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  Raadsvergadering van 28 oktober 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Gert Meijer / registratienr.:  

 

G.E.P. Meijer 

0224 – 210 642 

Vertegenwoordiging bij gemeenschappelijke regelingen 

Alle domeinen 

14.113196 

 

 

Samenvatting 

De gemeentelijke vertegenwoordiging in de diverse gemeenschappelijke regelingen bekrachtigen. 

 

Voorgesteld besluit 

 

1. De volgende bestuurders benoemen c.q. aanwijzen als vertegenwoordigers van de 

gemeente voor de: 

 

1. Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

(Regionaal Archief):  

 als lid van het Algemeen Bestuur de heer B. Blonk aan te wijzen en als 

plaatsvervanger de heer S.J.A. van der Veek; 

2. Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en 

Omstreken:  

 als lid van het Algemeen bestuur de heer S.J.A. van der Veek te benoemen en 

als plaatsvervanger de heer B. Blonk; 

3. Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland 

(Noorderkwartier NV)  

 als lid van het Algemeen Bestuur de heer B. Blonk aan te wijzen en als 

plaatsvervanger de heer S.J.A. van der Veek; 

4. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:  

 als lid van het Algemeen Bestuur mevrouw  M.J.P. van Kampen-Nouwen aan te 

wijzen en als plaatsvervanger de heer J.CJ. Beemsterboer; 

5. Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijk Sociale Dienst Kop van 

Noord-Holland (ISD KNH):  

 als lid van het Algemeen Bestuur aan te wijzen de heer B. Blonk en als 

plaatsvervanger de heer A.S. Groot; 

6. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN):  

 als lid van het Algemeen Bestuur de heer B. Blonk aan te wijzen en als 

plaatsvervanger de heer J.C.J. Beemsterboer; 
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7. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands 

Noorden):  

 als lid van het Algemeen Bestuur de heer B. Blonk aan te wijzen en als 

plaatsvervanger de heer S.J.A. van der Veek; 

8. Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht: vanuit het 

college als lid van het Algemeen Bestuur de heer A.S. Groot aan te wijzen en 

als plaatsvervanger de heer J.C.J. Beemsterboer; 

 vanuit de raad als lid van het Algemeen Bestuur aan te wijzen het raadslid  de 

heer H. de Ruiter. 

 

2. Het college het mandaat te geven om bij tussentijdse vacatures, met in achtneming van 

hetgeen bepaald is in de betreffende gemeenschappelijke regeling, namens de raad 

wijzigingen door te voeren in de aanwijzingen voor zover het collegeleden betreft. 

 

 

 

Financiële gevolgen 

Niet van toepassing. 

 

Aanleiding 

Sinds het vorige aanwijzingsbesluit hebben drie collegeleden hun functie bij onze gemeente 

beëindigd. Formeel dienen hun opvolgers nog aangewezen te worden. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Met de benoeming of aanwijzing van de vertegenwoordigers kan de gemeente invloed uitoefenen 

op de gang van zaken binnen het betreffende orgaan en haar stem uitbrengen in het kader van de 

besluitvorming. 

 

2. Risico's 

Niet van toepassing.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Bestuur d.d. 15 oktober 2014; 

 

gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeentewet; 

 

besluit: 

 

1. De volgende bestuurders benoemen c.q. aanwijzen als vertegenwoordigers van de 

gemeente voor de: 

 

1. Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

(Regionaal Archief):  

 als lid van het Algemeen Bestuur de heer B. Blonk aan te wijzen en als 

plaatsvervanger de heer S.J.A. van der Veek; 

2. Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en 

Omstreken:  

 als lid van het Algemeen bestuur de heer S.J.A. van der Veek te benoemen 

en als plaatsvervanger de heer B. Blonk; 

3. Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-

Holland (Noorderkwartier NV)  

als lid van het Algemeen Bestuur de heer B. Blonk aan te wijzen en als 

plaatsvervanger de heer S.J.A. van der Veek; 

4. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:  

als lid van het Algemeen Bestuur mevrouw  M.J.P. van Kampen-Nouwen 

aan te wijzen en als plaatsvervanger de heer J.C.J. Beemsterboer; 

5. Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijk Sociale Dienst Kop van 

Noord-Holland (ISD KNH):  

als lid van het Algemeen Bestuur aan te wijzen de heer B. Blonk en als 

plaatsvervanger de heer A.S. Groot; 

6. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN):  

als lid van het Algemeen Bestuur de heer B. Blonk aan te wijzen en als 

plaatsvervanger de heer J.C.J. Beemsterboer; 

7. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands 

Noorden):  

als lid van het Algemeen Bestuur de heer B. Blonk aan te wijzen en als 

plaatsvervanger de heer S.J.A. van der Veek; 

8. Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht: vanuit 

het college als lid van het Algemeen Bestuur de heer A.S. Groot aan te 

wijzen en als plaatsvervanger de heer J.C.J. Beemsterboer; 

 vanuit de raad als lid van het Algemeen Bestuur aan te wijzen het raadslid  

de heer H. de Ruiter. 

 

2.   Het college het mandaat te geven om bij tussentijdse vacatures, met in achtneming 

van hetgeen bepaald is in de betreffende gemeenschappelijke regeling, namens de 

raad wijzigingen door te voeren in de aanwijzingen voor zover het collegeleden 

betreft. 
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Aldus besloten in de vergadering van: 28 oktober 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 


