
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 
 
 Doetinchem, 20 september 2018 
 
 
Bestuurlijke vertegenwoordiging in 
Regio Achterhoek 
 
 
Te besluiten om: 
Voor het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek: 
1. Burgemeester Boumans aan te wijzen als lid. 
2. Wethouder Lambregts aan te wijzen als 1e plaatsvervangend lid. 
3. Wethouder Sluiter aan te wijzen als 2e plaatsvervangend lid. 
 
Context 
Veranderingen in de samenstelling van het college naar aanleiding van de gemeenteraads-
verkiezingen én de nieuwe samenwerkingsstructuur maken het noodzakelijk dat uw raad een 
nieuw besluit neemt over het aanwijzen van de bestuurlijke vertegenwoordiger(s) voor het 
algemeen bestuur van de Regio Achterhoek. 
 
Beoogd effect 
De gemeente Doetinchem streeft naar continuïteit in het samenwerkingsproces binnen de regio. 
Met het aanwijzen van de Doetinchemse vertegenwoordigers voor het algemeen bestuur van de 
Regio Achterhoek beoogt ons college hieraan een bijdrage te leveren.  
 
Argumenten 
1.1 Dit is een bevoegdheid van uw raad. 
De raad wijst op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de 24ste 
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek haar vertegenwoordiger(s) aan voor het algemeen 
bestuur van de Regio Achterhoek. 
 
2.1 en 3.1 In onze gemeente is het gebruikelijk om de aanwijzing van een algemeen bestuurslid 

te koppelen aan het burgemeesterschap en de volgorde van loco-burgemeesterschap. 
Deze handelswijze sluit aan bij de nieuwe samenwerkingsstructuur. Omdat het algemeen 
bestuur van de Regio Achterhoek een minder ‘politiek’ orgaan wordt, is afgesproken dat er 
algemeen bestuursleden worden benoemd die gewend zijn om boven de partijen te staan. 
De keuze om enkel burgemeesters in het algemeen bestuur te benoemen, lag daarom voor de 
hand.  
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Financiën 
Dit besluit heeft géén financiële consequenties. 
 
Vervolg 
Uw besluit wordt meegedeeld aan de Regio Achterhoek. 
 
Bijlagen 
Dit besluit bevat geen bijlagen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper     mr. M. Boumans MBA MPM 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over bestuurlijke vertegenwoordiging in 
Regio Achterhoek; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
Voor het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek: 
1. Burgemeester Boumans aan te wijzen als lid. 
2. Wethouder Lambregts aan te wijzen als 1e plaatsvervangend lid. 
3. Wethouder Sluiter aan te wijzen als 2e plaatsvervangend lid. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 27 september 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


