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Bestuurszetel in het algemeen
bestuur van BsGW

Geacht college,
Als deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) BsGW wordt door uw gemeente één vertegenwoordiger (en een plaatsvervanger) aangewezen als lid van het algemeen bestuur van BsGW.
Voorwaarde voor deze aanwijzing is dat deze vertegenwoordiger een lid is van het college van
B&W. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur van BsGW geschiedt voor dezelfde
periode als waarvoor het college van uw gemeente is benoemd.
In de afgelopen periode was Dhr. M.J. van den Heuvel namens uw gemeente vertegenwoordigd als
lid van het algemeen bestuur van BsGW.
Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. dient derhalve een nieuwe aanwijzing plaats te vinden. Graag verzoeken wij u om na de totstandkoming van het nieuwe college
van B&W, de door de gemeenteraad vastgestelde aanwijzing van een lid van het algemeen bestuur
BsGW en diens plaatsvervanger kenbaar te maken aan het bestuur van BsGW.
Daarnaast zou BsGW graag een kopie van dit raadsbesfuit ontvangen.

Het Dagelijks Bestuur BsGW
De dírecteur,

De wnd. voorzitter,

'^

Drs. J.G.A.W. Willemsen

J.S.E. Van Wersch

BSGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning
van gemeentel¡Jke belast¡ngen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BSGW verzorgt de uitvoering
van deze taken voor dertig Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg.
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