VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN
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Benoeming Secretaris
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-12 juli 2020
Mevr. M. Guneyli

ONTWERP-BESLUIT

Voorgesteld wordt:
- Dhr. R. van Keulen, medewerker van Staatsbosbeheer, per direct te benoemen als
bestuurssecretaris van de Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.

2.

ONDERWERP IN KORT BESTEK

Op grond van artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie Midden-Holland en
omstreken, beslist het Algemeen Bestuur omtrent de benoeming van de secretaris, De secretaris, ook
wel genoemd Bestuurssecretaris, heeft een coördinerende en adviserende rol voor het AB, DB, de
voorzitter en de adviescommissies. De secretaris is tevens ambtelijk (gedelegeerd) opdrachtgever
namens het bestuur. De secretaris krijgt daarvoor van het Algemeen Bestuur de benodigde mandaten.
Ten behoeve van de invulling van deze rol, heeft Staatsbosbeheer een functieprofiel opgesteld en een
kandidaat geselecteerd die aan dit profiel voldoet.
3.

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

Niet van toepassing.
4.

JURIDISCHE GEVOLGEN

Er zijn geen personele gevolgen voor de Groenalliantie: Dhr. Van Keulen komt niet in dienst van het
schap, maar is in dienst bij Staatsbosbeheer.
5.

FINANCIËLE GEVOLGEN

Er zijn geen financiële gevolgen voor de Groenalliantie. De inzet van dhr. Van Keulen maakt
onderdeel uit van het afgesproken basispakket dienstverlening van Staatsbosbeheer, binnen de
kaders van de door het Bestuur vastgestelde begroting.
6.

COMMUNICATIE

Dhr. Van Keulen wordt met instemming van de directeur SBB voorgedragen aan het bestuur als
onderdeel van het diensverleningspakket dat SBB levert op grond van de geldende
dienstverleningsovereenkomst en de door het bestuur vastgestelde begroting. Gelet op artikel 10:4
van de Algemene wet bestuursrecht stemt de directeur SBB in met de mandatering van de secretaris
die onder zijn verantwoordelijkheid werkt door het bestuur van de Groenalliantie.
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7.

WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer en goedgekeurd door het Directieteam van
Staatsbosbeheer.
8.

VERDERE PROCEDURE

Uitvoering van uw besluit;
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mevr. L. de Lange,
Bestuurssecretaris
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