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Onderwerp Benoemen voorzitter, DB-leden en vertegenwoordiging in AVvA 

Datum 3 juli 2018 

Auteur Elly Vos 

 

 
Het algemeen bestuur van Ferm Werk; 
 
 

Besluit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertekening 
 
Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Ferm Werk gehouden op 5 juli 2018 
 
 
 
 
 
 
 
G. Becht      B.F. Drost 
voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk   secretaris algemeen bestuur Ferm Werk 

  

 
1. De heer G. Becht te benoemen tot voorzitter en mevrouw I. Nieuwenhuizen tot vice-voorzitter 

van het algemeen bestuur van Ferm Werk. 
2. De leden G. Becht, I. Nieuwenhuizen, J. Rensen en de door de raad van de gemeente 

Oudewater als lid van het algemeen bestuur aan te wijzen wethouder te benomen tot leden 
van het dagelijks bestuur. 

3. De onder punt 2 genoemde leden tevens aan te wijzen als vertegenwoordigers in de 
algemene vergadering van aandeelhouders van Ferm Werk N.V. 
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Inleiding  
 
Conform artikel 14 van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk dient het algemeen bestuur een 
voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen uit de collegeleden in het algemeen bestuur. 
Deze zijn tevens voorzitter c.q. plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur. 
 
Daarnaast dient het algemeen bestuur de leden van het dagelijks bestuur aan te wijzen met dien 
verstande dat daarvoor alleen collegeleden met de portefeuille participatie, werk en inkomen en/of 
financiën in aanmerking komen. Dit is bepaald in artikel 11 van de gemeenschappelijke regeling. 
 
Tenslotte bevat onze gemeenschappelijke regeling naast  een openbaar lichaam een privaatrechtelijk 
onderdeel, een naamloze vennootschap die door het algemeen bestuur is opgericht (artikel 6 GR 
Ferm Werk). Enig aandeelhouder van die N.V. is de gemeenschappelijke regeling. Deelnemers aan 
de algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. zijn per traditie de leden van het dagelijks 
bestuur, zijnde de wethouders in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur dient formeel deze 
personen nog aan te wijzen als zijn vertegenwoordigers in die vergadering. 
 
 

Voorstel 
 
In de eerste bijeenkomst op 28 juni jongstleden van het beoogde dagelijks bestuur heeft de heer G. 
Becht, wethouder van de gemeente Woerden, zich beschikbaar gesteld voor de functie van voorzitter 
en mevrouw I. Nieuwenhuizen, wethouder van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, als 
plaatsvervangend voorzitter. Voorgesteld wordt om deze leden aan te wijzen voor de genoemde 
functies. 
 
Verder wordt voorgesteld om de wethouders in het algemeen bestuur, te weten G. Becht. 
I. Nieuwenhuiizen, J. Rensen en de nog door de raad van de gemeente Oudewater als lid van het 
algemeen bestuur aan te wijzen wethouder aan te wijzen als leden van het dagelijks bestuur van Ferm 
Werk en tevens als vertegenwoordigers in de algemene vergadering van aandeelhouders van Ferm 
Werk N.V. 


