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Onderwerp: Vertegenwoordiging in besturen van gemeenschappelijke regelingen 
 
 
1.  Aanleiding 
Een aantal gemeentelijke taken verricht de gemeente in samenwerking met omliggende 
gemeenten. In de besturen van de gemeenschappelijke regelingen is het Ridderkerkse bestuur 
vertegenwoordigd. Nu op 17 januari jl. een tweetal nieuwe wethouders is benoemd en er een 
wijziging van de portefeuilleverdeling binnen het college heeft plaats gevonden, dient een besluit te 
worden genomen over de vertegenwoordiging in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. 
 
2.  Voorstel 
Op aanbeveling van het college wordt tot de volgende benoemingen besloten. 
 
Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam 
Voor elke gemeente worden door de raden, uit hun midden, de voorzitters en de wethouders 
inbegrepen, twee leden en twee plaatsvervangende leden aangewezen voor het algemeen 
bestuur.  
 
Tot plaatsvervanger van mevrouw A. Attema wordt aangewezen: de heer H. Dokter. 
Tot plaatsvervanger van de heer A. den Ouden wordt aangewezen: de heer H. van Houcke. 
 
Tot leden waren door u al eerder aangewezen: mevrouw A. Attema en de heer A. den Ouden 
 
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
De burgemeester is benoemd tot lid en de loco-burgemeester tot plaatsvervangend lid. Aangezien 
het lidmaatschap gekoppeld is aan een functie hoeft geen benoeming te volgen. 
 
Gemeenschappelijke regeling HALT Rotterdam-Rijnmond 
De burgemeester is benoemd tot lid. Aangezien het lidmaatschap gekoppeld is aan een functie 
hoeft geen benoeming te volgen. 
 
Gemeenschappelijke regeling Volwassenen Educatie Rijnmond (OLIVER) 
De raad benoemt uit zijn midden, de voorzitter en de wethouders inbegrepen, een lid van het 
algemeen bestuur. Het college benoemt uit zijn midden de plaatsvervanger.  
Als lid is reeds benoemd de heer A. den Ouden. Het college heeft uit zijn midden als 
plaatsvervanger benoemd de heer H. van Houcke. 
 
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond 
Betreft een regeling die is aangegaan door het college. Het college benoemt uit zijn midden een lid 
en een plaatsvervangend lid. Aangewezen zijn de heer H. Dokter met als vervanger de heer P. van 
der Sluijs.  
 
Gemeenschappelijke regeling Koepelschap buitenstedelijk groen 
De raad benoemt uit zijn midden, de voorzitter en de wethouders inbegrepen, een lid en een 
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur. 
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Als plaatsvervanger van de heer A. den Ouden wordt benoemd: de heer H. van Houcke 
 
Tot lid was door u al eerder benoemd: de heer A. den Ouden. 
 
Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de Dienst Centraal 
Milieubeheer Rijnmond (DCMR) 
De raad benoemt uit zijn midden, de voorzitter en de wethouders inbegrepen, een lid en een 
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur. 
 
Tot lid wordt benoemd: de heer H. van Houcke, met als plaatsvervanger: de heer A. den Ouden 
 
Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatiegebied IJsselmonde 
De raad benoemt uit zijn midden, de voorzitter en de wethouders inbegrepen, twee leden en twee 
plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur. 
 
Tot lid wordt benoemd: de heer H. van Houcke 
 
Tot lid was eerder door u benoemd: de heer A. den Ouden 
 
Aangezien het gebruikelijk is dat van de gemeenten één vertegenwoordiger aanwezig is en de 
leden elkaar onderling vervangen, acht het college het niet nodig plaatsvervangers te benoemen. 
 
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard 
De raad wijst uit zijn midden, de voorzitter van de raad inbegrepen, en uit de wethouders, vier 
leden en twee plaatsvervangende leden aan. Van deze vier respectievelijk twee 
plaatsvervangende leden dienen ten minste twee leden respectievelijk één plaatsvervangend lid 
deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. 
 
Tot lid worden benoemd de heren H. van Houcke en A. den Ouden en als hun plaatsvervanger de 
heer H. Dokter. 
 
Tot lid waren door u al eerder benoemd de heren V.A. Smit en W.P. Onderdelinden en als hun 
plaatsvervanger mevrouw P.J. van Nes-de Man. 
 
Stichting CJG Rijnmond 
De heer H. Dokter is eerder door u aangewezen als lid voor de raad van het publieke belang. 
Voorgesteld wordt om de heer P. van der Sluijs aan te wijzen als zijn vervanger. 
 
3. Aanpak/Uitvoering 
De openbare lichamen zullen van de benoemingen op de hoogte worden gesteld. 
 
4. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Collegeleden genieten geen vergoeding, in welke vorm dan ook, voor werkzaamheden, verricht in 
nevenfuncties die zij vervullen uit hoofde van het ambt. Als vergoedingen worden uitgekeerd dan 
dienen zij gestort te worden in de gemeentekas.   
 
De griffier,  
 
 
 
Behandeld in de raad d.d. 24 januari 2013 
j.v.straalen@ridderkerk.nl /780/A   


