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Notulen  
 

Overleg: Algemeen bestuur Rogplus Locatie: Microsoft Teams 

Voorzitter: Mevr. C. Bronsveld Datum:  22 december 2021 

Notulist: Mevr. C. Deykerhoff Tijd:  09.00 – 09.20 uur 

Vertrouwelijk: Vertrouwelijk  

   

 

Aanwezig:  Mevr. C. Bronsveld- Snoep (voorzitter, wethouder gemeente Maassluis) 

  Mevr. J. Silos- Knaap (lid, wethouder gemeente Vlaardingen) 

  Mevr. P. Van Aaken (lid, wethouder gemeente Schiedam) 

  Dhr. B. de Leede (wethouder Vlaardingen) 

  Dhr. D. Ruseler (wethouder Schiedam) 

  Dhr. S. Kuiper (wethouder Maassluis) 

  Dhr. A. Boogaart 

  Mevr. J. Simons (beleidsambtenaar gemeente Maassluis) 

  Mevr. J. Klooster (beleidsambtenaar gemeente Vlaardingen) 

  Mevr. A. van Donkelaar (beleidsambtenaar gemeente Schiedam) 

  Mevr. I. de Jonge (Rogplus, beleidsadviseur/ accounthouder MVS)   

  Dhr. C. Jansen (Rogplus, adjunct- directeur)   

  Dhr. F. Rost (Rogplus, manager Bedrijfsvoering) 

  Mevr. C. Deykerhoff (Rogplus, directiesecretaresse) (verslag) 

   

Afwezig:  Dhr. A. van Genabeek (Rogplus, algemeen directeur) 

  Mevr. R. Kooiman- Visser (Rogplus, manager Uitvoering) 

 

 

Opening en vaststelling agenda 
Mevrouw Bronsveld opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij benoemt dit 

bijzondere moment, de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van het openbaar 

lichaam Rogplus. De heer Van Genabeek kan helaas niet aanwezig zijn, de heer Jansen 

vervangt hem in deze.  

 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 

Reglement van Orde 
De heer Kuiper vindt artikel 10 en 11 van het reglement van orde wat zwaar overkomen. Dhr. 

Boogaart ligt toe dat het inderdaad wat zwaar overkomt, maar dat deze formele bevoegdheid 

wel past binnen een reglement van Orde. In praktijk wordt vrijwel nooit met amendementen 

en moties gewerkt als er een wijziging wordt voorgesteld. Soms kan dat mondeling en bij 

meer zwaarwegende onderwerpen worden wijzigingen schriftelijk voorbereid. Deze werkwijze 

is al jaren gebruikelijk binnen de governance van Rogplus.  

Artikel 4 is dubbel en de nummering van de artikelen wordt aangepast.  

Het reglement van Orde wordt vastgesteld.    
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Benoeming leden Dagelijks Bestuur 
Mevrouw Bronsveld stelt voor om de huidige leden van het bestuur van Rogplus en tevens 

portefeuillehouders, ook aan te stellen als bestuursleden van het Dagelijks Bestuur. De heren 

Ruseler, Kuiper en De Leede gaan hiermee akkoord. Hiermee is het Dagelijks Bestuur van 

Rogplus vastgesteld.  

 
Wat verder ter tafel komt 
De heer Ruseler en de heer De Leede wensen de bestuursleden van het Dagelijks Bestuur 

succes bij de eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam 

Rogplus en spreken hun waardering uit voor de prestatie van formaat die geleverd is met het 

in gang zetten van het traject rondom Jeugdzorg.  

 

Sluiting 
Mevrouw Bronsveld dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 17 februari 2022 

 

 

 

Mevrouw. C. Bronsveld- Snoep, voorzitter 

 


