
 

Agendapunt: 2 

Bijlage: 2.1 

Betreft: Opvolging dhr. Jack schoone in de rol van voorzitter DB/AB 

 Ter: bespreking /vaststelling 

Dd: 06 juli 2022 
 

 

 

Vanwege de nieuwe formatie van het college van de gemeente Lelystad, heeft dhr. Jack Schoone zijn 

bestuursfunctie als voorzitter van het DB/AB HFA moeten opgeven. De opvolger van dhr. Schoone in het 

bestuur van HFA is dhr. Sjaak Kruis, wethouder voor Groen Links te lelystad. 

 
De volgende vragen liggen voor ter bespreking: 

• Wie neemt de plaats in van het derde lid van het DB? 

• Wie neemt de rol van voorzitter op zich? 

• Wie neemt de rol van vice-voorzitter op zich? 

Procedure 

In de tekst van de gemeenschappelijke regeling (GR) is vastgelegd dat het DB bestaat uit drie leden, die 

door de AB-leden uit het AB worden aangewezen: een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een 

DB-lid. De (plaatsvervangend) voorzitter van het DB is ook gelijk de (plaatsvervangend) voorzitter van het 

AB. De tekst van de GR zegt niets over het aanwijzen van een secretaris of penningmeester. 

 

Situatie vanaf oprichting HFA medio 2017 

Na de wijziging van de GR in 2017 besloot het AB dat het DB bestaat uit de bestuursleden namens 

gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en het rijk (de rijksbestuurder). Daarbij is afgesproken dat 

Lelystad de voorzittersrol zou vervullen (eerst mw. Janneke Sparreboom, sinds oktober 2018 mw. Nelly den 

Os en vanaf September 2020 dhr. Jack Schoone) en dat de rijksbestuurder de penningmeester is. De 

samenstelling van het DB ligt niet vast in de tekst van de GR. 

 

Samenvattend: 

• Het AB is vrij om een (ander) AB-lid aan te wijzen als DB-lid ter vervulling van de huidige DB-

vacature. 

• Een van de drie DB-leden wordt door het AB aangewezen als voorzitter van AB en DB en een van 

de andere drie leden als plaatsvervangend voorzitter . 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 
• Uit zijn midden een derde lid voor het DB te kiezen; 

• Een van de DB leden aan te wijzen als voorzitter van het DB/AB. 

 


