Inrichting en samenstelling van het bestuur van WerkSaam Westfriesland
Op 21 maart a.s. hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Voor
WerkSaam betekent dit dat er een nieuw algemeen en dagelijks bestuur samengesteld
moet worden. De leden van het algemeen bestuur hebben zitting gedurende de
zittingsduur van de gemeenteraad. De leden treden af op de dag waarop de leden van
de raden van de gemeenten aftreden. Zij blijven hun functie waarnemen tot het
moment dat in hun vervanging is voorzien.
Het algemeen bestuur van WerkSaam bestaat uit twee leden per gemeente. De raad
van iedere gemeente wijst twee leden en een plaatsvervangend lid uit het midden van
de raad of uit de leden van het college aan. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden
een voorzitter alsmede een vicevoorzitter aan. Besluiten worden genomen bij
meerderheid van het aantal gemeenten, dat ook een meerderheid van het aantal
inwoners van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigt (peildatum 1 januari
voorafgaand aan het begrotingsjaar).
In het dagelijks bestuur is elke gemeente vertegenwoordigd. De leden van het dagelijks
bestuur treden af op de dag waarop de zittingsperiode van de gemeenteraad afloopt. Zij
blijven in functie tot het moment dat het algemeen bestuur in de nieuwe samenstelling
nieuwe leden voor het dagelijks bestuur heeft aangewezen.
De leden van het dagelijks bestuur en de plaatsvervangende leden worden aangewezen
door en uit het algemeen bestuur.
Tijdens de vergadering van vandaag dienen de leden van het dagelijks bestuur, de
voorzitter en de vicevoorzitter te worden aangewezen,.

Hoorn, 31 mei 2018
Marjolijn Dölle, algemeen directeur

Overzicht stemmenverhouding in de Gemeenschappelijke Regeling
WerkSaam Westfriesland

Gemeente

Aantal inwoners (cijfers
per 1-1-2018)

Drechterland

19.425

Enkhuizen

18.468

Hoorn

72.791*

Koggenland

22.659*

Medemblik

44.480*

Opmeer

11.526

Stede Broec

21.663

TOTAAL

211.012

* Bron: gemeente zelf (in eerdere versie CBS, regionale kerncijfers Nederland over
periode 2017). De overige aantallen zijn van de website van desbetreffende gemeente.

