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1. Aanleiding
Wij zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling WAA. Voormalig burgemeester mw. DassenHousen is aangewezen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Uitgangssituatie: Momenteel is wethouder Jacobs aangewezen als lid van het AB met burgemeester
Dassen-Housen als zijn plaatsvervanger.
Doelstelling is om een nieuwe plaatsvervanger aan te wijzen.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
De gemeente Beesel is een van de deelnemers aan de WAA

4. Toelichting
De gemeenschappelijke regeling WAA is een regeling die is aangegaan door de colleges van de
deelnemende gemeenten. Dat betekent dat de colleges ook de leden van het AB aanwijzen.
Het college van iedere deelnemende gemeente wijst uit zijn midden één lid aan als lid van het
algemeen bestuur.
U heeft wethouder Jacobs aangewezen als lid van het algemeen bestuur met burgemeester DassenHousen als zijn plaatsvervanger. Mevrouw Dassen-Housen is niet langer lid van uw college en daarom
vragen wij u om een nieuw plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur aan te wijzen.
Wij stellen u voor om burgemeester Vostermans aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het
algemeen bestuur van de WAA.

5. Visie Blij in Beesel
Dit past in het thema samenwerking.

6. Integrale afstemming
Dit is afgestemd met de collega die de gemeenschappelijke regeling WAA in zijn takenpakket heeft.
Verseon kenmerk:

1

a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
We informeren de WAA over uw besluit.
b. Financieel

c. Juridisch
Deze aanwijzing geldt totdat iemand niet langer lid is van het college. Dit staat in artikel 7 van de
gemeenschappelijke regeling WAA
d. Collegeprogramma

e. Risico’s

7. Toegankelijkheid
nvt

8. Duurzaamheid
nvt

9. Voorstel / advies

Wij stellen u voor om:
- burgemeester Vostermans aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de
WAA.

Verseon kenmerk:
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