
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.9 
 
 Doetinchem, 15 september 2021 
 
 
ALDUS VASTGESTELD 30 SEPTEMBER 2021 
 
 
Wijzigingen in raadsfuncties 
 
 
Te besluiten om: 
1. Dhr. M. op de Weegh aan te wijzen als tweede vicevoorzitter van de raad en als 

vicevoorzitter van de commissie klankbordgesprekken burgemeester, ter vervanging van 
dhr. S. Kroon. 

2. Dhr. M.J.G. Wijers aan te wijzen als lid van de werkgeverscommissie en als lid van de 
commissie klankbordgesprekken burgemeester en dhr. R.G.M. Hummelink als voorzitter 
beeldvormende raden, ter vervanging van dhr. H. Dales. 

 
Inleiding 
Uw raad heeft op 28 mei 2018 besloten tot de invulling van de diverse raadsfuncties. Door het 
vertrek van dhr. S. Kroon en dhr. H. Dales uit de gemeenteraad is een aantal van deze functies 
vacant. In afstemming met de vicevoorzitter van de raad, dhr. J. Berends, stellen wij u voor ter 
opvulling van de vacante functies dhr. M. op de Weegh aan te wijzen als tweede vicevoorzitter 
van de raad en als vicevoorzitter van de commissie klankbordgesprekken burgemeester, dhr. 
M.J.G. Wijers aan te wijzen als lid van de werkgeverscommissie en lid van de commissie 
klankbordgesprekken burgemeester en dhr. R.G.M. Hummelink als voorzitter beeldvormende 
raden.  
 
Argumenten 
1.1. Dhr. M. op de Weegh neemt de raadsfuncties van dhr. S. Kroon over. 
Dhr. Kroon was fractievoorzitter van de PvdA. Vanuit deze hoedanigheid was hij tweede 
vicevoorzitter van de raad en vicevoorzitter van de commissie klankbordgesprekken 
burgemeester. Dhr. Op de Weegh is zijn opvolger als fractievoorzitter PvdA. Om die reden 
stellen wij voor dat dhr. Op de Weegh de raadsfuncties van dhr. Kroon die samenhangen met 
zijn fractievoorzitterschap overneemt. 
 
1.2.Dhr. M.J.G. Wijers en dhr. R.G.M. Hummelink nemen de raadsfuncties van dhr. H. Dales over. 
Dhr. Dales was fractievoorzitter van de VVD en vanuit die hoedanigheid lid van de commissie 
klankbordgesprekken burgemeester. Dhr. Wijers is zijn opvolger als fractievoorzitter VVD. Om 
die reden stellen wij voor om hem aan te wijzen als lid van de commissie klankbordgesprekken 
burgemeester. 
Daarnaast was dhr. Dales vanuit zijn raadslidmaatschap lid van de werkgeverscommissie en één 
van de voorzitters van de beeldvormende raden. Om een goede verdeling van de diverse 
raadsfuncties over de raadsfracties te behouden, stellen wij voor de VVD-raadsleden dhr. Wijers 
en dhr. Hummelink aan te wijzen als lid van de werkgeverscommissie respectievelijk als 
voorzitter beeldvormende raden. 
 
Financiën 
Niet van toepassing. 
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Kanttekeningen 
1.1 De vacante functies bij de raadswerkgroep Laborijn als gevolg van het vertrek van de heren 

Kroon en Dales zijn nog niet vervuld. 
Met het vertrek van dhr. Kroon en dhr. Dales uit de gemeenteraad zijn ook twee vacatures 
ontstaan bij de Doetinchemse vertegenwoordiging in de intergemeentelijke raadswerkgroep 
Laborijn. Vanwege de wijziging van de GR Laborijn (als gevolg van de uittreding gemeente 
Oude IJsselstreek) is het op dit moment onduidelijk hoe het verder gaat met de raadswerkgroep. 
Op het moment dat daar meer duidelijkheid over ontstaat, zullen wij u informeren en, zo nodig, 
met een voorstel ter invulling van de vacante functies komen. 
 
Vervolg 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
Niet van toepassing. 
 
 
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 wijzigingen in raadsfuncties; 
 
gelet op artikel 108, lid 1 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Dhr. M. op de Weegh aan te wijzen als tweede vicevoorzitter van de raad en als 

vicevoorzitter van de commissie klankbordgesprekken burgemeester, ter vervanging van 
dhr. S. Kroon. 

2. Dhr. M.J.G. Wijers aan te wijzen als lid van de werkgeverscommissie en als lid van de 
commissie klankbordgesprekken burgemeester en dhr. R.G.M. Hummelink als voorzitter 
beeldvormende raden, ter vervanging van dhr. H. Dales. 

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 30 september 2021, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


