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Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Voorstel 

864817 

drs. H.M.W. ter Heegde 

Benoeming vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden 

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

1. Overeenkomstig bijgaand ontwerpraadsbesluit de bestuurlijke vertegenwoordiging van de 

gemeente Gooise Meren in het samenwerkingsverband Regio Gooi en Vechtstreek vast te 

stellen. 

 

2. Inleiding 

Aan het begin van iedere raadsperiode dienen de vertegenwoordigers aangewezen te worden die 

de gemeente Gooise Meren vertegenwoordigen in diverse samenwerkingsverbanden. Het gaat 

hierbij om zowel de leden als de plaatsvervangende leden. Voor een orgaan is de raad het 

bevoegde gezag om de leden te benoemen, voor een aantal andere regelingen is het college 

bevoegd. Voor de regeling waarvoor de raad een besluit dient te nemen is dit raadsvoorstel 

opgesteld.  

 

3. Beoogd effect 

Invulling van de afvaardiging van Gooise Meren in de bestuurlijke organen. 

 

4. Argumenten en onderbouwing 

1.1 De raad benoemt in een orgaan de bestuurlijke vertegenwoordiging  

In het volgende samenwerkingsverband is benoeming van de vertegenwoordig door de raad 

vereist. 

 

Instelling 

 

Vertegenwoordiging Lid Plaatsvervangend 

lid 

Regio Gooi en 

Vechtstreek 

• De gemeenteraden wijzen 

uit hun midden, de 

voorzitter inbegrepen, en 

uit de wethouders ieder één 

lid aan in het algemeen 

bestuur.  

• De raad van de gemeente 

met het grootst aantal 

inwoners wijst uit zijn 

midden de voorzitter 

inbegrepen en uit de 

wethouders een extra lid 

aan in het algemeen 

bestuur. 

• De gemeenteraden wijzen 

een plaatsvervangend lid/ 

plaatsvervangende leden 

aan, die het door hen 

Alexander Luijten 

 

 

Marieke Munneke-

Smeets 
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aangewezen 

lid/aangewezen leden bij 

ontstentenis of 

verhindering 

vervangt/vervangen.  

• Het dagelijks bestuur 

bestaat, de voorzitter 

inbegrepen, uit tenminste 

vier leden welke door en uit 

het algemeen bestuur 

worden aangewezen. 

• De leden van het dagelijks 

bestuur worden 

aangewezen in de eerste 

vergadering van het 

algemeen bestuur in 

nieuwe samenstelling. 

 

 

5. Houd rekening met en onderbouwing 

In de bijlage bij dit voorstel treft u een besluit van het college aan aangaande deelname in de 

samenwerkingsverbanden, voor zover het de bevoegdheid van het college betreft. 

 

6. Duurzaamheid 

Samenwerken is voor de gemeente steeds belangrijker geworden. De opgaven waarvoor Gooise 

Meren zich gesteld weet, zoals de omgang met afval, klimaatverandering, de inkoop van zorg of 

het voorbereid zijn op een crisis of ramp, vragen vaak een andere schaalgrootte dan de gemeente. 

Samenwerkingsverbanden in de vorm van verbonden partijen spelen bij dergelijke opgaven een 

belangrijke rol. Deze partijen voeren taken op genoemde vlakken uit namens Gooise Meren.  

 

7. Financiële onderbouwing 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 

8. Communicatie en participatie 

Het voorstel wordt op de website van de gemeente Gooise Meren bekendgemaakt.  

 

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie 

Na besluitvorming zullen de betreffende instellingen schriftelijk in kennis worden gesteld van de 

benoemingen van de bestuurlijke vertegenwoordigers. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 



 

 

 

 

Pagina 3 van 4 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

Bijlagen 

Overzicht benoemingen vanuit het college.  
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De Raad Gooise Meren 
 

 

Gelezen het voorstel ‘’ met zaaknummer 864817 van het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

Besluit 
 

Aan te wijzen de volgende personen als (plaatsvervangend) vertegenwoordiger van de gemeente 

Gooise Meren in het bestuur van het hierna te noemen samenwerkingsverband: 

 

Instelling 

 

Vertegenwoordiging Lid Plaatsvervangend 

lid 

Regio Gooi en 

Vechtstreek 

De gemeenteraden wijzen uit 

hun midden, de voorzitter 

inbegrepen, en uit de 

wethouders ieder één lid aan in 

het algemeen bestuur.  

 

De raad van de gemeente met 

het grootst aantal inwoners 

wijst uit zijn midden de 

voorzitter inbegrepen en uit de 

wethouders een extra lid aan in 

het algemeen bestuur. 

 

De gemeenteraden wijzen een 

plaatsvervangend lid/ 

plaatsvervangende leden aan, 

die het door hen aangewezen 

lid/aangewezen leden bij 

ontstentenis of verhindering 

vervangt/vervangen.  

 

Alexander 

Luijten 

 

 

Marieke Munneke-

Smeets 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 


