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VOORSTEL 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Voordracht voorzitter en leden dagelijks bestuur uit het algemeen bestuur 
Verspreiden Nee beperkt 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker  
Eenheid Sturing 
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Kenmerk 18.0005316 
Datum 20 juni 2018 

Voorstel 
1. Te benoemen als voorzitter, het door de raad van de grootste gemeente i.c. Hilversum, op 

basis van artikel 11 lid 3 van de GR aangewezen (extra )algemeen bestuurslid, te weten: 
de heer P.I. Broertjes 

2.  Te bevestiging de voordracht en de benoeming uit het midden van het algemeen bestuur van 
drie leden voor het dagelijks bestuur, voor de portefeuille financiën de heer G. Rebel, voor de 
portefeuille personeelszaken mevrouw A. Heijstee-Bolt  en voor de positie van 
plaatsvervangend voorzitter, de heer A. Luijten.  

 
Kernboodschap 
Voordracht en benoeming conform de GR van de onafhankelijk voorzitter en de drie leden van het 
dagelijks bestuur. 
 
Aanleiding 
In nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur dient uit het midden gekomen te worden tot de 
voordracht en tot benoeming van de voorzitter en de drie leden van het dagelijks bestuur.  
Als onafhankelijk voorzitter wordt conform artikel 19 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling door 
het algemeen bestuur benoemd het extra AB lid dat door de grootste gemeente is aangewezen.  
Dit is de burgemeester van de gemeente Hilversum, de heer Pieter Broertjes.  
Het dagelijks bestuur bestaat volgens artikel 16 lid 1 van de GR, de voorzitter inbegrepen, uit tenminste 
vier leden die door en uit het algemeen bestuur worden aangewezen. Na aanwijzing van de voorzitter 
dienen nog drie zetels voor het dagelijks bestuur worden ingevuld. Hiertoe bereid verklaard hebben 
zich de heer Bert Rebel voor de portefeuille financiën, mevrouw Astrid Heijstee voor de portefeuille 
personeelszaken en als plaatsvervangend voorzitter, de heer Alexander Luijten.  
Het reglement voor het algemeen bestuur biedt de mogelijkheid om de hierboven weergegeven 
enkelvoudige voordracht per portefeuille bij acclamatie vast te stellen of aan te vullen om daarna 
schriftelijk over de meervoudige voordracht te stemmen.  
 
Doel 
Continuïteit van bestuur 
 
Argumenten 
Personele invulling van de organen van voorzitter en dagelijks bestuur (conform de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek) 
 
Kanttekeningen 
De vergaderingen van het dagelijks bestuur vinden als regel gecombineerd (in openbaarheid) plaats 
met het algemeen bestuur. Voor de bedrijfsvoering van de Regio is van belang om de portefeuilles 
financiën en personeel (o.a. GO) afzonderlijk in te vullen. Een derde plaats binnen het DB is die van de 
plaatsvervangend voorzitter. 
 
Financiën (n.v.t.) 
 
Uitvoering 
Benoemingen worden naar buiten gebracht en geplaatst op de website van de Regio met groepsfoto. 
 
Bijlage(n): Ontwerpbesluit  nr. 18.0005655 benoeming voorzitter en leden dagelijks bestuur. 

mailto:j.bakker@regiogv.nl

