Voorstel
Aan
Het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt
6

Onderwerp
Aanwijzen bestuursvoorzitter

Datum
5 juli 2019

Inleiding
In de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (GR BWB) is bepaald
dat het lidmaatschap van het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant
(hierna: BWB) eindigt op de dag waarop de zittingsperiode van het dagelijks bestuur van het
waterschap of de colleges van burgemeester en wethouders eindigt. Afgelopen jaar eindigde de
zittingsperiode van de colleges van burgemeester en wethouders en zijn zeven nieuwe
bestuursleden tot het Algemeen Bestuur van de BWB toegetreden. In het Dagelijks Bestuur van de
BWB was er sprake van een wisseling van drie van de vier bestuursleden.
In april 2019 eindigde de zittingsperiode van het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse
Delta (hierna: waterschap). Dhr. Schots is opnieuw verkozen tot lid van het dagelijks bestuur van
het waterschap en aangewezen als vertegenwoordiger in het bestuur van de BWB. Het opnieuw
aanwijzen van de bestuursvoorzitter is op grond van de GR-BWB vereist.

Toelichting
De vertegenwoordiging door het Waterschap in het bestuur van de BWB geschiedt vanaf de
oprichting van de BWB door dhr. Schots. Hij bekleedde in deze periode tevens de functie van
voorzitter van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur. Ook in de nieuwe
zittingsperiode van het dagelijks bestuur van het Waterschap (2019-2023) zal dhr. Schots het
Waterschap vertegenwoordigen in het bestuur van de BWB.
Procedure
Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van de BWB van dhr. Schots is op grond van artikel 8
van de GR-BWB formeel onderbroken geweest. Het Algemeen Bestuur van de BWB dient daarom,
óók bij een continuering van de huidige situatie, opnieuw de voorzitter uit hun midden aan te wijzen.
Bij het aanwijzen van de voorzitter geldt de volgende procedure:
- De voorzitter dient te worden gekozen door en uit het midden van het Algemeen Bestuur en
is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur;
- De aanwijzing van de voorzitter vindt plaats met een meerderheid van tenminste tweederde
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen;

Voordracht
Gezien het feit dat de door het Algemeen Bestuur aan te wijzen voorzitter deel uitmaakt van het
Dagelijks Bestuur, verdient het aanbeveling aan het Algemeen Bestuur een voordracht te doen.
Vanuit het oogpunt dat in het afgelopen jaar in het Dagelijks Bestuur een wisseling heeft
plaatsgevonden van drie van de vier bestuursleden, heeft het bestendigen van de huidige situatie in
verband met de continuïteit en het organisatiebelang de voorkeur. Dhr. Schots is ook bereid de rol
van bestuursvoorzitter te blijven vervullen.
Het Dagelijks Bestuur wil hiermee de heer drs. Th.J.J.M. Schots aan uw Algemeen Bestuur
voordragen voor de functie van voorzitter.
Voorstel
Uw Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de hiervoor beschreven procedure tot het opnieuw aanwijzen van de
voorzitter;
2. Kennis te nemen van de voordracht om de heer drs. Th. J.J.M. Schots door het Algemeen
Bestuur aan te wijzen tot voorzitter;
3. Gelet op de onder punt 2. bedoelde voordracht tot aanwijzing van de voorzitter te laten
plaatsvinden bij acclamatie of door middel van een schriftelijke stemming.

Besluit
Van
Het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt
6

Onderwerp
Aanwijzen bestuursvoorzitter

Datum
21 juni 2019

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant;
gelezen:
het voorstel met bovenaangehaald onderwerp;
gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;
gelet op:
de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
besluit:
1. Kennis te nemen van de hiervoor beschreven procedure tot het opnieuw aanwijzen van
de voorzitter;
2. Kennis te nemen van de voordracht om de heer drs. Th. J.J.M. Schots door het
Algemeen Bestuur aan te wijzen tot voorzitter;
3. Dhr. drs. Th.J.J.M. Schots aan te wijzen tot voorzitter van het Algemeen Bestuur en het
Dagelijks Bestuur van de BWB

Aldus vastgesteld op 5 juli 2019
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,
plv. voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

J. de Beer

