Agendapunt 16.
voor de vergadering
30 november

van het algemeen bestuur RUD Drenthe

2015

Datum: 10 november 2015
Opsteller: A. Boomsma
Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe

Openbaar ja
Onderwerp

Benoeming leden raad van opdrachtgevers RVD Drenthe
Advies van de rvo: conform

Gevraagd besluit:
Benoeming van lid van de raad van opdrachtgevers van de RUD Drenthe:
De secretaris van de gemeente Tynaarlo, de heer J. Nieukerken
Benoeming van plaatsvervangend lid:
De secretaris van de gemeente Aa en Hunze, mevrouw M. Tent, als plaatsvervanger voor
de heer J. Nieukerken
De concernmanager Uitvoering & Ondersteuning provincie Drenthe, mevrouw W. Meijering, als
plaatsvervanger voor mevrouw A. van Schreven
Inleiding

Op grond van artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling RVD Drenthe benoemt het
algemeen bestuur de leden en de plaatsvervangende leden van de raad van
opdrachtgevers. Hoewel niet voorgeschreven, is het gewenst ook plaatsvervangende
leden te benoemen.

Motivatie

Op 11 november 2013 is door de rvo een huishoudelijk reglement vastgesteld met
daarin een rooster van aftreden.
I.v.m. het aftreden van de heer Snoep, is er een vacature ontstaan voor een lid van de
rvo.
Via de ambtskring gemeentesecretarissen in de provincie Drenthe zijn de kandidaten
voorgedragen voor benoeming als lid cq. plaatsvervangend lid van de raad van
opdrachtgevers. Door de benoeming van de voorgedragen kandidaten wordt de
voorgeschreven evenwichtige spreiding over het werkgebied van de RVD Drenthe in
stand gehouden.

Bijlagen
Communicatie
persbericht

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 artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Drenthe;
besluit:
Te benoemen tot lid van de raad van opdrachtgevers van de RUD Drenthe:
De secretaris van de gemeente Tynaarlo, de heer J. Th. Van Nieukerken
Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raad van opdrachtgevers:
De secretaris van de gemeente Aa en Hunze, mevrouw M. Tent, als plaatsvervanger voor de heer
J. Nieukerken
De concernmanager Uitvoering & Ondersteuning provincie Drenthe, mevrouw W. Meijering, als
plaatsvervanger voor mevrouw A. van Schreven

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe
van 30 november 2015,

Voorzitter,

