
 

CONCEPT VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR 
 

 

 
Onderwerp 

 
Benoemen nieuwe leden van het Algemeen Bestuur,  
voorzitter en secretaris; als gevolg van de verkiezingen van 16 mei 
2022 
 

Datum 22 juni 2022 

Nummer  

Opsteller Peter Kuiken 

Karakter Besluitvormend 

Voorgesteld besluit 

 
- De personen zoals genoemd in de toelichting installeren als leden  
  van het Algemeen Bestuur van SSC DeSom; 
- Uit deze leden, 3 leden benoemen als Dagelijks Bestuur; 
- Aanwijzen van een voorzitter van het AB en DB;  
- Aanwijzen van een secretaris van het AB en DB. 
 

Nadere toelichting 
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen dd 16 mei 2022 heeft 
geleid tot wijziging van het Algemeen Bestuur.  

Het college van elke deelnemer dient opnieuw te besluiten wie de 
vertegenwoordiger wordt in het AB de komende zittingsperiode, en 
dient een plaatsvervanger aan te wijzen (ook als dit dezelfde persoon 
is). 

De colleges stellen de directeur van SSC DeSom op de hoogte van 
haar collegebesluiten. In de eerstvolgende AB-vergadering worden de 
leden geïnstalleerd. 

 
 
Wognum, 11 juli 2022 
 
 
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur           Directeur SSC DeSom 
 
 
 
 
 
F.R. Streng              P.A. Kuiken 

   



 
 
 

 
BESLUIT van het Algemeen Bestuur 
Nummer ……… 
 
 
 
 
 
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom 
 
 
 
besluit: 
 

- De personen zoals genoemd in de toelichting installeren als leden van het Algemeen Bestuur  
  van SSC DeSom; 

- ………3 x …………… te benoemen als Dagelijks Bestuur; 

- …….. aan te wijzen als voorzitter; 

- ………. aan te wijzen als secretaris. 

 

 
 
Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom 
in haar openbare vergadering van 13 juli 2022. 
 
 
De voorzitter,     de secretaris, 
 
 
 
 
F.R. Streng     J.H.N. Broeders 

 
 
  



Toelichting: 
 
De Statuten van GR SSC DeSom zeggen het volgende:  
Na de gemeenteraadsverkiezingen kan de samenstelling van AB en DB veranderen.  
De zittingsperiode is in ieder geval verstreken. De zittingsduur is gelijk aan die van het college / raad. 
Ook het voorzitterschap dient opnieuw aan de orde te komen en deze moet voor 4 jaar benoemd 
worden. 
 
Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit 6 leden, één per college van de deelnemende gemeenten.  
Hierover zal binnen de verschillende colleges een besluit over genomen moeten worden.  
Deze besluiten moeten aan de directeur van SSC DeSom meegedeeld worden. 
De 6 leden vormen samen het AB, hierover hoeft (door DeSom of het AB) geen afzonderlijk besluit  
genomen te worden. 
Behalve een AB-lid moet elk college ook een plaatsvervanger benoemen. 
 
Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit drie leden en wordt uit het AB aangewezen. 
Tevens worden drie plaatsvervangers aangewezen. 
Die benoeming vindt plaats in de eerste vergadering van het AB in de nieuwe zittingsperiode.  
Dat kan echter alleen in de vernieuwde samenstelling. 
 
Het AB kiest in dezelfde 1ste  vergadering een voorzitter voor de duur van 4 jaar. 
Zolang er geen nieuw AB is, passen het ‘oude’ AB en DB nog op de winkel. 
 
Drechterland:  
wethouder F. de Vos-Janssen, plaatsvervanger is …………………….. 
 
Enkhuizen:  
wethouder J. Franx, plaatsvervanger is W. Hoogervorst 
 
Stede Broec:  
wethouder M.G.T. Visser, plaatsvervanger is R.A.P. Wortelboer 
 
Opmeer:  
burgemeester G.J van der Hengel, plaatsvervanger is ……………………… 
 
Medemblik:  
wethouder G. Gringhuis, plaatsvervanger is ………………………….,   
 
Koggenland:  
burgemeester M.M. Bonsen-Lemmers, plaatsvervanger is ………………………………..    
 


