
PROCES-VERBAAL VAN EEDDOENING

Bij Koninklijk Besluit van 24 januari 2014, nr.14.000193
is met ingang van 5 februari 2014 tot burgemeester van de
gemeente Doetinchem benoemd

de heer N.E. Joosten

en heeft de volgende eed afgelegd:
zoals bepaald in art. 65 van de Gemeentewet;

"lk zweer dat ik, om tot burgemeester
"benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
"onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige
"gift of gunst heb gegeven of beloofd.

"lk zweer dat ik, om iets in
"dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
"middellijk enig geschenk of enige belofte heb
"aangenomen of zal aannemen.

"lk zweer dat ik getrouw zal zijn aan de
"Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
"mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten
"zal vervullen.

"Zowaatlijk helpe mij God Almachtig"

Waarvan is opgernaakt dit proces-verbaal te Doetinchem
Op 5 februari 2014

De beëdigde, De Gommissaris van de Koning
in de provincie Gelderland,

,/
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