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   2011-490 

Wijziging leden algemeen bestuur Samenwerkingsverband  

Noord-Nederland 

 

 



 aan gedeputeerde staten van Drenthe 2011-490-1 

 

Inleiding  

In de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is voorzien in 

een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB) van het SNN. Het AB van het SNN heeft in 

de Gemeenschappelijke regeling expliciet omschreven taken en bevoegdheden.  

Artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt dat Provinciale Staten van iedere deelnemen-

de provincie als leden van het algemeen bestuur aanwijzen: 

− drie leden van Provinciale Staten; 

− twee gedeputeerden; en 

− de Commissaris van de Koningin. 

Tevens wijzen Provinciale Staten drie plaatsvervangende leden afkomstig uit de Staten aan. De ge-

deputeerde die niet als lid van het algemeen bestuur wordt aangewezen, wordt door Provinciale Sta-

ten als plaatsvervangend lid aangewezen. 

 

In de vergadering van provinciale staten op 20 april jongstleden, zijn de leden en plaatsvervangende 

leden voor het AB SNN aangewezen. Dit besluit moet worden herzien omdat de portefeuilleverdeling 

van de leden van GS kort daarna is gewijzigd. De overige samenstelling van de AB-SNN-leden blijft 

ongewijzigd. 

 

Advies  

I. Het door provinciale staten op 20 april 2011 genomen besluit II van Besluit Q (2011-474) in te 

 trekken; 

 

II. Met terugwerkende kracht vanaf 20 april 2011 de leden de heer A. van der Tuuk en mevrouw 

T. Klip-Martin van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe als leden van het algemeen 

bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland aan te wijzen, en de collegeleden de 

heer R.W. Munniksma en de heer H. Brink als hun plaatsvervangers; 

 

III. Beide besluiten met terugwerkende kracht tot 20 april 2011 te nemen. 

 

Meetbaar/Beoogd beleidseffect  

De provincie Drenthe is op deze wijze vertegenwoordigd in het AB van de Gemeenschappelijk rege-

ling SNN. De democratische legitimatie van het SNN is hierdoor gewaarborgd. 

 

Uitvoering 

Tijdsplanning  

Dit besluit zal met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 20 april 2011. 

 

Financiën 

N.v.t. 

 

Monitoring en evaluatie  

N.v.t. 

 

Extern betrokkenen  

Samenwerkingsverband Noord-Nederland en deelnemende provincies. 
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Communicatie  

Over de herziene aanwijzing van de leden en plaatsvervangende leden in het AB zal een kort bericht 

op de website worden geplaatst. 

 

 

Assen, 21 juni 2011 

Kenmerk: 24/SG/2011005002 

 

 

Het Presidium van provinciale staten, 

 

J. Tichelaar, voorzitter 

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 

 

jk/coll.
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Provinciale staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van het Presidium van provinciale staten van 21 juni 2011, kenmerk 

24/SG/2011005002; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

I. het door provinciale staten op 20 april 2011 genomen besluit II van Besluit Q (2011-474) in te 

trekken; 

 

II. de leden de heer A. van der Tuuk en mevrouw T. Klip-Martin van het college van gedeputeerde 

staten van Drenthe als leden van het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-

Nederland aan te wijzen, en de collegeleden de heer R.W. Munniksma en de heer H. Brink als 

hun plaatsvervangers; 

 

III. dat beide besluiten terugwerken tot 20 april 2011. 

 

 

Assen, 13 en 14 juli 2011 

 

 

 

 

Provinciale staten voornoemd, 

 

 

 

 

    , griffier      , voorzitter 

 

jk/coll 

 


