Onderwerp: voorstel tot herbenoeming van de heer A.M. van Beers
tot extern DB-lid

No. 13 - 2019
Dos. 1/3 B

Aan het algemeen bestuur.
Ingevolge artikel 14, lid 1, van de gemeenschappelijke regeling (GR) WVS-groep bestaat het
dagelijks bestuur uit 5 leden, waaronder (sub c) ‘twee leden, die buiten de kring van het
algemeen bestuur op voordracht van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur worden
benoemd’. In het 3e lid van artikel 14 staat: ‘De in lid 1 onder c bedoelde leden moeten op grond
van hun bijzondere deskundigheid op het terrein van de sociale werkvoorziening, financiën en /
of bedrijfsvoering geacht worden de geschiktheid te hebben, welke nodig is om uitvoering te
geven aan de taakstelling van het dagelijks bestuur.’ De maximale benoemingsduur is 8 jaar
(twee maal 4 jaar). Naast de inbreng van bijzondere deskundigheid was destijds het aspect van
bestuurlijke continuïteit ook een belangrijke overweging bij de aanstelling van (2) externe DBleden. De externe DB-leden blijven namelijk in functie op het moment dat (rest van) het bestuur
aftreedt na gemeenteraadsverkiezingen.
Het algemeen bestuur heeft met ingang van 1 april 2016 de heren A.M. van Beers en P.A.C.M.
van der Velden benoemd tot extern DB-lid. De benoemingstermijn van de heer Van der Velden
liep op 1 april 2019 af en is door uw bestuur met 4 jaar verlengd tot 1 april 2023. De termijn van
de heer Van Beers loopt af op 1 april 2020.
De benoemingstermijn van de heer Van Beers kan (éénmaal) voor de duur van 4 jaar worden
verlengd.
Met de heer Van Beers is gesproken over het aflopen van zijn benoemingstermijn op 1 april
2020. De heer Van Beers heeft aangegeven dat, wanneer het bestuur van WVS-groep dit op
prijs stelt, hij bereid is een eventuele herbenoeming voor 4 jaar te accepteren.
Wij stellen u voor tot herbenoeming over te gaan, conform het bijgevoegde ontwerp besluit.

Roosendaal, 18 november 2019.
Het dagelijks bestuur van WVS-groep,
de secretaris,
de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

L.G.M. van der Beek.

Het algemeen bestuur van WVS-groep;
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 18 november 2019, no. 13 - 2019;
gelet op artikel 14, lid 1, sub c van de gemeenschappelijke regeling WVS-groep;

besluit:

met ingang van 1 april 2020 de heer A.M. van Beers, wonende te Steenbergen, te herbenoemen
tot lid van het dagelijks bestuur voor de duur van 4 jaar.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS-groep
op 9 december 2019.

De secretaris,

De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

L.G.M. van der Beek.
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