Algemeen bestuur

Adviesnota

Agendanummer

:

Datum

Documentnaam

:

Ingekomen

Datum

:

Portefeuillehouder

: Voorzitter Bouvy-Koene

Afdeling

:

Adviseur

: A. Klerx

regnr.:

Vertrouwelijk

: Nee

Datum AB: 13 december 2016

In AB dd

: 13 december 2016

Zaaknummer:

Paraaf
Opsteller

Afdelingshoofd

Medeparaaf

Directeur

Paraaf\

SSC

MO

Datum

PU

FFJ

RO
OGB

-

FIN

-

JZ&I
POI
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Besluitvorming
Akkoord

Voorzitter Bouvy-Koene
AB Lid Hoekema
AB Lid Binnendijk
AB Lid Blommers
Ab Lid Bremer
Ab Lid Maat
Ab Lid Nieuwenhuizen
AB Lid Zweerts de Jong
AB Lid Doorn
Onderwerp
Benoeming lid Dagelijks Bestuur

Bespreken

Reg.nr. B&W: 
bladzijde: 2
Beslispunten
1. De heer E. Beimers te ontslaan als lid van het dagelijks bestuur en
2. De heer D. Binnendijk aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur

Aanwijzing ter afdoening
Vergadering B&W dd:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Besluit over voorstel

Ongewijzigd vastgesteld
Gewijzigd vastgesteld, zie bijlage
Aangehouden
Niet akkoord

Inleiding
De heer E. Beimers is terug getreden als wethouder van Voorschoten. Daarmee is tevens een
vacature ontstaan in het Dagelijks Bestuur (DB), die ingevuld dient te worden. De heer D.
Binnendijk is door de gemeenteraad van Voorschoten benoemd tot wethouder. Daarmee is hij van
rechtswege tevens lid van het Algemeen Bestuur (AB) geworden. Uit het AB dient een nieuw lid
voor het DB gekozen te worden.
Beoogd effect
Voltalligheid van Dagelijks Bestuur te effectueren.
Argumenten
1.1.

Een lid van het dagelijks bestuur dient ontslagen te worden

De heer E. Beimers is terug getreden als wethouder van Voorschoten. Volgens artikel 7, lid 3, van
de Gemeenschappelijke Regeling van de Werkorganisatie Duivenvoorde (de GR) houdt hij daarmee
tevens op lid te zijn van het algemeen bestuur. Artikel 18, lid 4, van de GR bepaalt vervolgens dat
het lid van het dagelijks bestuur terstond wordt ontslagen bij verlies van het lidmaatschap van het
algemeen bestuur.
2.1 Een lid uit het AB wordt aangewezen als lid van het DB
Een nieuwe wethouder is van rechtswege lid van AB en kan tot lid van het DB worden benoemd.
Op grond van artikel 17, lid 1 onder c, bestaat het DB uit twee andere (dan de burgemeesters,
tevens AB-leden) leden van het algemeen bestuur die niet afkomstig mogen zijn uit dezelfde
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gemeente. Dat betekent dat de nieuwe wethouder uit Voorschoten kan worden benoemd als lid van
het DB.

Juridisch kader
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde artikelen 7 en 17
Communicatie
Besluiten van het AB worden op de website van de Werkorganisatie Duivenvoorde gepubliceerd.

