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NOTITIE ALV AGENDAPUNT 4 

 

Onderwerp : Benoemen en voorstellen 2 nieuwe bestuursleden WSGO op voordracht 

selectiecommissie 

Van : Bestuur WSGO 

Aan : Leden WSGO 

Datum : 7 december 2022 

 
Onderwerp 

De benoeming van twee nieuwe bestuursleden van de WSGO op voordracht van de 

selectiecommissie. 

 
Vragen aan de leden op de ALV 

Leden wordt gevraagd in een enkele stemming in te stemmen met de benoeming van twee nieuwe 

bestuursleden: 

1. Geert Frische, wethouder in Echt-Susteren, bestuurlijk verbonden aan de WSGO leden 

Westrom en Servicecentrum MER; 

2. Jan Kuiper, wethouder in Wijk bij Duurstede, bestuurlijk verbonden aan de WSGO leden GGD 

Utrecht en de Regionale Sociale Dienst. 

 
Samenvatting 

Het bestuur van de WSGO kent een selectiecommissie conform artikel 21 lid 9 statuten. De 

selectiecommissie heeft tot taak het opstellen van een voordracht voor het bestuur voor de 

benoeming van een of meer leden van het bestuur door de ALV. Zie ook: https://wsgo.nl/over-

ons/selectiecommissie  

 

In de periode van 5 september t/m 14 oktober jl. konden burgemeesters en wethouders zich 

kandidaat stellen voor de vacatures. Op 2 november jl. heeft het bestuur de voordracht van de 

selectiecommissie voor de invulling van de twee vacatures bekend gemaakt. 

 

De selectiecommissie is van oordeel dat zij met de voordracht van de twee kandidaten bijdraagt 

aan een evenwichtige samenstelling van het WSGO-bestuur. De selectiecommissie heeft alle 

gegadigden beoordeeld aan de hand van de eerder opgestelde profielschets en naar de 

voorwaarden zoals beschreven in de statuten van de vereniging. Daarnaast heeft de commissie 

rekening gehouden met de herkenbaarheid van het bestuur voor de leden van de vereniging 

 

De mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen staat open tot en met 16 november. Indien er na 

verzending van de ALV stukken zich tegenkandidaten melden, zal het bestuur die uiterlijk 23 

november bekend maken aan de leden. 

 
Bijlage(n)  

Voor meer informatie zie: 

https://wsgo.nl/nieuws/ledenbrief-22008-kandidaatstellingsprocedure-vacature-wsgo-bestuur  

https://wsgo.nl/nieuws/ledenbrief-22010-bekendmaking-kandidaten-vacatures-wsgo-bestuur  
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