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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-757651385 

DOS-2013-0010889

Onderwerp

Voordracht J. Baljeu als plaatsvervangend DB-lid DCMR

Advies

1. Voor te dragen mevr. J. Baljeu als plaatsvervangend DB-lid in het dagelijks bestuur van

DCMR.

2. Vast te stellen de brief aan DCMR over de voordracht van mevr. J. Baljeu als

plaatsvervangend DB-lid.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voordracht van mevr. J. Baljeu als

plaatsvervangend DB-lid in het dagelijks bestuur van DCMR.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- GS-brief aan DCMR inzake voordracht J. Baljeu als plaatsvervangend DB-lid 

- Gemeenschappelijke Regeling 28 dec 2015

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Een aantal maal is gebleken dat door afwezigheid en het ontbreken van een quorum in de DB-

vergaderingen van de DCMR, de DB-besluitvorming werd vertraagd. Daarom is in het DB DCMR

afgesproken om plaatsvervanging formeel te gaan regelen. 

In het DB DCMR nemen zitting namens de provincie gedeputeerden mevr. A. Bom-Lemstra

(tevens functie voorzitter) en de heer F. Vermeulen (tevens lid voor financiële aangelegenheden.

Lees: penningsmeester). In het AB DCMR nemen zitting (namens de provincie) naast deze beide

gedeputeerden ook gedeputeerde mevr. J. Baljeu. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

De mogelijkheid van plaatsvervanging in het DB DCMR is sinds 2015 in de GR van DCMR

opgenomen in artikel 8 lid 6: 

- Het algemeen bestuur kan voor de door hem benoemde leden van het dagelijks bestuur

uit zijn midden plaatsvervangende leden aanwijzen, die de door hem benoemde leden bij

afwezigheid vervangen. 

- De aanwijzing tot plaatsvervangend lid vindt plaats op bindende voordracht van het (de)

college(s)dat (die) het betreffende lid heeft (hebben) voorgedragen.

- Het plaatsvervangend lid dat de voorzitter vervangt, treedt pas in diens hoedanigheid van

voorzitter indien de vicevoorzitter afwezig is. 

De eerste bepaling van artikel 8, lid 6 van de GR DCMR betekent dat een plaatsvervangend DB-

lid tegelijkertijd AB-lid dient te zijn. Hierdoor komt mevr. J. Baljeu in aanmerking als

plaatsvervangend DB-lid van de DCMR voor mevr. A. Bom-Lemstra en/of de heer F. Vermeulen.

2 Voorafgaande besluitvorming 

Het Dagelijks Bestuur van DCMR heeft in haar vergadering van 24 september gevraagd te

onderzoeken hoe plaatsvervanging formeel dient te worden geregeld en welke stappen daartoe

gezet moeten worden. 

3 Proces

 

De voordracht voor plaatsvervangend DB-lid DCMR wordt na de vaststelling door Gedeputeerde

Staten aan het AB van DCMR gedaan. Indien de voordracht voor 9 december 2020 beschikbaar

is gesteld aan het AB, kan besluitvorming hierover in de AB-vergadering DCMR van 9 december

plaatsvinden. 
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4 Participatie

 

Gedeputeerde Staten zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regelingen. Er zijn verder geen

inhoudelijke consequenties aan dit besluit die van invloed kunnen zijn op de gemeenten, burgers

of bedrijven in Zuid-Holland. Vanwege het feit dat er geen inhoudelijke consequenties zijn te

benoemen heeft er daarom ook geen participatie plaatsgevonden.

5 Communicatiestrategie

 

Na besluitvorming zal de voordracht schriftelijk aan het Algemeen Bestuur van DCMR worden

verzonden.

 


