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Quorum DB-vergaderingen
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behandelend ambtenaar :

Ramon Smit

paraaf afdelingshoofd :

Gevraagde beslissing:
1. het DB stelt ter invulling van het bepaalde in artikel 36 lid 3 van het Statuut (de GR) een
reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Een
dergelijk reglement bestaat thans niet.
2. In dit reglement wordt de volgende bepaling opgenomen:
a. In geval er voor de vergadering van het DB geen quorum is, kan op voorstel van de
voorzitter of van de aanwezige leden – bij gewone meerderheid – besloten worden om de
vergadering toch plaats te doen vinden.
b. Alle leden van het DB krijgen tot aan de aanvang van de vergadering de gelegenheid om
hun besluit op de gevraagde beslissingen kenbaar te maken of hierbij hun vragen of
zienswijzen in te dienen.
c. Besluitvorming geschiedt vervolgens bij gewone meerderheid met inachtneming van het
onder b gestelde.
d. Op voorstel van de voorzitter kunnen de leden van het DB – met toepassing van het onder b
en c gestelde – besluiten tot het houden van een schriftelijke besluitvormingsronde. Hierbij
geldt de eindtijd van de regulier te houden vergadering als moment van besluitvorming.
3. Het DB zal tot het moment van vaststelling van het reglement reeds toepassing geven
aan deze bepaling.
Korte toelichting
Het dagelijks bestuur vergadert elke drie weken op donderdag, van 11.00 – 12.30 uur.
De leden van het DB ontvangen hiertoe uiterlijk een week tevoren de vergaderstukken.
De laatste tijd moet worden geconstateerd dat regelmatig en in toenemende mate vanwege het
ontbreken van het quorum de bijeenkomst van het DB geen doorgang vindt en wordt omgezet in
een schriftelijke besluitvormingsronde. Bij deze schriftelijke ronden krijgen de leden van het DB
vanaf het moment van ontvangst van de stukken tot aan het tijdstip dat normaliter de
bijeenkomst van het DB wordt afgesloten (donderdag 12:30 uur) de gelegenheid om hun besluit
en eventuele op- of aanmerkingen hierbij kenbaar te maken.
Besluitvorming door het DB in een schriftelijke ronde is rechtsgeldig en de genomen besluiten
kunnen, na ondertekening, gewoon ten uitvoer worden gebracht. Wel ontstaat door gebruik te
maken van de mogelijkheid van de schriftelijke besluitvormingsronde de situatie dat steeds
vaker de (overige) leden van het DB niet in vergadering bijeenkomen. Door in te stemmen met
dit voorstel wordt dit probleem ondervangen en kunnen de vergaderingen van het DB altijd
doorgang vinden, tenzij de DB-leden vooraf besluiten tot het houden van een schriftelijke ronde.
Er is thans nog geen reglement van orde voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.
De vast te stellen bepaling wordt opgenomen in dit op te stellen reglement van orde.
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Door in te stemmen met de gevraagde beslissing zal het DB tot het moment van vaststelling van
dit reglement toepassing geven aan de bij beslispunt 2 genoemde bepaling.

Meegezonden stukken / ter inzage gelegde stukken
• n.v.t.
Behandeling in portefeuillehoudersoverleg
n.v.t.
Behandeling in Commissie Algemene Zaken/Werkwijze
Melding in de vergadering van de commissie op 2 februari 2016.
Behandeling in Regioraad
n.v.t.
Wijze van voorbereiding
Intern overleg
Besproken en geaccordeerd in de Staf portefeuillehouder AZ op 2 december 2015.
Extern overleg
n.v.t.
Vervolgacties
Financiële paragraaf
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Communicatie
Berichtgeving via het Nieuws uit het DB.
Juridische Zaken
JZ is akkoord met dit voorstel.
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