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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Aanbeveling benoeming nieuwe burgemeester 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Verhoeven, voorzitter van de 

vertrouwenscommissie. 

De heer Verhoeven maakt de voordracht bekend: 

Met de benoeming van dhr. H. J. Kaiser tot burgemeester van Arnhem is in onze gemeente 

in de zomer van 2013 een burgemeestersvacature ontstaan. De procedure voor het 

invullen van deze vacature is op 5 september 2013 gestart. Op dat moment heeft de 

gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld en heeft de raad 

een vertrouwenscommissie ingesteld om te komen tot een conceptvoordracht van twee 

kandidaten. De vertrouwenscommissie heeft inmiddels haar werk gedaan en heeft haar 

bevindingen vanavond gedeeld met de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie heeft 

daarbij ook het voorstel gedaan om twee kandidaten voor het ambt van burgemeester 

Doetinchem aan te bevelen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

Op de vacature burgemeester Doetinchem hebben 22 personen gereageerd. In overleg 

met de Commissaris van de Koning, dhr. Cornielje, heeft de vertrouwenscommissie zes 



 

 

personen uitgenodigd voor gesprekken. Deze gesprekken hebben geleid tot de 

conceptaanbeveling van twee kandidaten. 

Het verslag van bevindingen en de conceptaanbeveling van de vertrouwenscommissie zijn 

vanavond in een besloten vergadering behandeld in de gemeenteraad. Als voorzitter van de 

vertrouwenscommissie heb ik een toelichting gegeven. Vervolgens heeft de gemeenteraad 

gesproken over het verslag van bevindingen en de conceptaanbeveling. Uiteindelijk heeft de 

gemeenteraad besloten de aanbeveling van de vertrouwenscommissie over te nemen.  

 

Daarom kan ik u nu berichten dat de gemeenteraad unaniem de huidige burgemeester van 

Brummen, de heer Niels Joosten, aanbeveelt voor benoeming tot burgemeester van 

Doetinchem. De heer Joosten zien wij als iemand met veel potentie om de stap van 

burgemeester van Brummen naar burgemeester van Doetinchem te kunnen zetten. In 

Brummen heeft hij zich ontwikkeld tot een burgemeester die de verschillende rollen als 

burgemeester kent en die ook weet te schakelen tussen die rollen als de situatie daar om 

vraagt. En die van daaruit besluitvaardig en daadkrachtig weet te opereren. Daarnaast 

presenteert hij zichzelf positief en enthousiast. 

 

In overleg met de Commissaris van de Koning is de beoogde datum voor de benoeming 

van de heer Joosten tot burgemeester van Doetinchem woensdag 5 februari 2014. Deze 

datum is onder voorbehoud van tijdige voordracht van de Ministerraad bij de Koning. 

Met de heer Joosten denken wij de burgemeester in huis te halen die wij zochten. Wij zijn 

dan ook heel blij met zijn kandidatuur en heten hem van harte welkom in onze gemeente. 

 

De voorzitter sluit de openbare vergadering 

 


