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Onderwerp:

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

Gevraagd besluit:
Het benoemen van een plaatsvervangend lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten.
Publiekssamenvatting
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 2018-2022 dienen de raden van de deelnemende gemeenten ieder uit zijn
midden een lid en een plaatsvervangend lid aan te wijzen voor het Algemeen Bestuur van de Vereniging van
Waddenzeegemeenten. De raad heeft op 7 mei 2018 J.E. Vorstman als lid en T. Biersteker-Giljou als
plaatsvervangend lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten benoemd. Op 9 juli 2018 is mevrouw
T. Biersteker-Giljou benoemd tot wethouder, waardoor thans een nieuw plaatsvervangend lid moet worden
benoemd.
Inleiding
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 2018-2022 dienen de raden van de deelnemende gemeenten ieder uit zijn
midden een lid en een plaatsvervangend lid aan te wijzen voor het Algemeen Bestuur van de Vereniging van
Waddenzeegemeenten. De raad heeft op 7 mei 2018 J.E. Vorstman als lid en T. Biersteker-Giljou als
plaatsvervangend lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten benoemd. Op 9 juli 2018 is mevrouw
T. Biersteker-Giljou benoemd tot wethouder, waardoor thans een nieuw plaatsvervangend lid moet worden
benoemd.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het voorzien in een plaatsvervangend lid voor het Algemeen Bestuur van de Vereniging van
Waddenzeegemeenten zodat onze gemeente bij verhindering van het lid kan worden vertegenwoordigd in de
vereniging.
Kader
Artikel 5.1 van de statuten van de “Vereniging van Waddenzeegemeenten”.
Argumenten
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.
Het is van belang om vertegenwoordigd te zijn in deze vereniging.
Maatschappelijk draagvlak
Er is verder geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak. Het besluit tot het benoemen van
leden voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten is niet referendabel. Benoemingen van personen zijn
namelijk uitgesloten in artikel 2, lid i, van de Referendumverordening 2012. Er zijn geen aspecten met
betrekking tot duurzaamheid voor wat dit voorstel betreft.
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Financiële consequenties
Het benoemen van de leden van de Vereniging van Waddenzeegemeenten heeft geen financiële
consequenties.
Communicatie
Aan de benoeming zal via de gebruikelijke wegen bekendheid worden gegeven.
Realisatie
Na besluitvorming door de raad wordt de naam van het plaatsvervangend lid medegedeeld aan de Vereniging
van Waddenzeegemeenten.

Den Helder, 14 september 2018
Het presidium van de gemeente Den Helder,

voorzitter
Koen Schuiling

raadsgriffier
mr. drs. M. Huisman
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