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Presidium
R.J. Puite
840
s.puite@tynaarlo.nl
1 Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde
2 Gebied Meerschap Paterswolde
3 Register gemeenschappelijke regelingen en andere
samenwerkingsvormen.

Onderwerp
Benoemingen Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regelingen Meerschap Paterswolde
Gevraagd besluit
De volgende personen aan te wijzen als (plaatsvervangend) lid van het Algemeen Bestuur
gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde:
1. De heer J.E. de Graaf, wethouder en hem tevens voor te dragen als lid van het DB
2. Mevrouw J.H. Kamminga, lid
3. De heer J. Weering, plaatsvervangend lid
Wat willen wij hiermee bereiken?
Met dit raadsbesluit wordt de vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van het Meerschap
Paterswolde geformaliseerd.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
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.
Wat ging er aan vooraf
De raden van Groningen en Tynaarlo hebben per 1 januari 2020 de regeling Meerschap
Paterswolde gewijzigd in verband met de herindeling van de gemeente Groningen met Haren
en Ten Boer. De samenstelling van het Algemeen Bestuur bestaat sinds deze wijziging uit 6
leden; 1 collegelid en 1 raadslid uit de gemeente Tynaarlo en 2 collegeleden en 2 raadsleden
uit de gemeente Groningen.
In het presidium van 21 juni is besproken hoe de vertegenwoordiging vanuit de raad geregeld
wordt. Er zijn drie raadsleden voorgedragen voor benoeming. De betreffende fracties hebben
vervolgens het volgende afgesproken: Voor de periode juli 2022-juli 2024 wordt mevrouw
J.H. Kamminga aangewezen tot lid van het Algemeen Bestuur en de heer J. Weering tot
plaatsvervangend lid. Voor de periode juli 2024-2026 (einde raadsperiode) zal de heer
J. Weering worden benoemd als lid en mevrouw D. Idsingh als plaatsvervangend lid.

Hoe informeren we de inwoners?
Op de raadssite en de gemeentelijke website staat het register verbonden partijen. Hierin staat
vermeld welke bestuurders zijn vertegenwoordigd in de diverse besturen.
Wanneer gaan we het uitvoeren? Het bestuur van het Meerschap wordt op de hoogte gesteld
van uw besluit.

Namens het presidium,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

R.J. Puite

griffier

Raadsbesluit nr. 10
Betreft: Benoeming leden Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde
Raadsvoorstel
De raad van de gemeente Tynaarlo;
gezien het register gemeenschappelijke regelingen, met daarin de vertegenwoordiging van het college in de
diverse besturen, vastgesteld in de vergadering van het college voor zover het hun bevoegdheid betreft;
gelet op de voorstellen van de fracties waarbij kandidaten uit de raad zijn voorgesteld om zitting te nemen in
onderstaande besturen;
gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeenschappelijke regeling;

B E S L U I T:
De volgende personen aan te wijzen als (plaatsvervangend) lid van het Algemeen Bestuur gemeenschappelijke
regeling Meerschap Paterswolde:
4. De heer J.E. de Graaf, wethouder en hem tevens voor te dragen als lid van het DB
5. Mevrouw J.H. Kamminga, lid
6. De heer J. Weering, plaatsvervangend lid

Vries, 5 juli 2022

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

R.J. Puite,

griffier

