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Registratienummer: 
 

RVO12.0220 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder 

Van afdeling: Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:         

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

F. Makker 
(0223) 67 8635 
f.makker@denhelder.nl 

Onderwerp:  Voorstel tot het voorzien in de gemeentelijke vertegenwoordiging in het Algemeen 
bestuur van de 'Gemeenschappelijke regeling milieu en afval Kop van Noord-Holland' 

 
Gevraagd besluit: 
De gemeenteraad wijst wethouder S.G.C.M. den Dulk-Winder aan als gemeentelijke vertegenwoordiger in het 
Algemeen bestuur van de ‘Gemeenschappelijke regeling milieu en afval Kop van Noord-Holland’ en wethouder 
W.G.M.E. Turnhout- van den Bosch als haar plaatsvervanger. 
 
Publiekssamenvatting 
Als gevolg van het feit, dat de gemeente Den Helder deelneemt in de nieuwe ‘Gemeenschappelijke regeling 
milieu en afval Kop van Noord-Holland’ dient te worden voorzien in de gemeentelijke vertegenwoordiging in het 
Algemeen bestuur van de regeling. Het voorstel daartoe sluit aan met de binnen het college overeengekomen 
portefeuilleverdeling. Met het oog op de terzake voorgeschreven procedure dient een voorstel tot benoeming 
van wethouder Den Dulk-Winder en haar plaatsvervanger ter besluitvorming aan de gemeenteraad te worden 
voorgelegd. 
 
Inleiding 
Als gevolg van de toetreding van de gemeente Den Helder tot de ‘Gemeenschappelijke regeling milieu en afval 
Kop van Noord-Holland’ dient te worden voorzien in de gemeentelijke vertegenwoordiging in het Algemeen 
bestuur van deze regeling. Bijgaand voorstel daartoe sluit aan met de binnen het college overeengekomen 
portefeuilleverdeling.  
Voorgesteld wordt als vertegenwoordiging van de gemeente Den Helder in het Algemeen bestuur van de 
‘Gemeenschappelijke regeling milieu en afval Kop van Noord-Holland’ aan te wijzen: 

- als lid: wethouder mw. S.G.C.M. den Dulk-Winder; 
- als plv. lid: wethouder mw. W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch. 

 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Met het aanwijzen van de gemeentelijke vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur van de 
‘Gemeenschappelijke regeling milieu en afval Kop van Noord-Holland’ worden de belangen van de gemeente 
geborgd. 
 
Kader 
Met de voorgestelde benoemingen voldoet de gemeente Den Helder aan haar verplichtingen ingevolge de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 
 
In de ‘Gemeenschappelijke regeling milieu en afval Kop van Noord-Holland’ is in artikel 11, lid 1 het volgende 
bepaald: 
“Het Algemeen Bestuur bestaat per deelnemende gemeente uit één lid – ongeacht waaraan de gemeente 
deelneemt – dat door de Gemeenteraad uit het College van Burgemeester & Wethouders wordt aangewezen. 
De Gemeenteraad wijst tevens uit het College van Burgemeester & Wethouders één of meer personen aan die 
als plaatsvervangend lid kunnen optreden.” 
Met de voorgestelde benoemingen voldoet de gemeente Den Helder aan het in dit artikel bepaalde. 
 
Argumenten 
De benoeming vloeit voort uit de verplichtingen ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Niet van toepassing. 
 
 



  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 2 

 
Financiële consequenties 
Geen 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Realisatie 
Na benoeming door de raad zal het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling daarover 
schriftelijk worden ingelicht. 
 
 
 
 
Den Helder, 3 juli 2012. 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Raasing  
 
 


