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Voorstel
1. Instemmen met de aanwijzing van de heer T.A. Spek als lid van het Drechtstedenbestuur met 
ingang van 2 juni 2020 
2. Instemmen met de intrekking van de aanwijzing van 2 juli 2019 van de heer P. Vat als lid van het 
Drechtstedenbestuur

Samenvatting
Door de raad van Sliedrecht is op 12 mei 2020 de heer T.A. Spek aangewezen als lid van de 
Drechtraad teneinde door de Drechtraad te worden aangewezen als lid van het Drechtstedenbestuur.

De heer Spek neemt de plaats in van de heer P. Vat, die op 2 juli 2019 als lid van het 
Drechtstedenbestuur was aangewezen.

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
De raad van de gemeente Sliedrecht heeft op 12 mei 2020 de heer T.A. Spek aangewezen als lid van 
de Drechtraad, teneinde door de Drechtraad als lid van het Drechtstedenbestuur te worden 
aangewezen.

De aanwijzing van de heer P. Vat als lid van de Drechtraad is hiertoe door de raad van Sliedrecht 
ingetrokken.

 Beoogd resultaat
In het Drechtstedenbestuur neemt de heer T.A. Spek de plaats in van de heer P. Vat.

 Argumenten
Op grond van artikel 14 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wijst het algemeen bestuur van 
een gemeenschappelijke regeling de leden van het dagelijks bestuur aan. De gemeenteraden wijzen 
hiertoe de collegeleden aan die formeel zitting nemen in de Drechtraad. Daarna wijst de Drechtraad 
uit zijn midden deze collegeleden aan als lid van het Drechtstedenbestuur.

De raad van Sliedrecht heeft op 12 mei 2020 besloten de heer T.A. Spek aan te wijzen als lid van de 
Drechtraad met stemgewicht "0", teneinde door de Drechtraad te kunnen worden aangewezen als lid 
van het Drechtstedenbestuur.
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 Kanttekeningen
Geen

Consequenties

 Financiële consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Personele en/of organisatorische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Juridische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Communicatie consequenties
Dit besluit zal via de website van de Drechtsteden bekend worden gemaakt. Tevens zal een 
persbericht worden uitgebracht. 

 Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid
De verdeling van portefeuilles zal binnen het Drechtstedenbestuur plaatsvinden.

Onderliggende stukken
1. Ontwerpbesluit Drechtraad Aanwijzen lid Drechtstedenbestuur.docx
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BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 juni 2020

Portefeuillehouder Steller
Mr. A.W. Kolff Joke Heijmans

Onderwerp
Aanwijzen lid Drechtstedenbestuur

DE DRECHTRAAD

Gelet op het besluit van de raad van Sliedrecht van 12 mei 2020;

Gelet op artikel 14 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen,

BESLUIT:

1. In te stemmen met de aanwijzing van de heer T.A. Spek als lid van het 
Drechtstedenbestuur met ingang van 2 juni 2020 

2. In te stemmen met de intrekking van de aanwijzing van 2 juli 2019 van de heer 
P. Vat als lid van het Drechtstedenbestuur

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juni 2020,

de regiogriffier, de voorzitter,

mr. J. Heijmans mr. A.W. Kolff


