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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de benoemingen van mevr. K. Schippers en mevr. G. Atzema door de
gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen tot lid van het Algemeen Bestuur van
Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
Mevr. K. Schippers te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie MiddenHolland en omstreken;
Kennis te nemen van de benoemingen van dhr. C. Oskam en dhr. R. Smits door de
gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk tot lid van het Algemeen Bestuur;
Dhr. C. Oskam te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie MiddenHolland en omstreken;
Kennis te nemen van de benoemingen van dhr. T. van Vugt en mevr. H. Niezen door het
college van Gouda tot lid van het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o..
Besluitvorming in de raad volgt z.s.m.;
Dhr. T. van Vugt te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie MiddenHolland e.o.;
Ter vergadering een waarnemend voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van
Groenalliantie Midden-Holland e.o. aan te wijzen, i.v.m. het ontbreken van gewenste
voltalligheid in DB en AB;
In te stemmen met een extra AB vergadering in oktober 2018, om de voorzitter en
penningmeester te benoemen.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Inleiding
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, is er voor de betreffende gemeenten een
vacature ontstaan voor de functie van lid van het Dagelijks Bestuur Groenalliantie Midden-Holland en
omstreken. Artikel 6 lid van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en
omstreken bepaalt dat het Algemeen Bestuur bestaat uit leden die door de gemeenteraad worden
aangewezen. Conform artikel 16 van de gemeenschappelijke regeling worden de leden van het
Dagelijks Bestuur aangewezen door het Algemeen Bestuur.
Gevraagde besluitvorming
U wordt voorgesteld om kennis te nemen van de benoemingen van mevr. K. Schippers en mevr. G.
Atzema door de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen tot lid van het Algemeen Bestuur van
Groenalliantie, de benoemingen van dhr. C. Oskam1 en dhr. R. Smits door de gemeenteraad
Bodegraven-Reeuwijk tot lid van het Algemeen Bestuur van Groenalliantie en de benoemingen van
dhr. T. van Vugt en mevr. H. Niezen door het college van Gouda, tot lid van het Algemeen Bestuur
van Groenalliantie.
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Per abuis heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, dhr. Oskam benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur. Aan de
gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk is verzocht om het raadsbesluit te herstellen en dhr. Oskam te benoemen tot lid van
het Algemeen Bestuur.
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U wordt voorgesteld om mevr. Schippers, dhr. Oskam en dhr. Van Vugt te benoemen tot leden van het
Dagelijks Bestuur.
De benoeming van de voorzitter en penningmeester wordt i.v.m. gewenste voltalligheid in AB en DB
uitgesteld tot oktober 2018. U wordt voorgesteld om in te stemmen met een extra AB vergadering in
oktober 2018. Ook wordt u voorgesteld om een waarnemend voorzitter aan te wijzen om de periode
zonder benoemde voorzitter te overbruggen.
Overig
Ten tijde van de verzending van de agenda en vergaderstukken t.b.v. deze DB vergadering is de
collegevorming bij de gemeente Krimpen aan den IJssel nog niet afgerond.
Ook zijn ten tijde van de verzending van de agenda en vergaderstukken t.b.v. deze DB vergadering de
leden van het Algemeen Bestuur van de gemeente Krimpenerwaard nog niet benoemd.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
GA DB 5 juli 2018: voorstel instemmen met voordracht aan AB om DB-leden te benoemen, D18-8630;
GA AB 5 april 2018: voordracht Algemeen Bestuur, “samenstelling bestuur”, D18-5058;
GA AB 6 december 2017: voordracht Algemeen Bestuur, “samenstelling bestuur”, GA-4677-8;
GA AB 9 maart 2017: voordracht Algemeen Bestuur, “samenstelling bestuur”, GA/ 17-653-10.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Zie het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Niet van toepassing.

6. COMMUNICATIE
Vermelding op de website www.heerlijkbuiten.nl.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,
Mevr. mr. M. van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris
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