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Externe vertegenwoordiging in Regio Achterhoek               AGENDAPUNT NR. 10.6 

 

              Doetinchem, 14 april 2016  

 

 

  

  

Voorstel: 

1. Burgemeester Traag aanwijzen als lid van het AB van de Regio Achterhoek. 

2. Wethouder Drenth aanwijzen als 1e plaatsvervangend lid van het AB. 

3. Wethouder Sluiter aanwijzen als 2e plaatsvervangend lid van het AB. 

 

 

Inleiding 

Veranderingen in de samenstelling van het college maken het noodzakelijk dat u een nieuw besluit 

neemt over het aanwijzen van de externe vertegenwoordiger in het bestuur van de Regio 

Achterhoek. 

 

Bepalingen Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek 

De volgende bepalingen uit de Samenwerkingsregeling zijn hier van toepassing: 

- In artikel 8, lid 2 en 4, staat dat elke gemeenteraad één lid en één plaatsvervangend lid voor het 

algemeen bestuur (AB) van de Regio Achterhoek aanwijst.  

- In artikel 19, lid 1, staat dat voorzitter van de Regio Achterhoek door het algemeen bestuur uit 

zijn midden wordt aangewezen. 

- Artikel 8, lid 3 zegt: De gemeente, waaruit de voorzitter van de Regio voortkomt, wijst naast de 

voorzitter nog een ander lid aan. 

 

Aanwijzing leden 

In onze gemeente is het gebruikelijk om de aanwijzing van AB-lid te koppelen aan het 

burgemeesterschap en de volgorde van loco-burgemeesterschap. 

 

Wij stellen u daarom voor dat u burgemeester Traag aanwijst als AB lid van de Regio Achterhoek en 

wethouder Drenth als eerste plaatsvervanger. 

Indien de burgemeester door het AB als voorzitter wordt aangewezen, wordt wethouder Drenth 

AB-lid. Wethouder Sluiter is dan de plaatsvervanger van wethouder Drenth. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De locoburgemeester, 

 

ing. N. van Waart      drs. P.C. Drenth
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De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Externe vertegenwoordiging in Regio 

Achterhoek; 

 

gelet op artikel 8 (lid 2, 3 en 4) en artikel 19 (lid 1) van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Burgemeester Traag aanwijzen als lid van het AB van de Regio Achterhoek. 

2. Wethouder Drenth aanwijzen als 1e plaatsvervangend lid van het AB. 

3. Wethouder Sluiter aanwijzen als 2e plaatsvervangend lid van het AB. 

 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 14 april 2016, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

 

 

 


