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Agendapunt 4 a 
 

Toelichting 
 
Aan : Algemene Vergadering 
Van : Algemeen Bestuur   
Kenmerk : Agendapunt 04b Bestuurssamenstelling  
Datum : 10 november 2021 
Bijlagen :  
 
Onderwerp : Bestuurssamenstelling en bestuursverkiezing 
 
 
Ieder jaar is er blijvende aandacht voor het vinden van bestuursleden. Naast dat 
bestuursleden vertrekken vanwege het aflopen van hun termijn, zijn er ook nog enkele 
vacatures te vervullen. Voor het komende bestuursjaar zijn voor enkele functies in het 
bestuur nieuwe kandidaten gevonden die we aan de ALV voordragen om te worden 
benoemd. Ook dit jaar vertrekken er 2 bestuursleden, zodat we ook in het komende jaar 
blijven zoenen naar nieuwe bestuursleden. Gelukkig zijn er ook bestuursleden die 
herbenoemd kunnen worden en dat ook willen.  
 
Algemene Vergadering 10-11-2021  
 
Vandaag, 10-11-2021, moeten de volgende besluiten worden genomen m.b.t. de 
bestuurssamenstelling m.i.v. 01-01-2022. 
 
Aftredend volgens de statuten: 
Bert Bannink, gemeente Huizen. 
Bert is 2 termijnen bestuurslid geweest en is herkiesbaar. Bert heeft aangegeven voor 
een 3e termijn beschikbaar te zijn. 
 
Frank Stege, gemeente Venlo.  
Frank is 3 termijnen bestuurslid geweest en is volgens de statuten niet meer 
herkiesbaar. 
 
Eva Röben, Dienst DOWR. 
Eva is 1 termijn bestuurslid geweest en is herkiesbaar. Eva heeft aangegeven voor een 2e 
termijn beschikbaar te zijn. 
 
Nieuwe bestuurders: 
Ralph Wagter, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 
Voorstel is om Ralph voor zijn 1e termijn te benoemen als bestuurslid. 
 
Arie van Eck, gemeente Rijssen-Holten. 
Het Algemeen Bestuur draagt Arie van Eck voor om te worden benoemd tot voorzitter 
van de vereniging. Dit is een apart agendapunt op deze vergadering.  
Zie agendapunt 04 c – Voorstel benoemen Arie van Eck tot nieuwe voorzitter. 
 
Herbenoembare bestuurders 
Bert Bannink, gemeente Huizen. 
Voorstel is om Bert voor een 3e termijn te benoemen als bestuurslid. 
 
Eva Röben, Dienst DOWR. 
Voorstel is om Eva voor een 2e termijn te benoemen als bestuurslid. 
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Andere mutaties: 
Jos Heijmans, voorzitter. 
Jos is, na zijn 3 termijnen als bestuursvoorzitter, nog een tweetal extra jaren aangegaan 
omdat er nog geen nieuwe voorzitter was gevonden. Jos is de afgelopen 2 jaren door de 
Algemene Vergadering gevraagd aan te blijven en is bij uitzondering, voor een extra 
termijn benoemd. Jos treedt terug omdat een nieuwe voorzitter is gevonden. 
 
Jan Wijnne, gemeente Nunspeet.  
Jan heeft per 01-0702021 zijn bestuursfunctie neergelegd. De inhoud van zijn werk en 
de te gebruiken applicatie hebben onvoldoende aansluiting bij zijn bestuurswerk. 
 
Ronald de Lange, gemeente Assen. 
Ronald is betrokken bij de aanbesteding, via Dimpact, voor een nieuw burgerzaken 
systeem. Om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden heeft Ronald zijn 
bestuursfunctie neergelegd. 
 
 
Voorstel van het Algemeen Bestuur aan de Algemene Vergadering  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld: 
 

1. De afgetreden bestuursleden te bedanken voor hun inzet en dit te waarderen met 
een afscheidscadeau; 

2. De afgetreden voorzitter te bedanken voor zijn inzet en extra inzet in de 4e 
termijn en dit te waarderen met een afscheidscadeau; 

3. Ralph Wagter te benoemen als bestuurslid van de vereniging; 
 
 
 


