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Registratienummer: 

 

RVO15.0111 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling: Concernstaf Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:         

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

W. Koedijk 

(0223) 67 8178 

w.koedijk@denhelder.nl 

Onderwerp:  Voorstel tot het voorzien in de gemeentelijke vertegenwoordiging in de besturen van 

de zes gemeenschappelijke regelingen 

 

Gevraagd besluit: 

1. Te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord burgemeester Koen Schuiling en als plaatsvervangend lid B.O.B. (Bob) Haitsma; 

2. te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands 

Noorden de wethouder Sociaal Domein P.J.R. (Pieter) Kos en als plaatsvervangend lid F.F. (Trees) van der 

Paard; 

3. te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid 

Kop van Noord-Holland de wethouder Sociaal Domein P.J.R. (Pieter) Kos en als plaatsvervangend lid F.F. 

(Tress) van der Paard; 

4. te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch 

Centrum Alkmaar burgemeester Koen Schuiling en als plaatsvervangend lid B.O.B. (Bob) Haitsma; 

5. te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord de wethouder Ruimte, Wonen, Wijken J.E.T.M. (Jacqueline) van 

Dongen en als plaatsvervangend lid B.O.B. (Bob) Haitsma; 

6. te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus de 

wethouder Financiën en Organisatie B.O.B. (Bob) Haitsma en als plaatsvervangend lid E.M. (Edwin) Krijns. 

 

 

Publiekssamenvatting 

Na de vorming van het nieuwe college wordt door de gemeenteraad als regel voorzien in de gemeentelijke 

vertegenwoordiging in de besturen van de vijf gemeenschappelijke regelingen, waarvan de gemeente Den 

Helder deel uitmaakt. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de benoeming van de betreffende leden van het college in 

de Algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen. 

 

Inleiding 

Als gevolg van de vorming van het nieuwe college dient te worden voorzien in de gemeentelijke 

vertegenwoordiging in de besturen van bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen, waarvan de 

gemeente Den Helder deel van uitmaakt. Het daarop betrekking hebbende voorstel sluit zoals gebruikelijk aan 

bij de binnen het college overeengekomen portefeuilleverdeling.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met de benoeming van de voorgedragen leden van het college wordt voorzien in de vereiste gemeentelijke 

vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regelingen.   

 

Kader 

Gemeentewet 

Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

Argumenten 

Met de voorgestelde benoemingen kan de regionale samenwerking in het kader van bovengenoemde 

gemeenschappelijke regelingen onverkort worden voortgezet. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel komt niet in aanmerking voor een referendum op grond van de referendumverordening Den Helder 

2012 artikel 2; lid c, gemeentelijke procedures.  

 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 2 

 

Financiële consequenties 

Het voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Na besluitvorming door de gemeenteraad zal het resultaat daarvan op de gebruikelijke wijze worden bekend 

gemaakt. 

 

Realisatie 

Na besluitvorming door de gemeenteraad zullen de besturen van de betreffende gemeenschappelijke 

regelingen direct schriftelijk over de benoemingen worden ingelicht. 

 

 

 

Den Helder, 6 oktober 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


