
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.7 

 

 Doetinchem, 7 april 2017 

 

 

Externe vertegenwoordiging in 

Regio Achterhoek 

 

 

Te besluiten om, onder voorbehoud van benoeming van de beoogde burgemeester: 

1. Burgemeester Boumans aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur (AB) van de Regio 

Achterhoek. 

2. Wethouder Drenth aan te wijzen als 1e plaatsvervangend lid van het AB. 

3. Wethouder Sluiter aan te wijzen als 2e plaatsvervangend lid van het AB.  

 

Context 

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. 

 

Beoogd effect 

De gemeente Doetinchem streeft naar continuïteit in het samenwerkingsproces binnen de regio. 

Met het aanwijzen van burgemeester Boumans als lid van het algemeen bestuur (AB), wethouder 

Drenth als zijn eerste plaatsvervanger en wethouder Sluiter als tweede plaatsvervanger, beoogt het 

college hieraan een bijdrage te leveren. 

 

Argumenten 

1.1 Dit is een bevoegdheid van de raad. 

De raad wijst op grond van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek haar vertegenwoordiger(s) 

aan voor het AB van de Regio Achterhoek. 

 

1.2 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 Boumans 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. 

 

1.3 Met dit besluit maakt u mogelijk dat de burgemeester zijn voortrekkersrol vanaf het begin voortvarend 

oppakt.  

In de profielschets hebt u aangegeven dat u van de burgemeester verwacht dat hij een 

resultaatgerichte netwerker is en contacten onderhoudt met de Doetinchemse samenleving, de regio 

en andere overheden. Door dit besluit geeft u hem hiertoe een positie en een platform. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Dit raadsbesluit gaat vooraf aan de installatie van de burgemeester 

De installatie van burgemeester Boumans is gepland op 18 mei. Dit betekent dat uw raadsbesluit 

hieraan voorafgaat. Daarom is uw besluit onder voorbehoud van daadwerkelijke benoeming en 

installatie. Indien u het besluit pas wilt nemen na de installatie, zal de burgemeester een aantal weken 

nog niet deel kunnen nemen aan het overleg binnen de Regio Achterhoek. 
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Financiën 

Dit besluit brengt geen kosten met zich mee. 

 

Vervolg 

Na installatie vervalt het voorbehoud en is burgemeester Boumans direct lid van het AB van de Regio 

Achterhoek. 

 

Bijlagen 

Niet van toepassing.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,    De locoburgemeester, 

 

ing. N. van Waart   drs. P.C. Drenth 

 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over externe vertegenwoordiging in 

Regio Achterhoek; 

 

gelet op artikel 7 en artikel 16 van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek; 

 

b e s l u i t : 

 

onder voorbehoud van benoeming van de beoogde burgemeester:  

1. Burgemeester Boumans aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur (AB) van de Regio 

Achterhoek. 

2. Wethouder Drenth aan te wijzen als 1e plaatsvervangend lid van het AB. 

3. Wethouder Sluiter aan te wijzen als 2e plaatsvervangend lid van het AB.  

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 12 april 2017, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


