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onderwerp 
Plaatsvervangend voorzitterschap bestuur BSGR. 
 
Inhoudelijk 
 
In 2018 is een nieuw bestuur aangetreden bij de BSGR. In de bestuursvergadering van 27 september 
2018 is door het algemeen bestuur zowel een voorzitter, de heer Visser, als een plaatsvervangend 
voorzitter, de heer Pluckel, voor het algemeen en het dagelijks bestuur benoemd. Met ingang van 
medio maart 2019 is de heer Pluckel teruggetreden als bestuurslid van het hoogheemraadschap van 
Rijnland en kwam zijn deelname daarmee aan het bestuur van de BSGR automatisch te vervallen. 
Sindsdien is het plaatsvervangend voorzitterschap van het bestuur van de BSGR niet meer ingevuld. 

In artikel 22, lid 3 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling van de BSGR is evenwel bepaald 
dat er naast de voorzitter ook een plaatsvervangend voorzitter door het algemeen bestuur wordt 
aangesteld. Vanaf de oprichting van de  BSGR is het plaatsvervangend voorzitterschap altijd vervuld  
door dezelfde voornoemde vertegenwoordiger vanuit het hoogheemraadschap in het algemeen 
bestuur van de BSGR.  Het is evenwel geen wet van Meden en Perzen dat de rol van 
plaatsvervangend voorzitter ook in de toekomst op deze wijze dient te worden ingevuld. 

Tot op heden heeft het ontbreken van een plaatsvervangend voorzitter ook geen problemen 
opgeleverd.  Het is echter verstandig om in de nabije toekomst deze functie wel weer te laten invullen 
door één van de leden van het dagelijks bestuur.                                                                                               
Het wordt niet chique geacht om nu het algemeen bestuur een keuze te laten maken voor de invulling 
van de rol van plaatsvervangend voorzitter uit de huidige twee leden die, naast de voorzitter, deel uit 
maken van het dagelijks bestuur. Daarom wordt voorgesteld om pas bij de eerstvolgende 
bestuurswisseling (in 2022), naast de verkiezing voor een voorzitter, gelijktijdig een keuze te laten 
maken voor een plaatsvervangend voorzitter. In de tussenliggende periode kan, bij afwezigheid van 
de voorzitter, één van de twee overige leden van het dagelijks bestuur –na onderling overleg- de rol 
van voorzitter alsdan tijdelijk vervullen. 

Advies 

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd: 

 kennis te nemen van het advies plaatsvervangend voorzitterschap bestuur BSGR en in te 
stemmen om pas bij de eerstvolgende bestuurswisseling (2022) naast de keuze voor een 
voorzitter gelijktijdig een keuze te maken voor een plaatsvervangend voorzitter (die dan 
tevens deel uitmaakt van het dagelijks bestuur). 
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