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(Her)benoeming collegeleden in algemeen besturen verbonden partijen 

 

De raad besluit de volgende collegeleden aan te wijzen als (plaatsvervangend) lid van het algemeen 

bestuur van: 

 

I. de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad: wethouder de heer R. van der Schaaf, wethouder 

de heer J. Seton en als plaatsvervangend lid, wethouder mevrouw J.A. Visscher; 

II. de Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde: wethouder de heer J. Seton; 

III. de Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG): 

wethouder de heer J. Seton en als plaatsvervangend lid, wethouder mevrouw J.A. Visscher; 

IV. de Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum “Groninger Archieven”: wethouder de 

heer J. Seton. 

 

 

 

  

 

  

  

 



  

 

Aan uw raad wordt voorgesteld om verschillende collegeleden te benoemen in algemeen besturen 

van verbonden partijen. De algemeen besturen van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad, de 

Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde, de Gemeenschappelijke Regeling 

Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) en de Gemeenschappelijke Regeling Historisch 

Centrum “Groninger Archieven” bestaan uit door de raden van de deelnemende gemeenten 

benoemde (plaatsvervangende) leden. 

 

De verandering in samenstelling van het college en de daaruit voortvloeiende aanpassingen in de 

portefeuilleverdeling van het college hebben ertoe geleid dat de taken binnen het college zijn 

herverdeeld.  

 

In de algemeen besturen hebben zowel leden zitting die afkomstig zijn uit de raad als leden die deel 

uitmaken van het college. De algemeen besturen kiezen vervolgens uit hun middel een dagelijks 

bestuur. 

 

De (plaatsvervangende) leden worden benoemd voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de 

leden van de gemeenteraden. De (plaatsvervangende) leden zijn (her)benoembaar. Het college doet 

uw raad een voorstel over de (her)benoeming van bestuursleden die afkomstig zijn uit het college. 

 

Benoeming van leden van het college in de verschillende algemeen besturen van verbonden partijen. 

 

De kaders voor dit besluit zijn vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de  

verschillende gemeenschappelijke regelingen zelf. 

 

Het voorstel voor benoeming sluit aan bij de nieuwe portefeuilleverdeling van het college. 

Wethouder Seton maakte als raadslid ook al deel uit van het algemeen bestuur van de GR Groninger 

Archieven. Wij stellen voor om hem als collegelid te benoemen, zodat uw raad uit uw midden een 

ander raadslid kan benoemen. 

 

n.v.t. 

 

Benoeming brengt geen financiële consequenties met zich mee. 

 

n.v.t. 


