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Geadviseerd besluit
1. Op aanbeveling van de fractievoorzitters de leden en plaatsvervangend leden te benoemen, aan te 
wijzen of voor te dragen voor de onderstaande gemeenschappelijke regelingen.

a. Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Tot lid wordt benoemd wethouder P.W.J. Meij.
Tot plaatsvervangend lid wordt benoemd wethouder C.A. van der Duijn Schouten.

b. Gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde 
Tot lid wordt benoemd het raadslid P.J. van Nes – de Man met als plaatsvervangend lid het raadslid 
M.M. Dirks.Tot lid wordt benoemd wethouder P.W.J. Meij  met als plaatsvervangend lid wethouder 
C.A. van der Duijn Schouten.

c. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
Algemeen bestuur
Tot lid wordt aangewezen burgemeester A. Attema.
Tot plaatsvervangend lid wordt aangewezen wethouder H. van Os.

Het besluit tot voordracht van de leden voor de adviescommissies Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag heeft u genomen in uw vergadering van 12 mei jl.
 
d. Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard 
 Tot leden worden aangewezen:

1. Het raadslid J. van Neuren met als plaatsvervanger het raadslid T. Overheid;
2. Het raadslid L.M. Klaver met als plaatsvervanger het raadslid J.W. Kloos;
3. Wethouder H. van Os met als plaatsvervanger wethouder E.M. Piena;
4. Wethouder C. A. van der Duijn Schouten met als plaatsvervanger wethouder E.M. Piena.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Een aantal gemeentelijke taken verricht de gemeente in samenwerking met omliggende gemeenten. 
In de besturen van gemeenschappelijke regelingen is het Ridderkerkse bestuur vertegenwoordigd. Bij 
aanvang van een nieuwe raadsperiode dient een besluit te worden genomen over de 
vertegenwoordiging in de besturen van de gemeenschappelijke regelingen. 

Beoogd effect
Dat de vacatures zijn vervuld van alle door de raad te benoemen/aan te wijzen vertegenwoordigers in 
de algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen.

Relatie met beleidskaders
Nota Verbonden Partijen 2016 en Handleiding Verbonden Partijen

Argumenten
1.1     Hiermee zijn raadsleden en/of collegeleden benoemd in/aangewezen voor de diverse te 
vervullen bestuurlijke functies 
1.2     Hiermee is de gemeente vertegenwoordigd in de diverse gemeenschappelijke regelingen  

Toelichting 

a. Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond  
De raad benoemt uit zijn midden, de voorzitter en de wethouders inbegrepen, een lid en een 
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur. Gebruikelijk is dat de raad van Ridderkerk hiervoor 
collegeleden benoemt. 

b. Gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde 
De raad benoemt uit zijn midden, de voorzitter en de wethouders inbegrepen, twee leden en twee 
plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur. In Ridderkerk is het gebruikelijk dat hiervoor een 
raadslid en een wethouder wordt benoemd.

c. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
De raad wijst één lid van het algemeen bestuur aan en kan een plaatsvervanger aanwijzen. 
Gebruikelijk is dat de raad van Ridderkerk, evenals veel andere raden, hiervoor de burgemeester 
aanwijst.  

d. Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard  
De raad wijst uit zijn midden aan, de voorzitter van de raad inbegrepen, en uit de wethouders, vier 
leden en twee plaatsvervangend leden. Hiervan dienen ten minste twee leden respectievelijk één 
plaatsvervangend lid deel uit te maken van het college.

Overleg gevoerd met
De fractievoorzitters

Kanttekeningen
1.1     besluitvorming door de raad is niet aan de orde voor de volgende Gemeenschappelijke 
Regelingen:

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) 
Krachtens de regeling bestaat het algemeen bestuur uit de burgemeesters van de deelnemende 
gemeenten. Bij verhindering wordt de burgemeester vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 77 
Gemeentewet (locoschap). Besluitvorming door de raad is niet aan de orde. 

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD 
Rotterdam-Rijnmond)  
Per gemeente wordt één lid en één plaatsvervangend lid aangewezen door en uit de colleges. 
Besluitvorming door de raad is niet aan de orde. 
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Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond 
Krachtens de regeling wijst elk deelnemend college uit zijn midden één lid en één plaatsvervangend 
lid aan voor het algemeen bestuur. Besluitvorming door de raad is niet aan de orde. 

Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie 
Het algemeen bestuur bestaat uit de drie burgemeesters en alle overige leden van de colleges. 
Besluitvorming door de raad is niet aan de orde. 

Uitvoering/vervolgstappen
De diverse gemeenschappelijke regelingen worden door de griffier op de hoogte gesteld van de 
benoemingen/aanwijzingen.

Evaluatie/monitoring
n.v.t.

Financiën
De raadsleden en de collegeleden ontvangen voor deze werkzaamheden geen extra vergoeding.

Juridische zaken
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het besluit wordt meegedeeld in de rubriek ‘Berichten uit de raad’ in de Blauwkai.
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
2 juni 2022

Zaaknummer:
506114

Onderwerp:
Vertegenwoordiging in besturen 
van gemeenschappelijke 
regelingen   

:

:

BESLUIT:

1. Op aanbeveling van de fractievoorzitters de leden en plaatsvervangend leden te benoemen, aan te 
wijzen of voor te dragen voor de onderstaande gemeenschappelijke regelingen.

a. Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Tot lid wordt benoemd wethouder P.W.J. Meij.
Tot plaatsvervangend lid wordt benoemd wethouder C.A. van der Duijn Schouten.

b. Gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde 
Tot lid wordt benoemd het raadslid P.J. van Nes – de Man met als plaatsvervangend lid het raadslid 
M.M. Dirks.Tot lid wordt benoemd wethouder P.W.J. Meij  met als plaatsvervangend lid wethouder 
C.A. van der Duijn Schouten.

c. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
Algemeen bestuur
Tot lid wordt aangewezen burgemeester A. Attema.
Tot plaatsvervangend lid wordt aangewezen wethouder H. van Os.

Het besluit tot voordracht van de leden voor de adviescommissies Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag heeft u genomen in uw vergadering van 12 mei jl.
 
d. Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard 
 Tot leden worden aangewezen:

1. Het raadslid J. van Neuren met als plaatsvervanger het raadslid T. Overheid;
2. Het raadslid L.M. Klaver met als plaatsvervanger het raadslid J.W. Kloos;
3. Wethouder H. van Os met als plaatsvervanger wethouder E.M. Piena;
4. Wethouder C. A. van der Duijn Schouten met als plaatsvervanger wethouder E.M. Piena.


