
 

 

  
   

 
 

  

   
 
  

    
   

    
   

 
 

   

   
   

    

Algemeen bestuur 

VERGADERDATUM STUKDATUM PROCES ONDERWERP 

6 juli 2022 17 juni 2022 verkiezingen 

STELLER EIGENAAR VERTROUWELIJK 

Ralph de Haan Nee 

Voorstel 
Rubriek: Ter besluitvorming 
Het algemeen bestuur besluit: 

1. in te stemmen met een vertrouwelijke bespreking in voorgestelde orde; 
2. in te stemmen met de profielschets voor het bestuur en specifiek voor een nieuw lid van het 

dagelijks bestuur; 
3. in te stemmen met de procedure voor verkiezingen en specifiek voor de aanwijzing van een 

nieuw lid van het dagelijks bestuur; 
4. het lid dagelijks bestuur te kiezen op basis van de procedure verkiezingen en profielschets 

bestuur GBLT. 
Bovenstaande in overeenstemming met de vastgestelde procedure. 

Samenvatting 
Het algemeen bestuur besluit één van de leden uit de kring van deelnemende gemeenten aan te wijzen 
als lid van het dagelijks bestuur. Een nieuwe aanwijzing is noodzakelijk aangezien het oude mandaat van 
het zittende lid is komen te vervallen door de gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee komt de rol van 
dagelijks bestuurslid vacant. 

Bovenstaande is aanleiding voor het opstarten van de procedure voor de aanwijzing van een nieuw lid 
van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur stelt voor een transparante werkwijze te hanteren, 
waarbij recht wordt gedaan aan de formele positie die de gemeenten en waterschappen volgens de 
regeling is toegekend. Hierbij wordt de profielschets voor het bestuur en de procedure voor de 
verkiezing van een nieuw dagelijks bestuurslid voorgesteld zoals vastgesteld door het algemeen bestuur 
van 1 december 2021. Zie hiervoor de bijlagen: Profielschets en procedure voor het verkiezen van een 
voorzitter en/of andere leden van het dagelijks bestuur. 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het ordevoorstel, profielschets en procedure. 
De verkiezing voor het nieuwe lid vindt plaats in de eerste vergadering van het algemeen bestuur 
volgend op aftreden van het huidige lid van het dagelijks bestuur. Bovenstaande onder de voorwaarde 
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dat de nieuw gevormde colleges van de gemeenten hun vertegenwoordiging in GBLT hebben 
aangewezen. Zo niet, dan wordt de aanwijzing verdaagd naar de volgende vergadering. 

Voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur wordt door de bestuurders kenbaar gemaakt 
of zij zich willen kandideren voor de positie van lid van dagelijks bestuur. 

De procedure en het profielschets zijn hierbij gevoegd. De volgorde is nu: 
1. Besluit tot vertrouwelijke bespreking van de verkiezing 
2. Benoemen van de procedure en de profielschets 
3. Vaststellen van de kandidaten 
4. Verkiezen van het nieuw lid van het dagelijks bestuur 

Bovenstaande vindt plaats o.l.v. de voorzitter. De procedure beschrijft meer in detail hoe de 
kandidaatstelling en verkiezing verloopt. 

In de vergadering van het algemeen bestuur zal het nieuwe lid van het dagelijks bestuur worden 
verkozen conform bovenstaande procedure. Aangezien alleen aanwezige leden hun stem kunnen 
uitbrengen wordt bij afwezigheid een beroep gedaan op de aangewezen plaatsvervanger. 

Personele gevolgen 
De verkiezing heeft geen consequenties voor ambtelijk personeel. 

Financiële gevolgen 
Geen. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging van GBLT. 

Architectuurtoets 
Niet van toepassing. 

Juridische gevolgen 
Rechtmatige verkiezing van een dagelijks bestuur is belangrijk, ook voor de rechtsgeldigheid van de 
besluiten en de houdbaarheid daarvan bij bezwaar en beroep. 

Publicatie 
Publicatie in officiële bekendmakingen van de samenstelling van het bestuur is niet vereist. 

Communicatie 
Na de vergadering zal de samenstelling van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur 
gecommuniceerd worden op de website van GBLT. Wanneer alle bestuurders beschikbaar zijn, zal ook 
een foto worden genomen voor de website. 

Gevolgen voor privacy en informatiebeveiligingsrisico’s 
De verkiezing van een lid dagelijks bestuur vindt plaats in een vertrouwelijk deel van de vergadering. 
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Andere uitvoeringsgevolgen en risico’s 
Geen. 

Evaluatie 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
Procedure verkiezingen 
Profielschets bestuur GBLT 


