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Inleiding 
Overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband 
Randstad wijzen provinciale binnen twee maanden na hun eerste vergadering in een nieuwe 
zittingsperiode de door hen aan te wijzen leden van het algemeen bestuur aan. In artikel 5, vierde lid, 
van de gemeenschappelijke regeling wordt gesteld dat als lid van het Algemeen Bestuur uitsluitend 
personen aangewezen kunnen worden die lid zijn van een college van burgemeester en wethouders, 
een college van gedeputeerde staten respectievelijk een dagelijks bestuur.  
 
Voorgesteld wordt voor het algemeen bestuur voor te dragen mevrouw M.G. Dekker en de heer mr. 
J.H. Ekkers als leden van het AB, en mevrouw A.H. Raven en de heer drs. R.W. Krol als 
plaatsvervangende leden. 
Mevrouw Dekker is portefeuillehouder Jeug, Onderwijs, Zorg en Participatie en Bestuurlijke 
Organisatie. De heer Ekkers is portefeuillehouder Mobiliteit en Economische zaken.  
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Besluit 

Besluit tot het benoemen van mevrouw Dekker en de heer mr. J.H. Ekkers leden van het Algemeen 
Bestuur van het samenwerkingsverband Randstad en mevrouw A.H. Raven en de heer Krol als 
plaatsvervangende leden. 
 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 29 mei 2007, sector BMS, nummer 2007CGC000384i; 
 
Gelezen het advies van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen uit provinciale staten van 5 
juni 2007; 
 

Besluiten:  
 
Te benoemen in het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Randstad mevrouw M.G. 
Dekker en de heer mr. J.H. Ekkers, en drs. R.W. Krol en mevrouw A.H. Raven tot plaatsvervangende 
leden. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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