Agendapunt
voor de vergadering
28 november 2016

van het algemeen bestuur RUD Drenthe

Datum: 24 oktober 2016
Opsteller: A. Boomsma
Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe
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Openbaarja
Onderwerp

Benoeming van een lid en plaatsvervangend lid van de raad van opdrachtgevers van de
RUD Drenthe

Gevraagd besluit:
Mevrouw A. Pruntel te benoemen als lid van de raad van opdrachtgevers.
De heer A.A.W.M. Disch te benoemen als plaatsvervangend

lid van de raad van opdrachtgevers

Inleiding

Op grond van artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe benoemt het
algemeen bestuur de leden en de plaatsvervangende leden van de raad van
opdrachtgevers.

Motivatie

In de vergadering van de raad van opdrachtgevers van 5 september jJ. is het
onderstaande rooster van aftreden vastgesteld.
Lid.
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I.v.m. het aftreden van de heer Kramer is er een vacature ontstaan voor een lid van de
rvo.
I.v.m. een verschuiving in de verdeling van portefeuilles in de gemeente Emmen
vervangt de heer Disch mw. Oostmeijer als plaatsvervanger voor de heer Post.
Via de ambtskring gemeentesecretarissen in de provincie Drenthe zijn de kandidaten
voorgedragen voor benoeming als lid van de raad van opdrachtgevers. Door de

benoeming van de voorgedragen kandidaat wordt de voorgeschreven evenwichtige
spreiding over het werkgebied van de RVD Drenthe in stand gehouden.
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Communicatie
lPersberich~ al]

De benoeming wordt bekendgemaakt d.m.v. plaatsing op de website van de RVD
Drenthe. De leden worden geïnformeerd over hun benoeming.

Het algemeen bestuur van de regionale uitvoeringsdienst Drenthe;
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur;
Gelet op artikel19 van de gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Drenthe;
besluit:

Te benoemen tot lid van de raad van opdrachtgevers van de RVD Drenthe:
Mw. A. Pruntel, gemeentesecretaris in de gemeente Midden-Drenthe
Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raad van opdrachtgevers van de RVD Drenthe
Dhr. A.A.W.M. Disch, Concerndirecteur / Le loco secretaris Gemeente Emmen

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 28 november 2016,

