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Voorstel benoemen lid bestuur en vertegenwoordiger algemene vergadering  

Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant  

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 19 oktober 2022 

AGENDAPUNT 9 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Op 16 maart 2022 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Voor het Algemeen Bestuur 

breekt, zoals voor de gemeenteraad een nieuwe zittingsperiode aan. Dit betekent dat een nieuw 

Algemeen Bestuur is geïnstalleerd en het Dagelijks Bestuur opnieuw is benoemd. 

Daarnaast zullen een aantal andere benoemingen plaats moeten vinden. 

 

Benoeming lid bestuur en vertegenwoordiger algemene vergadering Vereniging van 

Contractanten Afvalsturing Brabant 

Met Attero zijn overeenkomsten gesloten voor de verwerking van huishoudelijk restafval en GFT-afval. 

Om de gemeenschappelijke belangen van de Brabantse gemeenten voortvloeiend uit deze 

overeenkomsten te behartigen, is de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant opgericht.  

De Vereniging van Contractanten kent een bestuur en een algemene vergadering, waarin ook de 

Metropoolregio Eindhoven is vertegenwoordigd.   

Tegen Attero loopt een arbitrage over de aanlevering van huishoudelijk restafval. Zolang de gewesten  

en gemeenten in deze procedure met Attero betrokken zijn, blijft ook de Vereniging van Contractanten 

Afvalsturing Brabant voortbestaan.   

 

Vertegenwoordiging in het bestuur 
In het bestuur van de Vereniging van Contractanten kan alleen een lid van het Algemeen Bestuur zitting 

nemen. Met het oog op de ontwikkelingen en de grote belangen, die met de arbitrage zijn gemoeid, is  

het wenselijk de MRE in het bestuur van de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant te laten 

vertegenwoordigen door een lid van het Algemeen Bestuur, tevens lid van het Dagelijks Bestuur.  

 

Vertegenwoordiging in algemene vergadering 
De voorwaarde dat alleen een lid van het bestuur kan worden benoemd, geldt niet voor de 

vertegenwoordiging in de algemene vergadering.  

 

Wij hebben de deelnemende gemeenten schriftelijk gevraagd een kandidaat voor te dragen als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Vereniging van Contractanten Afvalsturing 

Brabant. Ontvangen is de voordracht van Fons d’Haens / Bladel. 

 

Voorgesteld wordt aan te wijzen als lid van het bestuur een lid van het Algemeen Bestuur, tevens lid  

van het Dagelijks Bestuur. En als lid van de algemene vergadering Fons d’Haens.  
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Eindhoven, 26 september 2022  

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

ir. J.R.V.A. Dijsselbloem. mevrouw drs. J. Wiggers. 
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 26 september 2022;  

 

gehoord de voordracht van de deelnemende gemeenten; 

 

B E S L U I T  

 

Als vertegenwoordiging van de Metropoolregio Eindhoven in de Vereniging van Contractanten 

Afvalsturing Brabant 

aan te wijzen als lid van het bestuur: een lid van het Algemeen Bestuur, tevens lid van  

het Dagelijks Bestuur 

en als lid van de algemene vergadering: Fons d’Haens  

Eindhoven, 19 oktober 2022  

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 


