Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 7
Doetinchem, 13 juli 2021

ALDUS VASTGESTELD 15 JULI 2021
Benoeming en installatie nieuwe wethouder
Te besluiten om:
1. De heer H. Dales per 23 augustus 2021 te benoemen en te installeren als wethouder van de
gemeente Doetinchem (met een tijdsbestedingsnorm van 90%).
2. De heer H. Dales per 23 augustus 2021 aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
Inleiding
Bij brief d.d. 11 juni 2021 heeft mevrouw M. Sluiter aangegeven vanaf 23 augustus 2021 haar
functie als wethouder voor de gemeente Doetinchem neer te leggen. Als haar opvolger draagt
de VVD-fractie de heer H. Dales voor.
Argumenten
1.1. De commissie voor het onderzoek op de geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de heer.
Dales onderzocht.
Conform de artikelen 36a, 36b, 41b en 41c Gemeentewet is een wethouder ingezetene van de
gemeente waarin hij wethouder is, vervult een wethouder geen nevenfuncties waarvan de
uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn wethouderschap of
onverenigbaar daarmee is en verricht hij geen zgn. verboden handelingen voor wethouders.
Ter toetsing hierop heeft de heer Dales zijn ‘geloofsbrieven’ ingediend. De commissie voor het
onderzoek op de geloofsbrieven, bestaande uit de raadsleden Rütten, Giesen en De Jong, heeft
de geloofsbrieven voorafgaand aan de raadsvergadering onderzocht. Tijdens de vergadering zal
de voorzitter van de commissie verslag doen van haar bevindingen, op basis waarvan de
voorzitter van de raad een conclusie kan trekken over de benoembaarheid van de heer Dales als
wethouder. Als de voorzitter van de raad concludeert dat de heer Dales benoembaar is, volgt de
schriftelijke stemming van uw raad over zijn benoeming.
1.2. Vanuit integriteitsaspecten zijn er geen kanttekening bij de benoeming van de heer Dales
Zoals gebruikelijk in onze gemeente heeft de heer Dales een gesprek met bureau Capra gehad
over integriteitsaspecten die samenhangen met zijn eventuele wethouderschap. De rapportage
naar aanleiding van dit gesprek is vervolgens in handen gesteld van de burgemeester. Dit leidt
bij hem niet tot het plaatsen van kanttekeningen bij de kandidatuur van de heer Dales.
1.3. De heer Dales gaat het wethouderschap met een tijdsbestedingsnorm van 90% vervullen.
Mevrouw Sluiter had als wethouder een tijdbestedingsnorm van 100%. Op zijn eigen verzoek zal
de heer Dales het wethouderschap met een tijdsbestedingsnorm van 90% vervullen.
2.1. De heer Dales gaat wethouder Sluiter vervangen in het algemeen bestuur van
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
Ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
wordt uw raad voorgesteld de heer Dales als lid van het algemeen bestuur aan te wijzen. Het
ECAL wordt beschouwd als een gemengde gemeenschappelijke regeling omdat zowel
bevoegdheden van uw raad als van het college in de regeling worden uitgeoefend. Het is
daarom aan uw raad om het lid van het algemeen bestuur aan te wijzen. Door en uit het
algemeen bestuur worden vervolgens de leden van het dagelijks bestuur aangewezen (inclusief
een voorzitter).

3. De heer Dales legt de belofte af.
De heer Dales legt bij zijn benoeming de belofte af.
Financiën
Niet van toepassing.
Bijlage
De tekst van de eed/belofte.
Burgemeester en griffier van Doetinchem,
De griffier,
De burgemeester,
drs. B.P.M. Janssens

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en griffier over de benoeming en installatie nieuwe
wethouder,
gelet op de artikelen 35 tot en met 42 van de Gemeentewet;
besluit:
1. De heer H. Dales per 23 augustus 2021 te benoemen en te installeren als wethouder van de
gemeente Doetinchem (met een tijdsbestedingsnorm van 90%).
2. De heer H. Dales per 23 augustus 2021 aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
Aldus besloten in zijn vergadering van 15 juli 2021,

, griffier

, voorzitter

