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  Raadsvergadering van 29 januari 2013  Agendapunt 12 

Datum 

Voorstel van 

Onderwerp 

Programma 

 22 januari 2013 

College  

Vertegenwoordiging bij gemeenschappelijke regelingen 

Programma 0 Algemeen Bestuur 

 

   

Samenvatting

De gemeentelijke vertegenwoordiging in de diverse gemeenschappelijke regelingen bekrachtigen. 

Voorgesteld besluit

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 de heer G. Westerink aan te wijzen en als plaatsvervanger de heer J.N.J.J. Beemsterboer; 

5. Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijk Sociale Dienst Kop van Noord-Holland (ISD KNH):  

- als lid van het Dagelijks Bestuur aan te wijzen de heer B. Blonk; 

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

plaatsvervangers de heer J.N.J.J. Beemsterboer respectievelijk de heer S.J.A. van der Veek; 

6. Gemeenschappelijke Regeling Milieu en afval Kop van Noord-Holland (Milieudienst KvNH): als lid 

van het Algemeen Bestuur de heer S.J.A. van der Veek aan te wijzen en als plaatsvervanger de 

heer B. Blonk; 

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 J. Bouwes aan te wijzen en als 

plaatsvervanger de heer J.N.J.J. Beemsterboer; 

- vanuit de raad als lid van het Algemeen Bestuur aan te wijzen het raadslid  de heer H. de 

Ruiter. 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing. 

Raadsvoorstel 
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1 Aanleiding

De nieuwe gemeente Schagen participeert als rechtsopvolger van de opgeheven gemeenten in een aantal 

gemeenschappelijke regelingen. Hierin wordt de gemeente in het Algemeen Bestuur van het betreffende 

orgaan vertegenwoordigd door een lid (en bij de ISD KNH twee leden) van het college van burgemeester en 

wethouders. Bij de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht dient ook de raad een 

lid uit zijn midden aan te wijzen ten behoeve van het Algemeen Bestuur.  

 

Na de beëdiging van de raadsleden en de wethouders in de raadsvergadering van 3 januari 2013 kunnen 

de vertegenwoordigers van de gemeente in gemeenschappelijke regelingen worden benoemd dan wel 

aangewezen. Daarbij vereist een aantal gemeenschappelijke regelingen benoeming dan wel aanwijzing 

door de gemeenteraad. 

2 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. 

3 Argumenten

Zie doelstelling. 

4 Financiën

Niet van toepassing. 

5 Risico's

Niet van toepassing. 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeeentesecretaris    waarnemend burgemeester 

 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel   De heer G. Westerink 

 

 

 

 

 

Ter inzage (achter)liggende stukken/documenten: 

De volgende stukken die betrekking hebben op dit voorstel liggen ter inzage in de raadsledenkamer: 

1. Het overzicht van Verbonden Partijen, Deelnemingen, Samenwerkingsverbanden, Stichtingen en 

Bestuurlijke Overleggen. 

2. De portefeuilleverdeling binnen het college van burgemeester en wethouders. 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2013 nr.;  

gelet op het bepaalde in de tekst van de betreffende gemeenschappelijke regelingen; 

besluit:

De volgende bestuurders te benoemen c.q. aan te wijzen 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 te benoemen de heer S.J.A. van der Veek 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 de heer G. Westerink aan te wijzen en als plaatsvervanger de heer J.N.J.J. Beemsterboer; 

5. Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijk Sociale Dienst Kop van Noord-Holland (ISD KNH):  

- als lid van het Dagelijks Bestuur aan te wijzen de heer B. Blonk; 

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

plaatsvervangers de heer J.N.J.J. Beemsterboer respectievelijk de heer S.J.A. van der Veek; 

6. Gemeenschappelijke Regeling Milieu en afval Kop van Noord-Holland (Milieudienst KvNH): als lid 

van het Algemeen Bestuur de heer S.J.A. van der Veek aan te wijzen en als plaatsvervanger de 

heer B. Blonk; 

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 J. Bouwes aan te wijzen en als 

plaatsvervanger de heer J.N.J.J. Beemsterboer; 

- vanuit de raad als lid van het Algemeen Bestuur aan te wijzen het raadslid de heer H. de Ruiter. 

Aldus besloten in de vergadering van 29 januari 2013. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  De heer G. Westerink 

 

 

Raadsbesluit 


