Verslag van de vergadering algemeen bestuur Syntrophos d.d. 6 juli 2018 – deel 1

Kamer:
Aanwezig:

A1.03A
de heer W. Struijk (WS), gemeente Nissewaard - voorzitter
de heer G. Rensen (GR), gemeente Brielle - bestuurder
mevrouw J. de Jongh-de Champs (JdJdC), gemeente Westvoorne - bestuurder
mevrouw M. den Brok - Swakhoven (MdB), gemeente Hellevoetsluis – toehoorder
de heer M.C. Schadé (MS), Syntrophos - secretaris
mevrouw S. van Moorselaar (SvM), Syntrophos - notulist

Afwezig:

Nr.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Onderwerp
Vaststellen agenda/verslag:
Opening, mededeling en vaststelling agenda
Ter besluitvorming:
Brief van de gemeente Nissewaard d.d. 24 mei 2018 betreffende
bestuurlijke vertegenwoordiging
Brief van de gemeente Brielle d.d. 21 juni 2018 betreffende
bestuurlijke vertegenwoordiging
Brief van de gemeente Westvoorne d.d. 29 juni 2018 betreffende
bestuurlijke vertegenwoordiging
Benoeming voorzitter algemeen/dagelijks bestuur Syntrophos,
conform artikel 16, lid 1 Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos

Besluit
Agenda wordt vastgesteld.

Wordt ter kennisgeving aangenomen.
Wordt ter kennisgeving aangenomen.
Wordt ter kennisgeving aangenomen.
Besloten wordt:

De heer W. Struijk met algemene stemmen te benoemen tot voorzitter van
het algemeen en dagelijks bestuur, conform artikel 16, lid 1
Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos.
Beslissing toehoorder gemeente Hellevoetsluis, conform artikel 19.2 Besloten wordt:
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Reglement van Orde Algemeen Bestuur
Mw. M. den Brok-Swakhoven (gemeente Hellevoetsluis) te benoemen als
toehoorder van het algemeen bestuur van Syntrophos, conform artikel 19.2
Reglement van Orde Algemeen Bestuur.
Met de volgende motivatie: in verband met de verwachte aansluiting van
de gemeente Hellevoetsluis als deelnemer bij Syntrophos en de lopende
migratie zal mevrouw M. den Brok-Swakhoven aansluiten als toehoorder
zodat zij bij beslissingen die in de toekomst ook de gemeente Hellevoetsluis
raakt het bestuur kan adviseren.
Aldus besloten in de vergadering van algemeen bestuur Syntrophos d.d. 14 december 2018.
De voorzitter,

De secretaris,

W. Struijk

M.C. Schadé
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