
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3 

 

 Doetinchem, 10 februari 2016 

 

 

Benoeming en installatie nieuwe wethouder 

 

 

Voorstel: 

Mevrouw M. Sluiter benoemen en installeren als wethouder van de gemeente 

Doetinchem. 

 

In verband met haar benoeming tot burgemeester van de gemeente Doesburg, heeft mevrouw 

L.W.C.M. van der Meijs-van der Laar haar ontslag ingediend als wethouder van de gemeente 

Doetinchem. Als opvolger van mevrouw Van der Meijs draagt de fractie van de VVD mevrouw 

M. Sluiter voor. Mevrouw M. Sluiter, geboren 17 november 1979 in Terborg, is van maart 2010 tot 

haar tijdelijk ontslag vanwege zwangerschap per 17 november 2015, raadslid geweest in onze 

gemeente. Vanaf maart 2013 was zij tevens fractievoorzitter van de VVD. 

 

Zoals in onze gemeente gebruikelijk, heeft de beoogde kandidaat op verzoek van de burgemeester 

voor de integriteitsanalyse een bewustwordingsgesprek gevoerd met een externe deskundige. 

Daaruit zijn geen belemmeringen gebleken. 

 

U dient, voordat de installatie kan plaatshebben, de benoemingsstukken (ook wel de geloofsbrieven) 

te onderzoeken. Het Reglement van orde voor uw vergaderingen bepaalt dat dit onderzoek wordt 

uitgevoerd door uw commissie voor onderzoek op de geloofsbrieven zoals besloten in uw 

vergadering van 26 juni 2014. 

 

Een wethouder legt op grond van artikel 41a van de Gemeentewet de eed of belofte af. Alvorens 

haar functie te kunnen uitoefenen, legt mevrouw Sluiter in de vergadering van uw raad, in handen van 

de voorzitter de eed af 

 

Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 

welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.  

 

Ik 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.  

 

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 

mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.  

 

 Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!  

 

 

Wij stellen u voor, de benoeming en de installatie te laten plaatshebben.  

 

 

De locogriffier, De voorzitter, 

 

E.A.M. Bolten bc. N.E. Joosten 

 



De raad van de gemeente Doetinchem;  

 

gezien het voorstel van burgemeester en griffier over benoeming en installatie nieuwe wethouder;  

 

gelet op de artikelen 35, lid 1 en 36a, lid 2 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t :  

 

mevrouw M. Sluiter te benoemen en te installeren als wethouder van de gemeente Doetinchem. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 18 februari 2016, 

 

 

 

 

 

             , locogriffier 

 

 

 

 

 

             , voorzitter 

 


