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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Wethouder J.W. van den Beukel aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur
van Recreatieschap Rottemeren, in opvolging van wethouder S. Fortuyn.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Gemeente Lansingerland heeft bij brief van juni 2020 laten weten dat na een personele
wisseling in het college op enkele onderdelen een herverdeling van portefeuilles heeft
plaatsgevonden. De gemeenteraad van Lansingerland heeft op 28 mei jongstleden de
volgende wijzigingen in de vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van Recreatieschap
Rottemeren vastgesteld:
- Wethouder J.W. van den Beukel is ter vervanging van wethouder mw. K. Arends
benoemd als lid van het Algemeen Bestuur;
- Wethouder S. Fortuyn blijft lid van het Algemeen Bestuur;
- Wethouder mw. K. Arends wordt plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur.
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 15 juni jongstleden heeft de heer S. Fortuyn
het besluit van het college van gemeente Lansingerland medegedeeld dat de heer J.W. van
den Beukel zijn plaats zal innemen in het Dagelijks Bestuur. Gelet hierop wordt voorgesteld
om wethouder J.W. van den Beukel aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van
Recreatieschap Rottemeren, in opvolging van wethouder S. Fortuyn.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Niet van toepassing
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Artikel 5 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het Algemeen Bestuur
gevormd wordt door zes leden, door elk van de deelnemers twee uit hun midden aan te
wijzen personen.
Artikel 13 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt dat het Dagelijks Bestuur door
en uit het Algemeen Bestuur wordt aangewezen.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Niet van toepassing
6. COMMUNICATIE
Wijziging van de bestuurssamenstelling op de website www.recreatieschaprottemeren.nl.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer, op verzoek van en in overleg met gemeente
Lansingerland.
8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren
Hoogachtend,

dhr. F. van der Meer
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