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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
- Brief Vereniging van Waddenzeegemeenten van 

11 maart 2010.  
 

Onderwerp:  Voorstel tot het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid voor de 
Vereniging van Waddenzeegemeenten.  

 
Gevraagd besluit:
Het benoemen van een lid en plaatsvervangend lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten.  
 
Inleiding en aanleiding
De Vereniging van Waddenzeegemeenten stelt zich voornamelijk ten doel het tot stand brengen en in stand 
houden van een overlegstructuur voor het Waddenzeegebied om te komen tot een samenhangend beleid voor 
dit gebied. Voor de raadsperiode 2010-2014 dienen de raden van de deelnemende gemeenten ieder uit hun 
midden een lid en een plaatsvervangend lid aan te wijzen voor het Algemeen Bestuur van de Vereniging van 
Waddenzeegemeenten. 
 
Beoogd resultaat
Het voorzien in een lid en plaatsvervangend lid voor het Algemeen Bestuur van de Vereniging van 
Waddenzeegemeenten. 
 
Kader
Artikel 5.1 van de statuten van de “Vereniging van Waddenzeegemeenten”. 
 
Argumenten / alternatieven
De Vereniging van Waddenzeegemeenten stelt zich voornamelijk ten doel het tot stand brengen en in stand 
houden van een overlegstructuur voor het Waddenzeegebied om te komen tot een samenhangend beleid voor 
dit gebied. In algemene zin kunnen de doelen en taken als volgt omschreven worden: 
a. platform voor informatie en kennis uitwisseling; 
b. belangenbehartiging; 
c. uitvoering gezamenlijke projecten, gemeenten.  
 
Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties aan dit voorstel. 
 
Juridische consequenties
Er zijn geen juridische consequenties aan dit voorstel. 
 
Communicatie
Niet van toepassing. 
 
Aanpak / uitvoering
Na besluitvorming door de raad worden de namen van het lid en het plaatsvervangend lid medegedeeld aan de 
Vereniging van Waddenzeegemeenten.    
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