Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
24 november 2014

Datum: 4 september 2014
Opsteller: A. Boomsma
Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe

Openbaar ja
Onderwerp

Benoeming leden raad van opdrachtgevers RUD Drenthe
Advies van de rvo: instemmen met het besluit

Gevraagd besluit:
Benoeming van lid van de raad van opdrachtgevers van de RUD Drenthe:
P. Post, secretaris gemeente Borger Odoorn
Benoeming van plaatsvervangende leden:
De secretaris van de gemeente Emmen, als plaatsvervanger voor de heer P. Post
Mw. J.H. Bakker, secretaris van de gemeente Noordenveld, als plaatsvervanger voor de heer F.
Snoep

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.
Leden RvO tot 24 november 2014:
M.N.J. Broers, secretaris gemeente Coevorden (aftredend);
plaatsvervanger: P. Post, secretaris gemeente Borger Odoorn
T.N. Kramer, secretaris gemeente De Wolden
plaatsvervanger: mw. A. Schulting, secretaris gemeente Meppel
F. Snoep, secretaris gemeente Aa en Hunze;
plaatsvervanger: G. Lohuis, loco secretaris gemeente Assen
mw. A . M. van Schreven, directeur secretaris Provincie Drenthe
plaatsvervanger: mw. M. E. Koekoek, concernmanager Provincie Drenthe

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 Broers, is er een vacature ontstaan voor een lid van de

rvo.
I.v.m. het aftreden van de plaatsvervanger van de heer Snoep, de heer Lohuis( is na de
gemeenteraadsverkiezing in 2014 wethouder van de gemeente Assen geworden) is er
een vacature voor een plaatsvervangend lid ontstaan.
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 een
evenwichtige spreiding over het werkgebied van de RUD Drenthe bereikt.
Doordat de benoeming van de gemeentesecretaris van Emmen voorzien is in het
voorjaar van 2015 is de naam nog niet ingevuld. Tot die tijd zal de heer Broers als
plaatsvervanger van de heer Post optreden.
Bijlagen
Communicatie
persbericht

De benoeming wordt bekendgemaakt d.m.v. plaatsing op de website van de RUD
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:
P. Post, secretaris gemeente Borger Odoorn
Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raad van opdrachtgevers:
De gemeentesecretaris gemeente Emmen, als plaatsvervanger voor de heer P. Post
Mevrouw J.H. Bakker, secretaris van de gemeente Noordenveld als plaatsvervanger voor de heer F. Snoep
Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 22 september 2014,

Voor:itter,

/

directeur,

