
Van: Joost de Haan 

Verzonden: dinsdag 23 februari 2016 16:22 
Onderwerp: Stemmenaantal en verdeling Algemeen Bestuur Holland Rijnland 
  

Dit bericht is gestuurd aan de griffies van de Holland Rijnland gemeenten en in cc aan de 

regiocoördinatoren 

  

Geachte heer, mevrouw, 

  

Hieronder staat de nieuwe stemverdeling voor het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. 

Uit de 7
e
 wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling: “Bij de besluitvorming beschikt elke 

deelnemende gemeente over 1 stem per 10.000 inwoners, afgerond naar boven, vermenigvuldigd 
met de factor 3. De verdeling van de stemmen binnen een gemeentelijke afvaardiging vindt plaats 
overeenkomstig het door de betreffende gemeenteraad daartoe genomen raadsbesluit. Een af te 
vaardigen DB-lid krijgt niet meer dan 1 stem.” Met asterisken zijn de DB-leden aangegeven hieronder. 
  
Technisch gezien moet er een besluit zijn over de stemverdeling binnen de gemeentelijke 

afvaardiging. Het lijkt echter niet haalbaar dat alle gemeenteraden in de aanloop naar het AB van 23 

maart tot een dergelijk besluit zullen komen, daarom doen wij het volgende procedurevoorstel: mocht 

er een stemming zich voordoen en mocht er dan een gemeentelijke afvaardiging niet unaniem zijn, 

dan zullen de stemmen evenredig worden verdeeld onder de AB-leden van de desbetreffende 

afvaardiging. 

Mocht een gemeente hiervan af willen wijken en nog tijdig een besluit gereed kunnen hebben dan 

vernemen wij dat graag. 

  

Graag verneem ik of u akkoord bent met dit voorstel. 

  

Alphen aan den Rijn 33 * 

Hillegom 9   

Kaag en Braassem 9   

Katwijk 21 * 

Leiden 39 ** 

Leiderdorp 9   

Lisse 9   

Nieuwkoop 9 * 

Noordwijk 9   

Noordwijkerhout 6   

Oegstgeest 9   

Teylingen 12 (*) 

Voorschoten 9   

Zoeterwoude 3 * 

Totaal: 186   

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Joost de Haan 

Medewerker bestuurlijke stukkenstroom 

071 523 90 57 

www.hollandrijnland.nl 

 

http://www.hollandrijnland.nl/
http://www.hollandrijnland.nl/


 
 

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van 14 gemeenten die gelegen zijn tussen de 

metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en 

leefomgeving faciliteert Holland Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het 

gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer. 

 


