
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8 

 

 Doetinchem, 19 februari 2014 

 

 

Externe vertegenwoordigingen en portefeuille- 

indeling college 

 

 

Voorstel: 

1. Burgemeester Joosten aan te wijzen als lid van het AB van de Regio 

Achterhoek. 

2. Burgemeester Joosten te benoemen als bestuurslid van de Stichting 

Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank. 

 

Aanleiding 

Met de komst van burgemeester Joosten hebben wij een besluit genomen over de indeling van 

de portefeuilles en de bijbehorende vertegenwoordigingen. 

In de Samenwerkingregeling van De Regio Achterhoek en in de Statuten van de Stichting 

Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank (voorheen Fortis Fonds) is vastgelegd dat de raad 

de gemeentelijke vertegenwoordiging bepaalt. Vandaar dat wij u hierover een voorstel doen. 

 

Kern  

Portefeuille-indeling 

De vorige portefeuille-indeling is op 27 augustus 2013 vastgesteld bij de komst van 

waarnemend burgemeester Van de Vondervoort. Wij zien op dit moment geen aanleiding om 

die indeling aan te passen. In de bijlage ziet u het schema van de indeling. 

 

Externe vertegenwoordiging Regio Achterhoek 

In de Samenwerkingregeling van De Regio Achterhoek staat in artikel 8, leden 3 en 4 dat elke 

gemeenteraad één lid en één plaatsvervangend lid voor het Algemeen Bestuur aanwijst.  

Wij stellen voor dat u burgemeester Joosten aanwijst als lid van het AB.  

De benoeming van wethouder Kroon als plaatsvervangend lid hebt u op 5 september 2013 al 

gedaan en kan ongewijzigd blijven. 

 

Externe vertegenwoordiging Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank 

In artikel 3 van de statuten van de Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank is 

vastgelegd dat de gemeenteraad van Doetinchem de bestuurders van de Stichting benoemt. 

Wij stellen u voor burgemeester Joosten te benoemen op de vacature die is ontstaan door het 

vertrek waarnemend burgemeester Van de Vondervoort. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART N.E. JOOSTEN BC. 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over externe vertegenwoordigingen en 

portefeuille-indeling college; 

 

gelet op artikel 8, leden 3 en 4 van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek en gelet op 

artikel 3, lid 1 van de Statuten van de Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Burgemeester Joosten aan te wijzen als lid van het AB van de Regio Achterhoek. 

2. Burgemeester Joosten te benoemen als bestuurslid van de Stichting Doetinchems Fonds 

Gemeente Spaarbank. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 27 februari 2014, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 


