Agendapunt 6
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
23 septembe¡ 2013

Datum: 9 september 2013
Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe

Openbaar ja
Raad van opdrachtgevers Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en benoeming leden
van de Raad daarvan.

Ondenrverp

Gevraagd besluit

tot de instelling van een adviescommissie, de Raad van Opdrachtgevers en
2. Te besluiten tot de benoeming van de leden, resp. de plaatsvervangend leden:
1. Te besluiten

M.N.J. Broers, gemeentesecretaris gemeente Goevorden;
plaatsvervanger: P. Post, gemeentesecretaris gemeente Borger Odoorn
T.N. Kramer, gemeentesecretaris gemeente De Wolden

plaatsvervanger:
F. Snoep, gemeentesecretaris gemeente Aa en Hunze;
plaatsvervanger: G. Lohuis, loco secretaris gemeente Assen

mw. A.M. van Schreven, directeur secretaris Provincie Drenthe
plaatsvervanger: R. Koch, manager Financiën, P&O, Subsidies & VTH Provincie Drenthe

Inleiding

Op grond van art. 19 van de gemeenschappelijke regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Drenthe stelt het AB een adviescommissie in (raad van
opdrachtgevers), waarin vier secretarissen en hun plaatsvervangers worden
benoemd.

Motivatie

Via de ambtskring gemeentesecretarissen in de provincie Drenthe zijn vier
kandidaten voorgedragen voor benoeming als lid van de raad van opdrachtgevers.
Door benoeming van de voorgedragen kandidaten wordt een evenwichtige spreiding
over het werkgebied van de RUD bereikt.

Bijlagen
Communicatie
persbericht

Het besluit tot instelling van de raad van opdrachtgevers en de benoeming van zijn
leden wordt bekendgemaakt d.m.v. plaatsing op de website van de regionale
uitvoeringsdienst. De leden worden geïnformeerd over hun benoeming.
Daarnaast wordt in een persbericht melding gemaakt van het besluit van het AB.

Het algemeen þestuur van de regionale uitvoeringsdienst Drenthe;
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur;
gelet op artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe;
besluit:
1. ln te stellen de raad van opdrachtgevers;

2. Te benoemen

bt lid van de raad ven opdrachtgevers:

J. B roers, gemeentesecretaris gemeente Coevorden
plaatsvervanger: P, Post
M. N,

;

F. Snoep, gemeentesecretaris gemeente Aa en Hunze;
plaatsvervanger: G. Lohuis, loco secretaris gemeente Assen

A.M. van Schreven, directeur secretaris Provincie Drenthe
plaatsvervanger: R. Koch, manager Financiën, P&O, Subsidies & VTH Provincie Drenthe
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