MEMO

Aan:

Algemeen Bestuur

Vergadering:

27 november 2019

Onderwerp:

Vacature dagelijks bestuur en voorzitterschap

Aanleiding

Mevrouw Koster heeft in haar gemeente (Bergen) haar ontslag als wethouder ingediend. Daarmee komt
ook een einde aan haar lidmaatschap aan en voorzitterschap van algemeen- en dagelijks bestuur. In

deze vacatures moet worden voorzien. Tot daarin is voorzien worden de taken, die verbonden zijn aan
het voorzitterschap waargenomen door de plaatsvervangend voorzitter mw. M. van Gent. In deze
memo wordt kort ingegaan op de gang van zaken bij het invullen van vrijgevallen vacatures.
I.

Procedure aanwijzing tot lid van het dagelijks bestuur

In de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden zijn bepalingen opgenomen ten aanzien
van het lidmaatschap van het algemeen bestuur, het aanwijzen van leden van het dagelijks bestuur
(DB) en aanwijzen van de voorzitter.
a.

Aanwijzing nieuw lid AB door gemeente Bergen

Het lidmaatschap van het AB eindigt op het moment dat een lid ophoudt lid te zijn van het colleges van
burgemeester en wethouders waarvan de raad hem als lid van het algemeen bestuur heeft

aangewezen. Het aanwijzen van een nieuwe lid (ter vervulling van de ontstane plek, vindt plaats
binnen twee maanden na het openvallen. De gemeente Bergen moet een nieuw AB lid en nieuw

plaatsvervangend lid aanwijzen. Op moment van verzending van de stukken van deze vergadering is
nog geen aanwijzing ontvangen.
b.

Voordracht lid DB door regio

Het lidmaatschap van het DB eindigt op moment dat het lidmaatschap van het algemeen bestuur (AB)
eindigt. Het DB bestaat uit zes leden (art 11 GR) die door het AB worden aangewezen. Elke regio stelt
twee kandidaten.

De regio Alkmaar dient in dit geval een nieuwe kandidaat te stellen, die door het AB moet worden

benoemd tot lid van het DB. Gebruikelijk is dat het zittende lid uit de regio die het betreft, dit binnen
de regio aan de orde stelt om tot een voordracht te komen. In het portefeuillehoudersoverleg van de
regio Alkmaar wordt dit in november besproken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de
stemverhouding omdat op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen de leden van het DB
nimmer in stemverhouding de meerderheid van het algemeen bestuur mogen uitmaken.
c.

Aanwijzing lid DB Algemeen Bestuur

Het voorgedragen lid voor het DB vanuit de regio Alkmaar, wordt door het algemeen bestuur in de
vergadering van het algemeen bestuur aangewezen. Stemming over personen vindt plaats met
stembriefjes.
II.

Procedure aanwijzing voorzitter

Op 19 december 2018 is mevrouw Koster benoemd tot voorzitter van GGD Hollands Noorden.

Daarvoor is destijds door een delegatie vanuit het DB een profiel voor de voorzitter opgesteld en zijn
een aantal aanbevelingen gedaan. Het voorstel is aan het algemeen bestuur voorgelegd en het
algemeen bestuur heeft profiel en aanbevelingen overgenomen.
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Het dagelijks bestuur deelt mee wie de kandidaat of kandidaten voor het voorzitterschap is/zijn.

Het algemeen bestuur wijst de voorzitter aan. Het betreft hier een stemming over personen, die met

stembriefjes plaatsvindt. Op moment van de verzending van de stukken van het algemeen bestuur is
nog niet bekend wie zich kandidaat stelt.

III. Waarneming door plaatsvervangend voorzitter

Door het dagelijks bestuur is mevrouw Van Gent aangewezen als plaatsvervangend voorzitter (besluit
23 januari 2019) aangewezen. Totdat in de opvolging van mevrouw Koster is voorzien, neemt zij het
voorzitterschap waar. Dit betreft in ieder geval de wettelijke taken die aan het voorzitterschap zijn

verbonden, waaronder het voorzitten van de vergaderingen van het DB en AB, vertegenwoordiging in
en buiten rechte. Voor de overige taken van mevrouw Koster heeft het dagelijks bestuur in haar

vergadering van 30 oktober jongstleden een aantal werkafspraken gemaakt voor vervanging, totdat in
de vacature is voorzien.
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