
   
 

Pagina 1 van 2 
 

A.B. 22/46 
 
 
Onderwerp: Aanwijzing lid van het Dagelijks Bestuur (A.B. 22/44) 
 
Inleiding 
Tijdens de extra ingelaste AB-vergadering van 6 juli jl. heeft de voorzitter, de heer Van der Drift, 
aandacht gevraagd voor het volgende: 
  
“Ten gevolge van de collegevorming en naar aanleiding van de recente gemeenteraadsverkiezingen zijn 
er een drietal vacatures ontstaan in het Dagelijks Bestuur van SVHW. Dit betekent dat het Algemeen 
Bestuur vanuit zijn midden een nieuw lid van het Dagelijks Bestuur dient aan te wijzen”.  
 
Op 7 juli 2022 heeft u een e-mail ontvangen om u kandidaat te stellen voor het DB-lidmaatschap. 
Hierop hebben drie leden van het Algemeen Bestuur gereageerd en hebben zij zich kandidaat gesteld 
voor het Dagelijks Bestuur.  
 
Het Dagelijks Bestuur van SVHW stelt - gelet op het vergaderschema - voor om deze aanwijzing in 
eerste instantie via een stemming per e-mail te laten plaatsvinden en de aanwijzing van de leden van 
het nieuwe Dagelijks Bestuur van SVHW vervolgens te bekrachtigen in uw vergadering op 14 september 
2022. 
 
De aanwijzing van DB-leden dient door het Algemeen Bestuur plaats te vinden onder de voorwaarde 
dat er geen opengevallen plaatsen zijn in het Algemeen Bestuur (artikel 10 GR SVHW). Het 
quorumvereiste voor het instemmen met de aanwijzing is minimaal 9 deelnemers. 
 
In de bijlage treft u aan: 
 

• Het Algemeen Bestuur besluit: Aanwijzing van drie leden van het Dagelijks Bestuur (A.B. 22/XX) 
 
Gewenste behandeling 
U wordt verzocht om: 
 
Per e-mail in te stemmen met het aanwijzen van onderstaande leden van het Algemeen Bestuur als lid 
van het Dagelijks Bestuur SVHW en dit uiterlijk 8 augustus 2022 kenbaar maken bij de 
directiesecretaresse Jolanda Manse, j.manse@svhw.nl.  
 

1. De heer M. Bianchi, van de gemeente Albrandswaard, aan te wijzen als lid van het Dagelijks 
Bestuur van SVHW. 

2. De heer J.W. Eijkenduijn, van de gemeente Goeree-Overflakkee, aan te wijzen als lid van het 
Dagelijks Bestuur van SVHW. 

3. De heer A.D. van der Wulp, van de gemeente Hoeksche Waard, aan te wijzen als lid van het 
Dagelijks Bestuur van SVHW. 
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Toelichting 
In verband met de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen is de samenstelling van het Dagelijks 
Bestuur van SVHW verandert. De heer Bults is teruggetreden als wethouder van de gemeente 
Barendrecht, de heer Goedknegt is teruggetreden als wethouder van de gemeente Albrandswaard en de 
heer Van Leenen is teruggetreden als wethouder van de gemeente Hoeksche Waard en zijn daardoor 
geen bestuurslid meer van SVHW. Vooralsnog waren alleen de posities van mevrouw Den Brok en de  
heer van der Drift gecontinueerd. Het is dus van belang dat er zo snel als mogelijk een voltallig 
Dagelijks Bestuur wordt gevormd om te kunnen starten met de werving van een nieuwe directeur voor 
SVHW.   
 
Op 10 juni jl. heeft het Algemeen Bestuur besloten om een tijdelijke ontheffing quorumvereiste 
Dagelijks Bestuur SVHW vast te stellen. Het Algemeen Bestuur SVHW heeft dit besluit genomen om 
hangende de aanvulling van het Dagelijks Bestuur SVHW tot minimaal drie leden de vergaderingen 
alsnog te kunnen openen en besluiten te kunnen nemen. Door hierbij op te nemen dat het vereiste 
aantal leden om een vergadering te kunnen openen, twee bedraagt, en dat besluiten alleen unaniem 
genomen kunnen worden is dezelfde stemsituatie gecreëerd als bij een vergadering waarbij meer dan 
de helft van het aantal leden (lees drie leden) aanwezig is en de meerderheid van stemmen geldt. 
Doordat er met de drie nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur weer voldaan wordt aan het quorum 
wordt het besluit tijdelijke ontheffing quorumvereiste Dagelijks Bestuur SVHW van 10 juni 2022 
ingetrokken.  
 
Aangezien de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 september 2022 plaatsvindt, 
stelt het Dagelijks Bestuur een schriftelijke ronde voor zodat er zo snel als mogelijk een volledig 
Dagelijks Bestuur is en er gestart kan worden met de werving van een nieuwe directeur voor SVHW. 
 
Overig 
 
 
Klaaswaal, 14 september 2022 


