Voorstel
Aan
Het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt
6

Onderwerp
Benoemen lid dagelijks bestuur namens
gemeenten tot 30.000 inwoners

Datum
1 juli 2016

Inleiding
Vanwege het vertrek van de heer P.J. Bons van de gemeente Halderberge als lid van zowel het
algemeen bestuur als het dagelijks bestuur van de BWB is er per 1 juli 2016 in beide besturen een
vacature ontstaan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge zal
uit hun midden een nieuw lid en plaatsvervangend lid aanwijzen welke in het algemeen bestuur van
de BWB zal plaatsnemen. De heer J.H.A. Mollen is de beoogd opvolger van de heer P.J. Bons.
De invulling van de vacature in het dagelijks bestuur van de BWB vindt plaats door verkiezing van
een lid uit uw algemeen bestuur. Hierna wordt de procedure toegelicht en treft u een voordracht
aan.
Toelichting
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is vastgelegd in artikel 14 van de Gemeenschappelijke
Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant: Eén lid namens het waterschap en drie leden
namens de gemeenten gerelateerd naar klassen van het aantal inwoners. De vacature heeft
betrekking op de vertegenwoordiging van de gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. Dit zijn
de gemeenten Dongen, Halderberge, Woensdrecht en Zundert. De benoeming van het lid van het
Dagelijks Bestuur vindt plaats door en vanuit het Algemeen Bestuur onder de leden van
laatstgenoemde gemeenten.
Op basis van interne beraadslagingen onder de leden van het Algemeen Bestuur van gemeenten
tot 30.000 inwoners en de voorzitter wordt de heer M.P. Groffen van de gemeente Woensdrecht
voorgedragen tot lid van het Dagelijks Bestuur.
Voorstel
Uw Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de voordracht van de heer M.P. Groffen van de gemeente Woensdrecht
tot lid van het Dagelijks Bestuur namens de gemeenten tot 30.000 inwoners;
2. De heer M.P. Groffen bij acclamatie te verkiezen tot lid van het Dagelijks Bestuur van de
BWB namens de gemeenten tot 30.000 inwoners;

Besluit
Van
Het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt
6

Onderwerp
Benoemen lid dagelijks bestuur namens
gemeenten tot 30.000 inwoners

Datum
1 juli 2016

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:
De heer M.P. Groffen te verkiezen tot lid van het Dagelijks Bestuur van de BWB namens de
gemeenten tot 30.000 inwoners.

Aldus vastgesteld op 1 juli 2016
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris (wnd) ,
de voorzitter,

R.B.J. Naaktgeboren

drs. Th.J.J.M. Schots

