
 
 

Notitie voor :  Bestuur BghU 

Datum :  11 juni 2018 

Onderwerp :  Aanwijzing (plaatsvervangend) voorzitter 

Met het vertrek van Johan Varkevisser uit het bestuur van de BghU is de positie van 
plaatsvervangend voorzitter vacant. 
In de gemeenschappelijke regeling is in artikel 19 het volgende hierover opgenomen. 
Artikel 19: Aanwijzing 

1. De voorzitter wordt door en uit het bestuur aangewezen 
2. Uit de leden wordt een plaatsvervangend voorzitter aangewezen door het bestuur 
3. Het bestuur kan de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter ontslaan. 

 
Over de wijze van aanwijzing is niets geregeld.  Nu de positie van plaatsvervanger vacant is lijkt het 
mij goed als we hier vanuit zorgvuldigheid een procesafspraak over maken. 
Deze zou er als volgt uit kunnen zien: 
 

1. De verkiezing wordt geagendeerd met in acht name van minstens 2 weken 
convocatietermijn, zodat elk van de leden kan overleggen in eigen college. 

2. De verkiezing van de (plaatsvervangend) voorzitter  vindt als regel plaats in de eerste 
vergadering van het bestuur volgend op aftreden.  

3. De verkiezing wordt geagendeerd aan het begin van de vergadering in een vertrouwelijke 
bespreking, dus in besloten kring zonder publiek. Van deze vertrouwelijke bespreking 
worden alleen de besluiten vastgelegd.  

4. De leiding van de verkiezing berust bij de (eventueel demissionaire) voorzitter, behalve 
indien hij zelf kandideert of anderszins verhinderd is. In die gevallen wordt deze rol ingevuld 
door de plaatsvervangend voorzitter.  

5. De leider van de verkiezing vraagt de betreffende bestuurders of zij beschikbaar zijn. 
Kandidaten krijgen de gelegenheid om hun kandidatuur toe te lichten en hun voornemens in 
de beoogde positie kenbaar te maken. Ze melden relevante informatie over nevenfuncties en 
andere verbindingen. 

6. De leden van de vergadering, niet zijnde kandidaten, krijgen de gelegenheid om vragen te 
stellen aan de kandidaten. De beraadslaging is in aanwezigheid van de kandidaten.  

7. Indien er één kandidaat beschikbaar is vraagt de leider aan de vergadering of de kandidaat 
kan worden benoemd.  

8. Indien er meerdere kandidaten zijn volgen schriftelijke stemmingsrondes, tot dat een van de 
kandidaten steun heeft van meer dan de helft van het nominale aantal deelnemers, 
ongeacht het aanwezige aantal. De kandidaten hebben stemrecht in elke stemming. Alleen 
de aanwezige leden kunnen hun stem uitbrengen. De secretaris  zal de voorzitter 
ondersteunen door het tellen van de stemmen.  

9.  Indien dat niet leidt tot een aanvaarde benoeming, wordt de procedure herhaald in de 
eerstvolgende vergadering.  

10. Wanneer zich een situatie voordoet waarin deze procedure niet voorziet, beslist het bestuur.  
 
A.G. 
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