
 

Raadsvoorstel 
 

 

Onderwerp     Verzamelvoorstel vertegenwoordiging verbonden partijen     

Steller/telnr.  Abukar Said / 6483    Bijlagen 1 

   

Classificatie                  

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  De Rook  Raadscommissie     

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit de volgende collegeleden aan te wijzen c.q. voor te dragen als (plaatsvervangend) lid van het 
algemeen bestuur van: 
I. de Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde: wethouder P.S. de Rook en wethouder I. Jongman; 
II. de Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG); wethouder G. Chakor; 
III. de Gemeenschappelijke Regeling historisch centrum "Groninger Archieven": burgemeester P.E.J. den 
Oudsten 
  

 
 
 Samenvatting     

Met dit voorstel wordt voorzien in het aanwijzen c.q. voordragen van leden van de besturen van 
gemeenschappelijke regelingen. Dit vloeit voort uit de veranderde samenstelling van het college en de 
portefeuilleverdeling daarin. Aan uw raad wordt voorgesteld om verschillende collegeleden aan te wijzen c.q. 
voor te dragen in de algemene besturen van verbonden partijen. De algemene besturen van de 
Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde, de Gemeenschappelijke Regeling 
Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) en de Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum 
"Groninger Archieven" bestaan uit door raden van de deelnemende gemeenten benoemde 
leden. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

De veranderingen 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. 
 
De algemeen besturen kiezen uit hun midden 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. 

 
Hierbij is van belang dat er een verschil is in daar waar de raad leden GR moet aanwijzen en daar waar het 
college dat direct kan doen. Vandaar dat er via twee sporen tot een vaststelling, van de verdeling van de 
verbonden partijen, over collegeleden willen komen (bijlage 1). 
 
Kader     

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. En de kadernota verbonden partijen gemeente Groningen (2015). 
 
Argumenten en afwegingen     

Het voorstel voor benoeming sluit aan bij de nieuwe portefeuilleverdeling van het college. 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

N.v.t. 
 
Financiële consequenties     

Geen. 
 
Overige consequenties     

Geen. 
 
Vervolg     

De betreffende besturen worden (per brief) geïnformeerd. 
 
Lange Termijn Agenda     

N.v.t. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
de burgemeester,     de secretaris, 
 
 
Peter den Oudsten     Diana Starmans 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 


