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Openbaar ja, na benoeming
Onderwerp

Benoeming leden van het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe

Gevraagd besluit:
-benoeming van 4 leden in het dagelijks bestuur; llid van de provincie en 3 leden afkomstig van
de gemeenten n.a.v. de districtsverdeling
Inleiding

Per 1 januari 2016 mag wegens de wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen het DB niet de meerderheid van het AB uitmaken. Dit vereist de benoeming
van een nieuw DB, volgens artikel13 GR bestaande uit tenminste 4 en max. 6 leden.
Het dagelijks bestuur heeft op 28 september jJ. besloten:
-om in de vergadering van 30 november, het algemeen bestuur voor te stellen 4leden
in het dagelijks bestuur te benoemen, 1lid van de provincie en 3 leden afkomstig van
de gemeenten n.a.v. de districtsverdeling.
-geen (geen principiële) wijziging aan te brengen in de huidige taakverdeling tussen DB
en RvO
-voorbereiding van de verkiezing van de 4 db leden
-Voorbereiding van de benoeming van de voorzitter van het dagelijks-en algemeen
bestuur.
De leden en de voorzitter moeten ingevolge artikel 14 Wgr door en uit het AB worden
aangewezen.
Ingevolge art. 18 GR moet er ook een plaatsvervangende voorzitter worden
aangewezen.

Motivatie

•...............................................................................

,

Met de benoeming wordt voldaan aan de desbetreffende wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
Door de benoeming van de voorgedragen kandidaten wordt de voorgeschreven
evenwichtige spreiding over het werkgebied van de RUD Drenthe bereikt.
............................................................•......

Bijlagen
Communicatie
persbericht

De benoeming wordt bekendgemaakt d.m.v. plaatsing op de website van de RUD
Drenthe.

Het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe;
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur;
Gelet op artikel 14 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en op artikel 13 van de
gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe zoals deze met ingang van
1 januari 2016 komt te luiden;
besluit:
Te benoemen tot lid van het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe:
1. M.J.M. Hoogeveen, wethouder gemeente Assen, regio noord
2. J. Otter, wethouder gemeente Emmen, regio zuid oost
3. J. ten Kate, wethouder gemeente De Wolden, regio zuid west
4. H. [umelet, gedeputeerde provincie Drenthe

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 30 november 2015,

