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Wijziging benoeming leden Regiocommissie en plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
De raad wordt voorgesteld om:
1.
2.
3.
4.

Remco Hendriks (SBN) als lid van de Regiocommissie te benoemen ter vervanging
van Leen Mur (SBN);
Elias van Belzen (SGP-ChristenUnie) als lid van de Regiocommissie te benoemen
ter vervanging van Mariska van Buren (SGP-ChristenUnie);
Leen Mur, op zijn verzoek, te ontheffen uit zijn functie als plaatsvervangend lid van
het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland;
Remco Hendriks als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te benoemen.

E.R. van Holthe
Griffier

F. Buijserd
Burgemeester

Toelichting
Leen Mur en Mariska van Buren hebben aangegeven zich terug te trekken als lid van de
Regiocommissie. Leen Mur is ook plaatsvervangend AB-lid bij Holland Rijnland. De ABleden en hun plaatsvervangers zijn allen lid van de Regiocommissie; deze functies zijn
aan elkaar gekoppeld. Deze koppeling is er dan niet meer en daarom moet er ook een
nieuw plaatsvervangend AB-lid voor Holland Rijnland worden benoemd.
De gemeenteraad is het bevoegd gezag om deze benoemingen in gemeenschappelijke
regelingen en raadscommissies te doen.
Regiocommissie
SBN heeft voorgesteld om Leen Mur te laten vervangen door Remco Hendriks. SGPChristenUnie heeft voorgesteld Mariska van Buren te laten vervangen door Elias van
Belzen.
In de Regiocommissie kunnen zowel raadsleden als fractieassistenten benoemd worden.
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Het is niet noodzakelijk dat alle fracties in de Regiocommissie vertegenwoordigd zijn
maar wel wenselijk.
Huidige
.
»
»
.
»
»

leden van de Regiocommissie
Leen Mur (SBN);
Kees Egberts (CDA);
Pien Schrama (MPN-PN);
Piet Melzer (VVD);
Olga Jacobs (D66);
Mariska van Buren (SGP-CU).

AB-leden en hun vervangers Holland Rijnland
Een voorwaarde voor de benoeming van een nieuw plaatsvervangend AB-lid voor
Holland Rijnland is dat het een raadslid moet zijn.
Daarnaast is in Nieuwkoop, in verband met het doel van de Regiocommissie om de AB
vergadering van Holland Rijnland voor te bereiden, afgesproken dat het raadslid lid is van
de Regiocommissie.
Tot slot is het in Nieuwkoop gebruikelijk om vanuit de gemeenteraad zowel iemand uit de
coalitie als uit de oppositie in dergelijke algemeen bestuur (en als plaatsvervangers) te
benoemen.
Huidige
«
»
»

AB-leden vanuit Nieuwkoop:
Kees Egberts (CDA) met als vervanger Leen Mur (SBN)
Piet Melzer (VVD) met als vervanger Pien Schrama (MPN-PN)
Trudy Veninga (namens college) met als vervanger Frans Buijserd

In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om Leen Mur te vervangen door Remco Hendriks.
Beoogd effect
De benoeming van bestuursleden van gemeenschappelijke regelingen zijn nodig om mee
te kunnen beslissen.
Risico's I Beheersmaatregelen
Niet van toepassing
Financiële I Personele I Juridische consequenties
Fractieassistenten krijgen voor het deelnemen aan deze commissie, per vergadering,
een presentievergoeding. Raadsleden ontvangen die niet omdat het bij hen onder de
maandelijkse vergoeding valt.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Geen
Advies meningsvormende raad
Niet van toepassing; gaat rechtstreeks naar de besluitvormende raadsvergadering.
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