
Bestuursvoorstel 

 

 

 

 1 

 

Onderwerp: Functioneren DB-lid Wiebe van der Ploeg 

Nummer: Bestuursstukken\2196 

Agendapunt: 5 

 

DB: Nee 

 

BPP: Ja  

26-10-2016 

(plenair) 

FAZ: Ja  

26-10-2016 

(plenair) 

VVSW: Ja  

26-10-2016 

(plenair) 

AB: Ja 

09-11-2016 

 

Opsteller:  

Harm Küpers, 0598-693260 

Staf en Directie 

Opdrachtgever: 

- 

Portefeuillehouder:  

- 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

 N.v.t. 

 

Samenvatting: 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 5 oktober jl. is door mevrouw Ten Have het punt 

“Functioneren DB-lid ingebracht”. Over het functioneren van leden van het dagelijks bestuur mag 

alleen worden gesproken in een openbare vergadering, vandaar dat dit agendapunt is opgenomen in 

de agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 9 november. Het voorstel van het 

dagelijks bestuur is om dit agendapunt te starten vanaf het moment dat de vergadering van het 

algemeen bestuur van 5 oktober nog openbaar was, dus met het verzoek van mevrouw Ten Have. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

 

Ter bespreking. 

 

Bijlagen: Nee 

  

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  
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Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 5 oktober jl. is door mevrouw Ten Have het punt 

“Functioneren DB-lid ingebracht”. Over het functioneren van leden van het dagelijks bestuur mag 

alleen worden gesproken in een openbare vergadering, vandaar dat dit agendapunt is opgenomen in 

de agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 9 november. Het voorstel van het 

dagelijks bestuur is om dit agendapunt te starten vanaf het moment dat de vergadering van het 

algemeen bestuur van 5 oktober nog openbaar was, dus met het verzoek van mevrouw Ten Have. 

 

De agendapunten waarover in zijn algemeenheid in het algemeen bestuur wordt besloten staan altijd 

ook geagendeerd voor één of meer commissies. De vraag die het dagelijks bestuur ten aanzien van 

dit agendapunt bij de plenaire commissie neerlegt is of het verstandig is dit agendapunt in de plenaire 

commissie  inhoudelijk vergaand te bediscussiëren. Het is, naar het oordeel van het dagelijks bestuur, 

pleitbaar om het (inhoudelijke) debat te beperken tot de openbare vergadering van het algemeen 

bestuur van 9 november. Het oordeel hierover komt vanzelfsprekend de commissie toe.       

 

 

Voorstel  

 

Ter bespreking. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


