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Benoeming H.P.A. Wagemakers tot lid van de Drechtraad

Samenvatting
Namens de gemeente Dordrecht zitten de heren Sleeking en Van de Burgt in het
(dagelijks) bestuur van de Drechtsteden. Beide heren zijn formeel lid van de
Drechtraad. De Drechtraad benoemde de heren tot lid van het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling. De wens is geuit om de Dordtse
vertegenwoordiging in het Drechtstedenbestuur te wijzigen. Het voorstel is om de
heer Wagemakers de positie van de heer Sleeking over te laten nemen.
1. Wat is de aanleiding?
De heren Sleeking en Van de Burgt zitten namens de gemeente Dordrecht in het
bestuur van de Drechtsteden. Het is voorstel is om de heer Wagemakers de
positie van de heer Sleeking over te laten nemen.
2. Wat willen we bereiken?
We willen bereiken dat de heer Wagemakers de positie van de heer Sleeking over
kan nemen. Om lid te kunnen worden van het Drechtstedenbestuur moet de heer
Wagemakers lid zijn van de Drechtraad. De gemeenteraad van Dordrecht bepaalt
wie er namens de gemeente Dordrecht zitting heeft in de Drechtraad. Met dit
voorstel wordt u gevraagd om de heer Wagemakers namens Dordrecht af te
vaardigen. De Drechtraad zal hem dan vervolgens tot lid van het
Drechtstedenbestuur benoemen.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeenteraad neemt het besluit om de heer Wagemakers te benoemen tot lid
van de Drechtraad. Vervolgens zal de Drechtraad verzocht worden om de heer
Wagemakers te benoemen als lid van het bestuur.
a. Inspraak en communicatie
Op dit besluit is geen inspraak van toepassing. Het besluit zullen we onder de
aandacht brengen van de Drechtraad, het Drechtstedenbestuur en de regiogriffie.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Het is een bevoegdheid van de Drechtraad om de heer Wagemakers te benoemen
als lid van het Drechtstedenbestuur.
c. Inclusiefbeleid
Het inclusiefbeleid is niet van toepassing op dit besluit.
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4. Wat mag het kosten?
Dit besluit brengt geen aanvullende kosten met zich mee.

5. Fatale beslisdatum
De Drechtraad heeft aangegeven op 5 februari 2013 een besluit te willen nemen
over deze wijziging in de samenstelling van het bestuur. Hiervoor is het nodig dat
de gemeenteraad van Dordrecht op 29 januari 2013 een besluit over voorliggend
voorstel neemt.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerpbesluit
7. Voorstel
U wordt voorgesteld aan te wijzen als lid van de Drechtraad
de heer H.P.A. Wagemakers, zodat hij benoemd kan worden als lid van het
Drechtstedenbestuur.

Het presidium van de gemeenteraad van Dordrecht,

de griffier

M. van Hall

- ontwerp besluit -
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A.A.M. Brok

