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Zaaknummer: 2014/15340 
Referentie:      2014/15360 

 
 
 
Raadsvergadering d.d. 13 mei 2014 agendapunt  13        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 april 2014 
 
Portefeuillehouder:   de heer P. Adema 
Behandelend ambtenaar: mevrouw. N. Uilkema, de heer M. Aalders 
Doorkiesnummer:   0592 - 266621  
E-mail adres:                n.uilkema@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
Benoemen leden in bestuur samenwerkingsverband Zuidlaardermeergemeenten. 
 
Gevraagd besluit 
Twee raadsleden benoemen tot lid en plv. lid in het bestuur van het Samenwerkingsverband 
Zuidlaardermeergemeenten. 
 
*In de vorige raadsperiode:  mevrouw Wiersema,  CDA, lid en de heer Meerman, Groen Links, 
plaatsvervangend lid. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De gemeente participeert in diverse gemeenschappelijke regelingen om haar publieke taak uit te voeren. Nu 
een nieuwe bestuursperiode is aangebroken is het noodzakelijk vertegenwoordigers aan te wijzen in de diverse 
besturen. In het register gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsvormen vindt u het overzicht 
van de samenwerkingsvormen en welke bestuurders zitting nemen in deze besturen. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Na de verkiezingen dienen nieuwe raads- en collegeleden te worden benoemd in diverse besturen van 
gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsvormen. Uitsluitend in het Meerschap en de regeling 
Zuidlaardermeergemeenten nemen raadsleden zitting in het bestuur. De gemeenschappelijke regeling 
Meerschap Paterswolde 2007 bepaalt dat per gemeente twee raadsleden zitting hebben in het Algemeen 
Bestuur van het Meerschap. In het bestuur van de regeling Zuidlaardermeergemeenten dient één raadslid en 
één plaatsvervangend lid aangewezen te worden.  
 
U bent in de gelegenheid gesteld aan de griffier kenbaar te maken welke raadsleden zich kandidaat stellen om 
in de besturen zitting te nemen voor de functie van lid en plaatsvervangend lid.  
 
Tijdens de raadsvergadering worden de kandidaten voorgesteld waarna middels hoofdelijke stemming kan 
worden bepaald welke raadsleden zitting nemen in het bestuur.  
 
Wat ging er aan vooraf 
U bent middels bespreking van dit concept in de gelegenheid aan de griffier kenbaar te maken welke 
raadsleden zich kandidaat stellen om in de besturen zitting te nemen voor de functie van lid, respectievelijk 
plaatsvervangend lid.  
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Hoe informeren we de inwoners? 
Op de raadssite en de website van de gemeente Tynaarlo is te vinden in welke besturen raads- en collegeleden 
zijn vertegenwoordigd. Op de gemeentepagina zal het register gemeenschappelijke regelingen met daarin 
vertegenwoordigde bestuurders worden bekendgemaakt. 
 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Mei 2014.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Niet van toepassing. 
 
Namens het presidium, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

J.L. de Jong, griffier 
 

                           


