Agendapunt
voor de vergadering

van het algemeen bestuur RUD Drenthe

d.d. 18 december 2017
Datum:
Opsteller: Aukje Boomsma-Flootman
Marjan Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe
Openbaar
Onderwerp

Benoeming db lid en benoeming voorzitter RUD Drenthe

Gevraagd besluit:
Benoeming van wethouder Henk Lammers tot nieuw db lid uit het district noord
Bekrachtiging van de instemming van de ab leden in de vergadering van 30 oktober jl, van:
benoeming van wethouder [isse Otter tot voorzitter RUD Drenthe
Inleiding

I.v.m. het vertrek van wethouder Hoogeveen van de gemeente Assen is er in het
algemeen - en dagelijks bestuur per loktober een vacature ontstaan. Wethouder
Hoogeveen was zowellid als voorzitter van het db en abo
Gedeputeerde Bijl heeft als plaatsvervangend voorzitter de rol van voorzitter
overgenomen tot er een nieuwe voorzitter is benoemd. In de vergadering van het
algemeen bestuur van 30 oktober jl, is unaniem ingestemd met de benoeming van
[isse Otter als voorzitter van de RUD Drenthe.
De gemeente Assen heeft als lid voor het algemeen bestuur aangewezen wethouder
Anry Kleine Deters.
De vervanger voor de gemeente Assen in het ab is wethouder Harmke Vlieg.
De db leden worden door- en uit het ab aangewezen, ingevolge artikel14 WGR.
De voorzitter wordt door- en uit het ab aangewezen, ingevolge artikel13 WGR.
In het algemeen bestuur van 30 november 2015 is het volgende besloten:

-De samenstelling van het dagelijks bestuur is als volgt: 11id van de provincie en 3
leden afkomstig van de gemeenten met in achtneming van een evenwichtige
verspreiding over het werkgebied van de RUD Drenthe
Dit betekent drie leden n.a.v. de districtsverdeling:
noord (Assen, Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze),
zuid-oost (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen) en
zuid-west (Meppel, Midden-Drenthe, De Wolden, Hoogeveen, Westerveld)
en één lid afkomstig van het college van de provincie.
De afspraak is dat het db-lid verantwoordelijk is voor de afstemming binnen de eigen
regio.
Motivatie
Bijlagen

Communicatie
persbericht

Het besluit (de benoemingen) van het algemeen bestuur zal gecommuniceerd worden
via de website.

Het algemeen bestuur besluit te benoemen:

Als voorzitter, reeds benoemd in de vergadering van het ab op 30 oktober 2017: [isse Otter, wethouder
van de gemeente Emmen,
Als lid van het dagelijks bestuur: Henk Lammers, wethouder van de gemeente Tynaarlo

Voorzitter,

Secretaris,

