
Aan : AB

Datum vergadering : 08-07-2022 

Van : Secretaris-directeur Sandra Hammer

Behandelend ambtenaar : Joris Buningh 

Onderwerp : Aanwijzing DB leden en voorzitter AB/DB 

Bijlage(n) : 

1. Inleiding

In de gemeenschappelijke regeling (GR) is geregeld dat tijdens de eerste vergadering van het 

algemeen bestuur (AB) ook de aanwijzing van de nieuwe leden voor het dagelijks bestuur (DB). 

2. Gevraagd besluit 

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

1. Aanwijzing van de DB leden:

a. Wouter Struijk voor de subregio VPGO (gemeenten Brielle, Goeree Overflakkee, 

Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne)

b. Mieke van Ginkel voor de subregio BAR (gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, 

Ridderkerk)

c. Jacky Silos-Knaap voor de subregio MVS (gemeenten Maassluis, Vlaardingen, 

Schiedam)

d. Hugo van der Wal voor de subregio CLK (gemeenten Capelle a/d IIssel, 

Lansingerland, Krimpen a/d IJssel) 

2. Aanwijzing van de voorzitter:

a. Maarten Struijvenberg (gemeente Rotterdam)

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting 

Aanwijzing DB leden

Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden het dagelijks bestuur aan (GR art 5 lid 2). Deze 

bestaat uit de voorzitter van het algemeen bestuur en maximaal vier leden. Het AB-lid vanuit 

Rotterdam maakt hier in ieder geval deel vanuit. Voor de overige leden moet het een 

afspiegeling vormen van de verschillende subregio’s (GR art 13.1). De subregio’s hebben in de 

afgelopen periode hun voorkeurskandidaat naar voren gebracht. De aanwijzing vindt plaats 

tijden de eerste vergadering van het algemeen bestuur (GR art 13.2).

Aanwijzing voorzitter

Door en uit het algemeen bestuur wordt een voorzitter aangewezen. De voorzitter van het 

algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. (GR art 18.1 en 18.2).
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Werkwijze aanwijzing

De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen 

geschiedt bij gesloten en ongetekende stembriefjes. (RvO 13.2)

4. Consequenties

Het dagelijks bestuur regelt de verdeling van zijn werkzaamheden (RvO 21). Dit zal 

plaatsvinden in het eerste overleg van het DB nadat deze is aangewezen.

Zowel het AB als het DB zijn het bestuur voor de gehele regio. De reden om toch voor 

subregionale afspiegeling te kiezen is dat bij alle overwegingen zo goed mogelijk rekening 

gehouden wordt met verschillen in lokale situaties. Het is als DB-lid daarom erg belangrijk goed 

zicht te hebben op de ontwikkelingen in de eigen subregio.

Consequenties voor inkoop/bekostigingsmodellen GRJR en MVS:

In de verdeling van werkzaamheden van het DB wordt rekening gehouden met de positie van 

MVS. 

Financiële consequenties:

n.v.t.

Personele consequenties:

De DB leden worden voorbereid vanuit de uitvoeringsorganisatie op de DB-vergaderingen en 

andere bestuurlijke gesprekken die voortvloeien uit de portefeuilles.

Juridische consequenties:

Het dagelijks bestuur is belast met de bevoegdheden zoals beschreven in de GR (artikelen 15 

en 16), zoals:

a. een voortdurend toezicht op al wat het lichaam aangaat;

b. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal 

worden voorgelegd;

c. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;

d. het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere overheden, instellingen of 

personen, waarmee contact voor het lichaam van belang is;

e. het beheer van inkomsten en uitgaven van het lichaam;

f. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer 

en de boekhouding.

De voorzitter is onder andere belast met het bevorderen van een goede behartiging van de 

zaken van het gemeenschappelijk openbaar lichaam, de leiding van de vergaderingen van het 

algemeen en van het dagelijks bestuur en hij/zij tekent alle stukken die van het algemeen of van

het dagelijks bestuur uitgaan. Ook vertegenwoordigt de voorzitter het lichaam in en buiten 

rechte. (GR artikelen 19 en 20).

5. Vervolgprocedure

Communicatie:

Zodra de aanwijzingen gedaan zijn worden deze op de website bekend gemaakt. 

2


