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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 1 maart 2016  

Onderwerp:  Samenstelling Leiderdorpse 

AB-delegatie Holland Rijnland 

RVS 

 Aan de raad.  

 

 

 *Z00844944CD* 
 

Beslispunten 

1. Aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke 

regeling Holland Rijnland: 

 De heer ……….. met 5 stemmen in het AB van Holland Rijnland 

 De heer………… met 4 stemmen in het AB van Holland Rijnland 

 

2. Aan te wijzen als plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland: 

 De heer G.P. Schipaanboord, raadslid 

 Mevrouw. J.M. Hofman-Zuter, raadslid 

 

3. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van dit besluit op de hoogte te stellen. 

 

 

 

 

1. Inleiding 

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in juni 2015 ingestemd met de 7e 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Uw raad heeft in de raadsvergadering van 

7 december 2015 met deze wijziging ingestemd. Een van de wijzigingen betreft het aantal 

leden van het Algemeen Bestuur per deelnemende gemeente (artikel 9 

Gemeenschappelijke regeling), iedere deelnemende gemeente wijst twee leden voor het 

Algemeen Bestuur aan. Op grond van artikel 9 lid 3 worden voor de aangewezen leden 

plaatsvervangende leden aangewezen. De raad is bevoegd tot het aanwijzen van leden 

van het Algemeen Bestuur op grond van artikel 13 Wet gemeenschappelijke regelingen en 

artikel 9 Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Omdat namens Leiderdorp nu 

nog drie leden zitting hebben in het Algemeen Bestuur, is een raadsbesluit nodig. 
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Leiderdorp heeft in de nieuwe situatie 9 stemmen in het Algemeen Bestuur, deze moeten 

onder de twee AB-leden worden verdeeld.  

 

2. Beoogd effect 

Voldoen aan de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en adequate vertegenwoordiging 

van Leiderdorp in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. 

 
3. Argumenten 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft uw raad ervoor gekozen als lid en 

plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland zowel college- als 

raadsleden aan te wijzen. Op dit moment zijn wethouder C.J.M.W. Wassenaar, raadslid 

J.A.M. van Boxsel en raadslid B. Vastenhoud lid van het Algemeen Bestuur en wethouder 

J.J.F.M. Gardeniers en de raadsleden G.P. Schipaanboord en J.M. Hofman-Zuter 

plaatsvervangend lid. Met het onderhavige voorstel worden raadsleden aangewezen als lid 

of plaatsvervangend lid. 

 

Leiderdorp krijgt na de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 9 stemmen in het 

AB, die verdeeld moeten worden onder de leden namens Leiderdorp. 

Na inwerkingtreding van de 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling, heeft iedere 

gemeente bij de besluitvorming 1 stem per 10.000 inwoners (afgerond naar boven), 

vermenigvuldigd met factor 3. Leiderdorp heeft in de nieuwe situatie dus 9 stemmen in het 

Algemeen Bestuur. Omdat er twee leden namens Leiderdorp zitting hebben in het 

Algemeen Bestuur, moeten de 9 stemmen worden verdeeld onder de twee AB-leden. Een 

plaatsvervangend lid heeft het aantal stemmen dat het lid toekomt dat hij vervangt in de 

vergadering. 

 

Het Dagelijks Bestuur moet worden geïnformeerd over de door Leiderdorp aangewezen 

leden en plaatsvervangend leden voor het Algemeen Bestuur 

Op grond van artikel 10 lid 6 Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland wordt de 

aanwijzing van leden of plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur, meegedeeld 

aan de voorzitter van de regeling. In de praktijk wordt deze melding gericht aan het 

Dagelijks Bestuur. 
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4. Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Alle raden van de deelnemende gemeenten moeten een besluit nemen over de 

stemverdeling binnen de gemeentelijke afvaardiging. In ons geval is het haalbaar voor het 

AB van 23 maart een besluit te nemen. 

 
5. Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6. Communicatie en participatie 

Na besluitvorming het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland informeren. 
 

7. Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

8. Evaluatie 

n.v.t. 

 

de griffier, 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Memo als leidraad voor debat raad en college,  “Wie worden de nieuwe Leiderdorpse AB 
leden?” Versie 160211  
 

2. Email van Holland Rijnland over Stemmenaantal en verdeling d.d. 23 februari 2016 
 


