
 

Agendapunt  

voor de vergadering van het  algemeen bestuur RUD Drenthe 

 

Datum: 1 juli 2022 

Opsteller: M. van den Berg 

 

Marjan Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe  

 

Openbaar  

 

Onderwerp 

 

Benoeming voorzitter RUD Drenthe  

 

Gevraagd besluit:  

1. Wethouder R.H.  Meijer te benoemen tot voorzitter van de RUD Drenthe. 
 

Inleiding 
 

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen zijn onlangs nieuwe leden van het 
dagelijks bestuur benoemd. De functie van voorzitter was nog vacant. Via dit 
agendapunt wordt u voorgesteld om DB-lid wethouder R.H. Meijer van de 
gemeente Noordenveld te benoemen tot voorzitter van de RUD Drenthe. 
 
Gedeputeerde Kuipers blijft plaatsvervangend voorzitter RUD Drenthe.  
 

Motivatie Procedure benoeming voorzitter 
De voorzitter wordt door- en uit het ab aangewezen, volgens  artikel 13 WGR. 

- De DB leden worden door- en uit het ab aangewezen, volgens artikel 14 WGR. 
- De voorzitter is lid van het dagelijks bestuur.  

 
Artikel 10 lid 4 GR RUD Drenthe: Bij het doen van benoemingen, keuzen, 
voordrachten en aanbevelingen betreffende personen wordt schriftelijk gestemd, 
in de overige gevallen mondeling. 
 
Artikel 22 Stemming over personen  - reglement van orde AB RUD Drenthe: 
Van het bepaalde in artikel 10, vierde lid, van de regeling kan worden afgeweken 
indien sprake is van een enkelvoudige benoeming, keuze, voordracht of 
aanbeveling en geen der leden schriftelijke stemming verlangt. Alsdan wordt bij 
acclamatie besloten tot het doen van een benoeming, keuze, voordracht of 
aanbeveling.  

 
Na benoeming is het bestuur weer voltallig 
Met het eerdere besluit tot benoeming van de DB-leden en het voorgesteld besluit 
tot benoeming van de voorzitter is de bestuursvertegenwoordiging weer in 
overeenstemming met de GR RUD Drenthe. 
 
Ambtelijke ondersteuning DB-leden en voorzitter door de RUD Drenthe 
De voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur worden ambtelijk ondersteund 
door de RUD Drenthe. Ondersteuning van bestuurders in de rol van lid algemeen 
bestuur vindt plaats via de eigen ambtelijke organisatie 
(eigenaren/accounthouders). 

 
Bijlagen  

 
Communicatie 
persbericht 

Het besluit van het algemeen bestuur wordt gecommuniceerd via de website.  
 
 



 
Besluit: 
 
Het algemeen bestuur besluit conform voorstel: 

1. Wethouder R.H. Meijer te benoemen tot voorzitter van de RUD Drenthe. 
 
 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe op 4 juli 2022. 
 
Voorzitter,       Secretaris,  

 


