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Aanbiedingsbrief  

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht 
steller: Paul Verkerk 
onderwerp: AP03.4a_Samenstelling Algemeen en Dagelijks Bestuur en uitstel aanwijzing voorzitter AB en DB 
t.b.v.: AB d.d. 03-07-2019 
bijlage: Aanmelding mevr. Vissers als AB-lid namens Baarn 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Door de provinciale verkiezingen en vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten is de heer Robert 
Strijk namens de Provincie Utrecht als nieuw lid voor het Algemeen Bestuur aangemeld. Vanwege een wisseling 
in het college van de gemeente Baarn is Jannelies Vissers als nieuw lid van het Algemeen Bestuur namens de 
gemeente Baarn aangemeld. 
 
De wisseling in het Algemeen Bestuur heeft ook direct gevolgen voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur 
van de RUD Utrecht. Het door Gedeputeerde Staten van Utrecht aangewezen lid van het Algemeen Bestuur is in 
ieder geval ook aangewezen als lid in het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht. 
 
Door het vertrek van Mariëtte Pennarts is de positie van voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur vrij 
gekomen. De nieuwe voorzitter moet in de eerste vergadering in nieuwe samenstelling van het Algemeen 
Bestuur, door en uit het Algemeen Bestuur worden aangewezen. Omdat Robert Strijk als het nieuwe lid van het 
Algemeen en Dagelijks Bestuur namens de Provincie Utrecht niet aanwezig kan zijn bij het AB overleg op 3 juli, is 
vanuit de Provincie Utrecht verzocht om de aanwijzing van de voorzitter pas tijdens het overleg van het 
Algemeen Bestuur op 3 oktober 2019 te laten plaatsvinden. 
 
De aanwijzing vindt plaats voor de duur van vier jaar. Het Dagelijks Bestuur kan hiervoor een voorstel doen. Bij 
afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. Deze 
wordt aangewezen tijdens de eerste vergadering waarin het Algemeen Bestuur in nieuwe samenstelling 
bijeenkomt. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om: 

1. kennis te nemen van de aanmelding van de heer Robert Strijk als nieuw lid van het Algemeen en 
Dagelijks Bestuur namens de Provincie Utrecht; 

2. kennis te nemen van de aanmelding van mevrouw Jannelies Vissers als nieuw lid van het Algemeen 
Bestuur namens de gemeente Baarn; 

3. te besluiten om de voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur pas tijdens het overleg van het 
Algemeen Bestuur op 3 oktober 2019 aan te wijzen; 

4. te besluiten om de vice-voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur pas tijdens het overleg van 
het Algemeen Bestuur op 3 oktober 2019 aan te wijzen; 
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Toelichting 
 
Door de provinciale verkiezingen en vorming van een nieuw college van gedeputeerde staten is er een nieuw lid 
voor het Algemeen Bestuur aangemeld. De wisseling in het Algemeen Bestuur heeft ook direct gevolgen voor de 
samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht. Overeenkomstig artikel 12 tweede lid van de 
Gemeenschappelijke Regeling wordt het door Gedeputeerde Staten van Utrecht aangewezen lid van het 
Algemeen Bestuur in ieder geval aangewezen als lid in het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht. 
 
In artikel 15 eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling staat dat de voorzitter tevens voorzitter van het 
Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur is. 
 
In artikel 15 tweede lid staat dat de voorzitter in de eerste vergadering waarin het Algemeen Bestuur conform 
artikel 5, eerste lid, in nieuwe samenstelling bijeenkomt, dan wel in een eerste vergadering van het Algemeen 
Bestuur, door en uit het Algemeen Bestuur wordt aangewezen. De aanwijzing vindt plaats voor de duur van vier 
jaar. Het Dagelijks Bestuur kan hiervoor een voorstel doen. 
 
In artikel 15 derde lid staat dat bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter hij wordt vervangen door de 
plaatsvervangend voorzitter. Deze wordt aangewezen tijdens de eerste vergadering waarin het Algemeen Bestuur 
in nieuwe samenstelling bijeenkomt. 
 
Omdat Robert Strijk als het nieuwe lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur namens de Provincie Utrecht niet 
aanwezig kan zijn bij het AB overleg op 3 juli, is vanuit de Provincie Utrecht verzocht om de aanwijzing van de 
voorzitter pas tijdens het overleg van het Algemeen Bestuur op 3 oktober 2019 te laten plaatsvinden. 
 
De portefeuilleverdeling van het Dagelijks Bestuur wordt in de eerst volgende bijeenkomst van het Dagelijks 
Bestuur vastgesteld. 
 


