
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3 

 

 Doetinchem, 23 september 2016 

 

 

Instelling vertrouwenscommissie 

benoeming burgemeester 

 

 

Voorstel: 

De vertrouwenscommissie benoeming burgemeester instellen, bestaande uit 

de volgende leden en adviseurs: dhr. A.J. Verhoeven (lid / voorzitter),  

dhr. L.T.M. Steintjes (lid), dhr. S. Kroon (lid), dhr. E.M.J. Boerwinkel (lid), dhr. 

H.L.G. Moïze de Chateleux (lid), dhr. P.J.A.O.M. Moors (lid), mevr. S. Bali (lid), 

dhr. R. Ooms (lid), dhr. M.E. de Jong (lid), dhr. E. Venema (lid), dhr. P.C. Drenth 

(adviseur), mevr. M. Sluiter (adviseur), dhr. B.P.M. Janssens (secretaris) en mevr. 

N. van Waart (plaatsvervangend secretaris). 

 

Met het vertrek van de heer N.E. Joosten is in onze gemeente een vacature burgemeester 

ontstaan. Na openstelling van de vacature en na eerste selectie van kandidaten door de 

commissaris van de Koning voert, conform artikel 61 Gemeentewet, een vertrouwens-

commissie gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Na afloop van de gesprekken en een 

eventueel assessment doet de vertrouwenscommissie verslag van haar bevindingen aan de 

gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning. Het verslag van bevindingen aan de 

gemeenteraad gaat vergezeld van een conceptaanbeveling van twee kandidaten. 

De gemeenteraad stelt uit zijn midden de vertrouwenscommissie in. Wij stellen u voor dat 

hierbij te doen en daarbij de volgende leden en adviseurs te benoemen: 

 

Leden: 

dhr. A.J. Verhoeven (fractievoorzitter VVD / nestor raad) (voorzitter commissie) 

dhr. L.T.M. Steintjes (fractievoorzitter CDA) 

dhr. S. Kroon (fractievoorzitter PvdA) 

dhr. E.M.J. Boerwinkel (fractievoorzitter SP) 

dhr. H.L.G. Moïze de Chateleux (fractievoorzitter D66) 

dhr. P.J.A.O.M. Moors (fractievoorzitter GBD) 

mevr. S. Bali (fractievoorzitter GL) 

dhr. R. Ooms (fractievoorzitter PvLM) 

dhr. M.E. de Jong (fractievoorzitter SGP-CU) 

dhr. E. Venema (fractievoorzitter DD) 

 

Adviseurs: 

dhr. P.C. Drenth (wethouder) 

mevr. M. Sluiter (wethouder) 

dhr. B.P.M. Janssens (raadsgriffier) (secretaris commissie) 

mevr. N. van Waart (gemeentesecretaris) (plaatsvervangend secretaris commissie). 

 

Op de vertrouwenscommissie is de Verordening op de vertrouwenscommissie die de 

aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt (,…) van toepassing, door de 

raad d.d. 5 september 2013 vastgesteld. 

 

Wij stellen u voor, de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester in te stellen. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 

 

drs. B.P.M. Janssens    A.J. Verhoeven 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het raadsvoorstel instelling vertrouwenscommissie benoeming burgemeester; 

 

gelet op artikel 61 van de Gemeentewet; 

 

gelet op de Verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot benoeming van 

de burgemeester voorbereidt (…); 

 

b e s l u i t : 

 

de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester in te stellen, bestaande uit de volgende 

leden en adviseurs: dhr. A.J. Verhoeven (lid / voorzitter), dhr. L.T.M. Steintjes (lid), 

dhr. S. Kroon (lid), dhr. E.M.J. Boerwinkel (lid), dhr. H.L.G. Moïze de Chateleux (lid), 

dhr. P.J.A.O.M. Moors (lid), mevr. S. Bali (lid), dhr. R. Ooms (lid), dhr. M.E. de Jong (lid),  

dhr. E. Venema (lid), dhr. P.C. Drenth (adviseur), mevr. M. Sluiter (adviseur),  

dhr. B.P.M. Janssens (secretaris) en mevr. N. van Waart (plaatsvervangend secretaris). 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 29 september 2016, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 


