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Aanwijzing lid Dagelijks Bestuur, voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
7 AB 14 april 2021
Dagelijks Bestuur
De gemeenteraad van Weert heeft op 10 maart jl. de aanbeveling aan de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld om de heer Vlecken,
burgemeester van Landgraaf, voor te dragen voor benoeming als burgemeester van
Weert. Eind mei is de installatie gepland. De heer Vlecken is nu voorzitter en lid van
het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg.
Voor de aanwijzing van DB-leden vanuit het Algemeen Bestuur geldt dat er een
spreiding van de aanwijzing plaatsvindt over de regio’s Parkstad, Westelijke
Mijnstreek en Maastricht en Heuvelland en daarnaast een lid namens het college van
gedeputeerde staten. Uit de regio’s zijn tot nu toe steeds twee leden per regio
aangewezen; een lid vanuit de centrumgemeente en een lid vanuit een andere
gemeente in die regio.
Dit betekent dat, gelet op deze geografische spreiding, er een lid uit de regio
Parkstad kan worden voorgesteld voor aanwijzing door het Algemeen Bestuur. Voor
de betrokkenheid in de regio is het goed dat de positie van een DB-lid rouleert onder
de gemeenten. Het voorstel is om burgemeester De Boer aan te wijzen als DB-lid.
Hij is sinds 2014 lid van uw bestuur en brengt zijn bestuurservaring met onze
organisatie en andere gemeenschappelijke regelingen in.
De heer Hendrix is nu plaatsvervangend voorzitter van het Algemeen en Dagelijks
Bestuur. Grote betrokkenheid en deskundigheid kenmerken hem. Het voorstel is om
wethouder Hendrix aan te wijzen als voorzitter en burgemeester De Boer als
plaatsvervangend voorzitter.
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AB 28 juni 2018: Aanwijzing voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden
Dagelijks Bestuur;
AB 4 juli 2019: Aanwijzing lid Dagelijks Bestuur;
AB 22 april 2020: Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter en twee leden Dagelijks
Bestuur;
AB 9 december 2020: Aanwijzing lid Dagelijks Bestuur.
1. De heer R. de Boer aanwijzen als lid van het Dagelijks Bestuur;
2. De heer D.M.M. Hendrix aanwijzen als voorzitter en de heer R. de Boer als
plaatsvervangend voorzitter.

