
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Mevrouw J.W.E. Spies en de heer G. Van Duin 
aanwijzen als leden van het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

X   Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Een goede invulling van deze vacature in het 
Dagelijks Bestuur, waarbij alle clusters uit de regio 
evenredig vertegenwoordigd zijn. 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11-10-2017 

5. Advies PHO - 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

- 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Het aanwijzen van mevrouw J.W.E. Spies en de 
heer G. van Duin als leden van het Dagelijks 
Bestuur Holland Rijnland. 

8. Inspraak Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: 
 

  Structureel/incidenteel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 

 

 
  



 

Adviesnota AB 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Onderwerp: 
Mevrouw J.W.E. Spies en de heer G. van Duin aanwijzen als leden van het Dagelijks 
Bestuur Holland Rijnland 

 
Beslispunten: 

1. Mevrouw Liesbeth Spies (burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn) per 
direct aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur; 

2. De heer Gerben van Duin (wethouder gemeente Noordwijk) per 3 november aan 
te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur. 
 

Inleiding: 
De heer Hoekstra is niet langer lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. 
Binnen het Dagelijks Bestuur is hierdoor een vacature ontstaan. Daarnaast zal de heer 
Nieuwenhuis 2 november stoppen als wethouder om  6 november geïnstalleerd te 
worden als burgemeester van Waddinxveen, waardoor er nog een vacature zal ontstaan. 
Gezien de lopende zaken is een goede vervanging belangrijk. 
 
Beoogd effect: 
Een goede invulling van deze vacatures in het Dagelijks Bestuur, waarbij alle clusters uit 
de regio evenredig vertegenwoordigd zijn. 
 
Argumenten: 

 Door de voorgestelde personen als leden van het Dagelijks Bestuur aan te wijzen 
blijft dezelfde afspiegeling van de clusters in de regio intact. 

 Mevrouw Spies is door haar gemeenteraad per 21-09-2017 aangewezen als lid 
van het Algemeen Bestuur, waardoor zij voorgedragen kan worden als lid voor 
het Dagelijks Bestuur. 

 De heer van Duin is al geruime tijd lid van het Algemeen Bestuur, waardoor hij 
voorgedragen kan worden als lid voor het Dagelijks Bestuur. 

 De heer Nieuwenhuis stopt op 2 november als wethouder in Lisse. Tot dat 
moment zal hij nog een aantal maal als portefeuillehouder en lid van het 
Dagelijks Bestuur optreden. In samenspraak zal er aan een goede overdracht 
gewerkt worden. 

 Mevrouw Spies is lid van het CDA. De heer van Duijn is lid van de lokale partij 
PUUR NOORDWIJK en landelijk van de VVD. Met het aanwijzen van deze leden 
is het Dagelijks Bestuur in evenwicht met de landelijke politieke stromingen. 

Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 11-10-2017 
Tijd: 20:00 
Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp 
Agendapunt: 01a 
Kenmerk: ADV-17-00961 



 

 De verhouding in aantallen van burgemeesters en wethouders in het Dagelijks 
Bestuur wordt met dit voorstel niet te veel verstoord. 

 De voorzitter heeft voor deze voordrachten gesproken met vertegenwoordigers 
van de clusters. 

 
Kanttekeningen/risico’s: - 
 
Financiën: - 
 
Communicatie:  
Bekend maken via de website, en de raden, colleges en organisaties op de hoogte 
stellen. 
 
Evaluatie:- 
 
Bijlagen: - 
 
 

Vergadering Holland Rijnland 
Algemeen Bestuur 

Besluit 


