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Onderwerp: 
Afvaardiging in Drechtraad en Drechtstedenbestuur

Voorgesteld besluit:

1. De burgemeester, de heer J.G.A. Paans, op grond van artikel 9, 11 en 17 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden aan te wijzen als lid van de Drechtraad (ten 
einde door de Drechtraad te worden benoemd tot lid van het Drechtstedenbestuur) per 1 juli 
2021 of zo spoedig mogelijk daarna. 

Inleiding
In verband met het vertrek van wethouder P.J. Verheij  is automatisch  een vacature ontstaan in het 
Drechtstedenbestuur. Het is gewenst om hierin namens de gemeente Alblasserdam zo spoedig 
mogelijk weer te voorzien. 
In de collegevergadering van 15 juni 2021 vond een herverdeling van de portefeuilles plaats. Het 
DSB-lidmaatschap is daarbij toegewezen aan burgemeester Paans, zodat voorgesteld wordt hem aan 
te wijzen als lid van de Drechtraad (van waaruit de benoeming tot lid van het Drechtstedenbestuur 
wordt gedaan).

Beoogd effect
Afvaardiging namens de gemeente Alblasserdam in het Drechtstedenbestuur. 

Argumenten
1. Een door de gemeente voorgedragen collegelid wordt benoemd tot lid van het 
Drechtstedenbestuur
Op basis van artikel 14 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wijst het Algemeen Bestuur van 
een gemeenschappelijke regeling uit haar midden de leden van het Dagelijks Bestuur aan. Dit 
betekent dat een lokale bestuurder eerst moet worden benoemd tot lid van de Drechtraad alvorens 
deze door de Drechtraad benoemd kan worden tot lid van het Drechtstedenbestuur. De lokale 
gemeenteraad wijst de leden van de Drechtraad aan. 

2. Gelet op de herziene portefeuilleverdeling wordt burgemeester Paans voorgedragen
Bij het collegebesluit tot herverdeling van de portefeuilles na het vertrek van wethouder Verheij is de 
afvaardiging in het Drechtstedenbestuur in de portefeuille van de burgemeester gekomen. De 
voordracht tot benoeming in de Drechtraad en vervolgens in het Drechtstedenbestuur is daarop een 
logisch vervolg. 

Kanttekeningen
nvt

Financiële informatie
Geen financiële consequenties. 



Uitvoering
Het getekende raadsbesluit wordt toegezonden aan de Drechtraad om te worden toegevoegd aan het 
voorstel tot benoeming in het Drechtstedenbestuur. 

Communicatie
nvt

Eerdere besluitvorming
Collegebesluit d.d. 15 juni 2021. 


