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Onderwerp: Voorstel samenstelling Dagelijks Bestuur

Geachte Leden,
Op 4 juli vindt de installatie vergadering van het Algemeen Bestuur plaats. Tijdens
deze vergadering zal een nieuw Dagelijks Bestuur worden verkozen. Zoals te doen
gebruikelijk heb ik mij gebogen over een voorstel aan u voor de samenstelling van
het Dagelijks Bestuur voor de komende periode 2018-2022.
In overleg met de verschillende clusters ben ik tot de volgende voordracht gekomen.
Gemeente
Naam
Partij
B/W
Alphen aan
Liesbeth Spies
CDA
B
Economie en Energie
den Rijn
Teylingen
Arno van Kempen
D66
W
Verkeer en Vervoer
Noordwijk
Gerben van Duin
PUUR
W
Ruimte en Wonen
(tot 1-1-2019)
Noordwijk
Oegstgeest
Emile Jaensch
VVD
B
Ruimte en Wonen
(per 1-1-2019)
Nieuwkoop
Bernadette Wolters
Natuurlijk
W
Maatschappij
Nieuwkoop
Hillegom
Fred van Trigt
CDA
W
Jeugd
Voorschoten
Nanning Mol
VVD
W
Bestuur en Middelen,
Natuur, Landschap en
Recreatie
Leiden
Henri Lenferink
PvdA
B
Voorzitter
Zoals u kunt zien zal Jeugd in de komende periode een aparte portefeuille zijn, en
zijn de portefeuilles Bestuur en Middelen en Natuur, Landschap en Recreatie bij één
DB-lid belegd.
In Katwijk was de formatie nog gaande en zijn er veel nieuwe wethouders. Wel is
daar belangstelling getoond om weer aan het Dagelijks Bestuur deel te nemen,
hetgeen zeer wordt gewaardeerd. Mede gezien de omvang van de gemeente
Katwijk zou deze gemeente bij een volgende samenstelling van het Dagelijks
Bestuur een stevige portefeuille verdienen. Het is aanbevelenswaardig om dat
alsdan als uitgangspunt te nemen.

Bij de samenstelling van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heb ik me laten
leiden door de volgende aspecten:
A)
B)
C)
D)

Een goede mix tussen ervaren en nieuwe dagelijks bestuurders, tussen
burgemeesters en wethouders, tussen mannen en vrouwen.
Een gebalanceerde verdeling van portefeuilles over de deelgebieden (Duin
en Bollenstreek, Leidse Regio en Rijn- en Veenstreek).
Voor zover mogelijk een representatieve vertegenwoordiging van de grootste
politieke partijen in de regio.
Kwaliteit en affiniteit met de portefeuille.

De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat alleen leden van het Algemeen
Bestuur gekozen kunnen worden als lid van het Dagelijks Bestuur. Momenteel is nog
niet iedere voorgedragen kandidaat door de eigen raad benoemd als lid van het
Algemeen Bestuur. In dat voorliggende geval stel ik voor de benoeming in te laten
gaan vanaf het moment dat de benoeming door de raad van hun gemeente heeft
plaatsgevonden.
Ik hoop dat u met deze voordracht kunt instemmen.

Met vriendelijke groet,
De voorzitter

Henri Lenferink

[Cc:] Colleges van burgemeester en wethouders Holland Rijnland

