
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 
 
 Doetinchem, 17 april 2019 
 
ALDUS VASTGESTELD 25  APRIL 2019 
 
 
Benoeming lid Euregio Rijn-Waal en  
lid werkgeverscommissie 
 
 
Te besluiten om: 
1. Raadslid F.J.O. Boerman aan te wijzen als lid voor de Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal. 
2. Raadslid H. Dales aan te wijzen als lid van de werkgeverscommissie griffie. 
 
Context 
Vanwege het vertrek van de heer R.G.M. Hummelink als raadslid zijn er twee vacatures ontstaan 
bij de raadsvertegenwoordigingen. De eerste vacature is het lidmaatschap van de Euregioraad 
van de Euregio Rijn-Waal. De twee vacature is het lidmaatschap van de werkgeverscommissie 
griffie. Over de invulling van deze vacatures is overleg geweest met de vicevoorzitter van de 
raad, de heer J. Berends. 
 
Beoogd effect 
Invulling van alle raadsvertegenwoordigingen. 
 
Argumenten 
1.1. Met de aanwijzing van raadslid F.J.O. Boerman als lid voor de Euregioraad van de Euregio 

Rijn-Waal is de vacature van deze raadsvertegenwoordiger ingevuld. 
Dhr. Hummelink is op 20 december 2018 door de raad aangewezen als lid van de Euregioraad 
van de Euregio Rijn-Waal. Zijn vervanger daarbij is raadslid M.A. Kock. Nu dhr. Hummelink geen 
raadslid meer is, is het voorstel om raadslid F.J.O. Boerman aan te wijzen als lid van de 
Euregioraad Rijn-Waal. Zijn vervanger blijft mevr. Kock. Dhr. Hummelink was en dhr. Boerman is 
lid van de VVD-fractie in de gemeenteraad. 
Overigens is raadslid R.G.M. Veenes het tweede Doetinchemse lid in de Euregioraad Rijn-Waal 
(met als vervanger raadslid R.L. Giesen). 
 
2.1 Met de aanwijzing van raadslid H. Dales als lid van de werkgeverscommissie is de vacature  
van deze raadsvertegenwoordiging ingevuld. 
Dhr. Hummelink is op 31 mei 2018 door de raad ook aangewezen als lid van de 
werkgeverscommissie griffie. Voor de werkgeverscommissie is geen vervangersregeling. 
Nu dhr. Hummelink geen raadslid meer is, is het voorstel om raadslid H. Dales aan te wijzen als 
lid van de werkgeverscommissie. Ook dhr. Dales is lid van de VVD-fractie. 
De overige leden van de werkgeverscommissie zijn de raadsleden J. Berends (voorzitter), 
G.P. Pontier, A.M. Wenneker en H.L.G. Moïze de Chateleux. De burgemeester is vast adviseur van 
de werkgeverscommissie. 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
 
De griffier, 
 
drs. B.P.M. Janssens 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van de griffier over benoeming lid Euregio Rijn-Waal en lid 
werkgeverscommissie; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
1. Raadslid F.J.O. Boerman aan te wijzen als lid voor de Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal. 
2. Raadslid H. Dales aan te wijzen als lid van de werkgeverscommissie griffie. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 25 april 2019, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


