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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 4 juli 2018 Datum: 14 juni 2018 

Agendapunt: 13 Datum DB-besluit: 13 juni 2018 

Aantal bijlagen: --   

Onderwerp: Verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappe-
lijke Regeling van de OMWB 
 

 

AANLEIDING EN TOELICHTING VOORSTEL 

 
In de gemeenschappelijke regeling is ten aanzien van de samenstelling en de benoeming van de 

leden van het dagelijks bestuur in artikel 15 het volgende bepaald: 

“1. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, waaronder de voorzitter. 

2. De voorzitter van het algemeen bestuur is eveneens voorzitter van het dagelijks bestuur 

3. De leden worden uit en door het algemeen bestuur gekozen in de eerste vergadering, waarin 

het algemeen bestuur in een nieuwe samenstelling bijeen komt, dan wel in de eerstvolgende 

vergadering van het algemeen bestuur, volgend op de beëindiging van het lidmaatschap van 

één of meer leden van het dagelijks bestuur. 

4. Bij langdurige afwezigheid van een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur 

een plaatsvervangend lid worden aangewezen. 

5. Het algemeen bestuur bewaakt bij de aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur een 

evenwichtige spreiding in locatie over het werkgebied van de Omgevingsdienst en in omvang 

van de deelnemers. In het reglement van orde van het algemeen bestuur kunnen daarover af-

spraken worden gemaakt.” 

 

Omdat op 4 juli a.s. uw bestuur voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar komt, zal in 

die vergadering het “nieuwe” dagelijks bestuur gekozen moet worden.  

 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 
Voorgesteld wordt: 
A De heer Depla, burgemeester van Breda en vertegenwoordiger van de gemeente Breda in het 
Algemeen Bestuur, te benoemen tot voorzitter van het Algemeen Bestuur (en daarmee is de heer 
Depla op grond van artikel 15, lid 2, van de Gemeenschappelijke Regeling tevens voorzitter van 

het Dagelijks Bestuur); 
B De zittende DB leden, de heren Klijs (Moerdijk), Van den Belt (Steenbergen), Palmen (Hilvaren-

beek), vertegenwoordiger van hun gemeente in het nieuwe AB, (ook voor de nieuwe bestuurs-
periode) te benoemen tot lid van het DB; 
C Het zittende DB lid, de heer Van den Hout, vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant, 
ook voor de nieuwe bestuursperiode te benoemen tot lid van het DB; 
D De heer Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, tevens de nieuwe vertegenwoordiger van de 
gemeente Tilburg in het AB, te benoemen tot lid van het DB (in plaats van het huidige DB lid de 
heer Jacobs, wethouder van Tilburg, die niet terugkeert in het nieuwe AB); 

E De heer Schellekens, wethouder van Goirle, tevens vertegenwoordiger van de gemeente Goirle in 
het nieuwe AB, te benoemen tot lid van het DB (in plaats van het huidige DB lid de heer Van der 
Put, tot voor kort wethouder van Goirle, die niet terugkeert in het nieuwe AB); 
F Het nieuw te benoemen DB te verzoeken voor 15 juli 2018 de verdeling van de aandachtsgebie-

den binnen het DB, zoals opgenomen in het overdrachtsdocument aan het nieuwe AB van 13 juni 
2018, te bepalen en bekend te maken aan het Algemeen Bestuur (notabene: het overdrachtsdo-

cument is als separaat voorstel bij deze agenda gevoegd). 
 
Toelichting: 
Het huidige aantal van 7 DB leden wordt hiermee ook voor de nieuwe periode gecontinueerd. 
De hierboven voorgestelde samenstelling van het DB doet ook recht aan hetgeen is bepaald in 
artikel 15, lid 5, van de Gemeenschappelijke Regeling OMWB (zie artikel 15, lid 5, hierboven). 
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