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Emmeloord, 20 mei 2014.

Onderwerp
Diverse benoemingen collegeleden in diverse instanties.

Advies raadscommissie
[…] 

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
Wij stellen u het volgende voor:

mevrouw H.R. Bogaards-Simonse aanwijzen als lid van het Algemeen Bestuur van 1.
GGD-Flevoland;
de heer H. Wijnants en mevrouw H.R. Bogaards-Simonse aanwijzen als leden van het 2.
Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep en als 
plaatsvervangende leden de heer A. Poppe en de heer  W. Haagsma;
de heer H. Wijnants benoemen als commissaris in de Raad van Commissarissen van 3.
het Technofonds Flevoland B.V.

Doelstelling 
Er voor zorgdragen dat de gemeente in de verschillende instellingen adequaat is 
vertegenwoordigd.

Inleiding
Nu weer een nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad is begonnen is het 
noodzakelijk dat de vertegenwoordiging van de gemeente in diverse instellingen opnieuw 
wordt geregeld. Sinds de doorvoering van de dualisering is het aantal te benoemen 
raadsleden afgenomen. De vertegenwoordiging vindt steeds meer plaats namens de raad 
door leden van het college.

Argumenten
1.1.
Ingevolge artikel 10, tweede lid van de regeling wijzen de raden van de zes gemeenten 
elk één lid vanuit het college van burgemeester en wethouders aan als lid van het 
Algemeen Bestuur.

1.2.
De benoeming sluit aan bij de portefeuille van mevrouw Bogaards-Simonse.

2.1.
Op grond van artikel 7 van de regeling wijst de raad uit zijn midden, de voorzitter 
inbegrepen, en uit de wethouders twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. In 
de praktijk zijn dit collegeleden.

3. 
De benoeming sluit aan bij de portefeuille van de heer Wijnants. 
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Kanttekeningen
Geen.

Planning/uitvoering
Na uw besluit kunnen de betrokken instellingen ingelicht worden.

Bijlagen

Geen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder : de heer A. van der Werff
Steller : de heer mr. A. Rispens; 33 66; a.rispens@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, no. ;

gelet op artikel 10 , tweede lid van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland, 
artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep en 
artikel 108 Gemeentewet.

B E S L U I T:
 
1. mevrouw H.R. Bogaards-Simonse aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van
    GGD-Flevoland;
2. de heer H. Wijnants en mevrouw H.R. Bogaards-Simonse aan te wijzen als leden van 
    het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap IJsselmeer groep en als  
    plaatsvervangende leden  de heer A. Poppe en de heer  W. Haagsma;
3. de heer H. Wijnants te benoemen als commissaris in de Raad van Commissarissen van
    het Technofonds Flevoland B.V.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 30 juni 2014.
De griffier,            de voorzitter,


