Toelichting aanwijzing leden dagelijks
bestuur en voorzitter

Aan

:

Leden algemeen bestuur

Van

:

directiesecretaris

Onderwerp

:

Procedure bij aanwijzing leden dagelijks bestuur en voorzitter

Inleiding
In maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op moment van verzenden van de
stukken is in veel van de 16 gemeenten de collegevorming nog gaande of zijn colleges net
geïnstalleerd. In deze memo worden de procedure en aandachtspunten geschetst bij het aanwijzen
van de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van GGD Hollands Noorden.
Op moment van verzending van deze agenda zijn nog geen voordrachten vanuit de regio's bekend
voor leden van het dagelijks bestuur.
Aanwijzen leden dagelijks bestuur
In de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van
het lidmaatschap van het algemeen bestuur, het aanwijzen van leden dagelijks bestuur en
aanwijzen van de voorzitter.
In artikel 8 lid 1 GR GGD HN is bepaalt dat het algemeen bestuur in de eerste vergadering van het
algemeen bestuur in nieuwe samenstelling na gehouden gemeenteraadsverkiezingen uit zijn
midden de leden van het dagelijks bestuur aan wijst.
Het DB bestaat bij GGD Hollands Noorden uit de voorzitter en maximaal vijf overige leden (artikel 8
lid 2 GR GGD HN). De leden van het algemeen bestuur uit de gemeenten in de regio Alkmaar, regio
Kop van Noord-Holland en regio West-Friesland) stellen gezamenlijk per regio maximaal twee
leden kandidaten (artikel 8 lid 3 GR GGD HN).
Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur (DB) eindigt op het moment dat het lidmaatschap van
het algemeen bestuur (AB) eindigt. Het lidmaatschap van het AB eindigt op de dag waarop het
lidmaatschap van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarvan de raad
dit lid van het AB heeft aangewezen, wordt beëindigd. In de gemeenten wijzen de colleges de
nieuwe vertegenwoordigers in het algemeen bestuur aan.

Aandachtspunt: stemverhouding tussen DB en AB

Aandachtspunt is dat de leden van het dagelijks bestuur in stemverhouding nimmer de
meerderheid van het algemeen bestuur mogen uitmaken (artikel 8 lid 4 GR GGD HN). De huidige
stemverhouding is in bijlage bijgevoegd. De regio’s moeten er dus rekening mee houden dat niet
vanuit iedere regio kandidaten vanuit de twee grootste gemeenten worden voorgedragen. Het
aantal stemmen dat vertegenwoordigd is
Aanwijzen voorzitter
Het algemeen bestuur wijst de voorzitter uit zijn midden aan (artikel 9 lid 1 GR GGD HN). De
voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur (artikel 6 lid 3 GR
GGD HN). Het dagelijks bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan (artikel 9
lid 2 GR GGD HN).
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Stemming over personen
In artikel 20 van het Reglement van Orde van het algemeen bestuur zijn de bepalingen over het
stemmen over personen opgenomen. Stemming over personen vindt plaats door middel van
stembriefjes (waarbij uiteraard met het gewogen stemrecht rekening wordt gehouden).
Het artikel luidt als volgt:
Artikel 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bij een stemming over personen, benoemt de voorzitter drie leden tot stembureau.

Ieder aanwezig lid, dat zich niet van stemming moet onthouden, is verplicht een stembriefje in te
leveren.

In principe wordt per persoon gestemd, tenzij het Algemeen Bestuur, op voorstel van de
voorzitter, beslist dat bepaalde stemmingen worden gecombineerd op één stembriefje.

Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal leden
dat verplicht is een stembriefje in te leveren.

Indien deze aantallen niet gelijk zijn, worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en
wordt een nieuwe stemming gehouden.

Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid worden geacht geen stem te hebben uitgebracht
die leden die geen behoorlijk ingevuld stembriefje hebben ingeleverd.
Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt verstaan:

a)

een blanco ingevuld stembriefje;

c)

een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij het een gecombineerde

b)

d)
e)
8.
9.

Stemming over personen

een ondertekend stembriefje;
stemming betreft;

een stembriefje waarbij op een persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen;

een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de stemming
is beperkt.

In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de voorzitter.

Onder zorg van de secretaris worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag
vernietigd.
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Bijlage: Stemverhouding
In onderstaande tabel is de stemverhouding weergegeven (zie artikel 15 lid 2 GR GGD HN: het aantal stemmen
is voor de gemeenten in navolgende inwonersklassen als volgt:
•
gemeenten tot 10.000 inwoners:
1 stem
•
gemeenten met 10.000 tot 20.000 inwoners:
2 stemmen
•
gemeenten met 20.000 tot 30.000 inwoners:
3 stemmen
•
gemeenten met 30.000 tot 40.000 inwoners:
4 stemmen etc
Als inwonertal geldt de meest recente door het CBS bekend gemaakte aantallen inwoners per 1 januari van een
jaar.

Gemeente:

Aantal inwoners

Alkmaar

Aantal stemmen

Bergen (NH.)

29.723

12
3

Castricum

36.263

4

Den Helder

56.334

6

19.983
87.695

2

Enkhuizen

18.620

2

Heiloo

24.417

3

Hollands Kroon

48.778

5

Hoorn

74.298

8

Koggenland

23.048

3

Medemblik

45.464

5

Opmeer

12.074

2

Schagen

46.833

5

Stede Broec

21.947

3

Texel

13.687

2

110.783

Drechterland
Dijk en Waard

9

Totaal:

74

Groen = regio Alkmaar

Blauw = regio Kop van Noord-Holland
Rood = regio West-Friesland

Stemverhouding 2022 Algemeen bestuur (bron inwonertallen: Centraal Bureau voor Statistiek, voorlopige
aantallen per 1-1-2022)
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