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Vertegenwoordiging collegeleden in gemeenschappelijke regelingen

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
In verband met de nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad moeten uit uw college de leden voor het
algemeen bestuur van de verschillende gemeenschappelijke regelingen opnieuw worden aangewezen.
Feitelijke informatie
Onze gemeente maakt onderdeel uit van samenwerkingsverbanden die gegrond zijn op verschillende
gemeenschappelijke regelingen. Deze regelingen hebben een algemeen bestuur. Dit bestuur wordt gevormd
door leden van het college en/of de raad van de deelnemende gemeenten. In de gemeenschappelijke
regeling staat wie als vertegenwoordiger (burgemeester, collegelid of raadslid) wordt aangewezen.
Hieronder volgt een opsomming van de gemeenschappelijke regelingen waaraan onze gemeente
deelneemt. Er wordt daarbij aangegeven of de regeling zelf eisen stelt over de aanwijzing van de leden van
het algemeen bestuur. De inhoud van de regelingen wordt verder niet toegelicht.
Gemeenschappelijk regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
Ieder college van de deelnemende gemeenten draagt uit zijn midden twee leden voor evenals hun
plaatsvervangers. Iedere raad van de deelnemende gemeente wijst uit zijn midden twee leden aan evenals
hun plaatsvervangers. De benoeming geschiedt binnen dertien weken na installatie van de nieuwe
gemeenteraad.
Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Iedere gemeente wordt door één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Ieder lid heeft een
plaatsvervanger. Elk college wijst het lid en zijn plaatsvervangend lid uit zijn midden aan (uiterlijk binnen zes
weken na de benoeming van de wethouders na de verkiezing van de leden van de raad).
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Iedere gemeente wordt door één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Ieder lid heeft een
plaatsvervanger. Elk college wijst het lid en zijn plaatsvervangend lid uit zijn midden aan.
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden- West- Noord (RAV)
Iedere gemeente wordt door één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Ieder lid heeft een
plaatsvervanger. Elk college wijst als lid aan het collegelid dat bij voorkeur belast is met de portefeuille
gezondheidszorg of het collegelid dat al lid is van het algemeen en/of dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West- Brabant of de gemeenschappelijke
regeling GGD Hart voor Brabant.
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2013
Iedere gemeente wordt door één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Ieder lid heeft een
plaatsvervanger. Elk college wijst het lid en zijn plaatsvervangend lid uit zijn midden aan.
Gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch
De raad uit elke deelnemende gemeente wijst uit zijn college van burgemeester en wethouders een persoon
aan als lid van het algemeen bestuur. De raden van de deelnemende gemeenten beslissen in de eerste
vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van nieuwe leden van het algemeen bestuur.
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Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
De raden van de deelnemende gemeenten wijzen de burgemeester aan als lid van het algemeen bestuur.
De raden van de deelnemende gemeenten wijzen elk een wethouder aan als plaatsvervangend lid.
Van elke wijziging in het lidmaatschap geeft het college van de gemeente die het aangaat binnen veertien
dagen kennis aan de voorzitter.
Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
De burgemeester van elke deelnemende gemeente is lid van het algemeen bestuur en wordt vervangen
door zijn plaatsvervanger.
De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 22 mei 2018 de leden en plaatsvervangende leden voor het
algemeen bestuur van de navolgende gemeenschappelijke regelingen benoemd (zowel raads- als
collegeleden):
 gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch;
 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord;
 gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers.
Afweging
Het voorstel is om nu de volgende leden van uw college in de hieronder opgesomde gemeenschappelijke
regelingen te benoemen als gemeentelijk vertegenwoordiger/ plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gemeenschappelijk regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
Lid algemeen bestuur: de heer T.A.H.M. Blankers
Lid algemeen bestuur: de heer P.L.S. van Steen
Plv. lid: de heer M.G.M. van der Poel
Plv. lid: de heer C.A.M. van Bokhoven
Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Lid algemeen bestuur: de heer P.L.S. van Steen
Plv. lid: de heer T.A.H.M. Blankers
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Lid algemeen bestuur: de heer M.G.M. van der Poel
Plv. lid: de heer drs. R.H. Augusteijn (burgemeester)
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden- West- Noord (RAV)
Lid algemeen bestuur: de heer P.L.S. van Steen
Plv. lid: de heer T.A.H.M. Blankers
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2013
Lid algemeen bestuur: de heer drs. R.H. Augusteijn (burgemeester)
Plv. lid: de heer P.L.S. van Steen
Procedure / vervolgstappen
Als u volgens dit voorstel besluit, wordt dit bekendgemaakt op de gemeentelijke website en op de
gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen in de Heusdense Courant. Verder worden uiteraard de
besturen van desbetreffende gemeenschappelijke regelingen hierover geïnformeerd.
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Voorgenomen besluit
Het voorstel is bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 5 juni 2018;
gelet op de Wet op de gemeenschappelijke regelingen;
besloten:
de volgende leden van het college in de hieronder opgesomde gemeenschappelijke regelingen te benoemen
als gemeentelijk vertegenwoordiger/ plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gemeenschappelijk regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
Lid algemeen bestuur: de heer T.A.H.M. Blankers
Lid algemeen bestuur: de heer P.L.S. van Steen
Plv. lid: de heer M.G.M. van der Poel
Plv. lid: de heer C.A.M. van Bokhoven
Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Lid algemeen bestuur: de heer P.L.S. van Steen
Plv. lid: de heer T.A.H.M. Blankers
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Lid algemeen bestuur: de heer M.G.M. van der Poel
Plv. lid: de heer drs. R.H. Augusteijn (burgemeester)
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden- West- Noord (RAV)
Lid algemeen bestuur: de heer P.L.S. van Steen
Plv. lid: de heer T.A.H.M. Blankers
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2013
Lid algemeen bestuur: de heer drs. R.H. Augusteijn (burgemeester)
Plv. lid: de heer P.L.S. van Steen

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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