
 

Algemeen bestuur 
 

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 

1 april 2020 18 maart 2020 Directie Maarten van Helden Dagelijks bestuur 

AGENDAPUNT ONDERWERP JAARDOEL VERTROUWELIJK J/N  

 Ordevoorstel  Nee  

 
De vergadering van het algemeen bestuur van GBLT op 1 april kan niet bijeenkomen door de corona-

crisis. Het algemeen bestuur kan geen rechtsgeldige besluiten nemen als niet het quorum fysiek 

aanwezig is in de vergadering. Er is wel een belang om bestuurlijke processen voortgang te laten vinden. 

Dat kan onzes inziens op de volgende wijze. 

 

De agenda wordt 14 dagen voor de vergadering (18 maart) bekend gemaakt aan de deelnemers en hun 

ambtelijke staven. Ook wordt ze gepubliceerd op de website, als altijd. 

 

Op 29 maart maakt ieder van de bestuurders schriftelijk kenbaar welke opmerkingen hij wil maken bij de 

voorstellen en welke vragen hij heeft bij de voorgestelde besluiten. In een enkel voorstel (Informatiebrief 

positiebepaling) wordt om een reactie gevraagd. De opmerkingen, reacties en vragen verwijzen naar het 

specifieke agendapunt en, indien mogelijk, een aanduiding van de passage. 

De directeur ontvangt deze per email (mvanhelden@gblt.nl) uiterlijk om 18.00 uur.  

 

Op 30 maart wordt de inbreng gebundeld, gesorteerd per agendapunt, waarbij de vragen voorzien 

worden van een antwoord. Deze bundel wordt toegevoegd aan de agenda uiterlijk om 18.00 uur. 

 

Op 1 april (of eerder, maar uiterlijk 10.00 uur) zenden de bestuurders uit hun mailbox een email aan de 

voorzitter (b.bussink@wrij.nl) en de directeur (mvanhelden@gblt.nl) met hun instemming of afwijzing per 

agendapunt, eventueel gedifferentieerd met beslispunt. Er is ook ruimte voor een stemverklaring. 

 

De secretaris inventariseert de ingebrachte oordelen met duiding. De voorzitter concludeert per punt. 

Van dit alles wordt diezelfde dag nog een verslag gemaakt en rondgestuurd.  

 

Op deze wijze kan het algemeen bestuur van GBLT richtinggevende uitspraken doen. Voor de meeste 

beslispunten is dat ook voldoende. De voorgenomen begrotingen 2020 en 2021 moeten uiteindelijk nog 

vastgesteld worden in juli, na zienswijze. De besluitvorming over de jaarstukken moet in juli bekrachtigd 

worden, voordat deze wordt aangeleverd bij de provincie. Dan is de rechtsgeldigheid van die 

beslissingen niet onzeker. 

 

Indien u vragen heeft bij deze orde verneemt de voorzitter die graag. 
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