Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 19
Voorstel tot de aanwijzing, afvaardiging of
voordracht van diverse collegeleden en
raadsleden als (plaatsvervangend) lid van
(algemeen) besturen van enkele verbonden
partijen

AAN DE RAAD

Samenvatting

Uw gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 3 juli jl. de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Nu
inmiddels ook de portefeuilleverdeling bekend is kunnen gemeentelijke bestuurders worden
aangewezen om zitting te nemen in de besturen van gemeenschappelijke regelingen en andere
verbonden partijen. Voor de meeste verbonden partijen geldt dat aanwijzings- en voordrachtsbesluiten
door het college worden genomen. Verwezen wordt naar bijgesloten collegevoorstel van 21 augustus
2018.
Voor de hierna genoemde verbonden partijen ligt die bevoegdheid echter bij de gemeenteraad.
Hierna wordt u per verbonden partij geadviseerd omtrent aanwijzing c.q. afvaardiging c.q. voordracht.
Inleiding
College- en raadsleden kunnen formeel pas zitting nemen in de besturen van onderhavige
verbonden partijen als de gemeenteraad daartoe besloten heeft. Dit raadsvoorstel voorziet in die
besluiten.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Recreatieschap Achterhoek-Liemers (RAL).
Hoewel het de bedoeling is het RAL binnen afzienbare tijd op te heffen dient toch nog een nieuw AB
en DB benoemd te worden. Artikel 7 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
Achterhoek-Liemers bepaalt dat de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden, de
voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders één lid en één plaatsvervangend lid aanwijzen. De leden
van het DB worden door en uit het AB benoemd.
Omdat Recreatie en Toerisme onderdeel is van de portefeuille van wethouder Veldhuizen stellen wij
de raad voor hem aan te wijzen als lid van het AB. Op grond van de algemene vervangingsregeling
wordt geadviseerd de burgemeester aan te wijzen als plaatsvervangend AB-lid.
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011(ECAL).
Conform artikel 5 lid 2 van de regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers wijst de
gemeenteraad van elke deelnemende gemeente één lid en één plaatsvervangend lid van het AB
aan. De leden van het DB worden door en uit het AB benoemd.
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Omdat het ECAL onderdeel is van de portefeuille van wethouder Kok wordt stellen wij de raad voor
hem aan te wijzen als lid van het AB. Op grond van de algemene vervangingsregeling wordt
geadviseerd wethouder Veldhuizen aan te wijzen als plaatsvervangend AB-lid.
Euregio.
Voorheen werd de afvaardiging van de bij de Regio Achterhoek aangesloten gemeenten centraal
geregeld door het regiobestuur. Op 11 juli 2018 heeft echter het AB van de Regio Achterhoek
besloten dat de gemeenten hun afvaardiging naar het AB van de Euregio en de voordracht van hun
afgevaardigde voor de Euregioraad zelf naar de Euregio moeten communiceren.
De gemeente Aalten heeft op basis van de lidmaatschapsbijdrage recht op twee zetels in het AB van
de Euregio. Dit mogen collegeleden of raadsleden, inclusief hun voorzitters, zijn.
De Nederlandse leden van de Euregioraad (42 van de 84 leden) worden te zijner tijd gerekruteerd uit
de leden van het AB. Zij worden door het AB afgevaardigd nadat de lidgemeenten gebruik hebben
gemaakt van hun voordrachtsrecht.
Namens de gemeente Aalten zijn door de gemeenteraad momenteel raadslid F.B. Diersen
(vervanger raadslid M. Rensink) en burgemeester Stapelkamp (vervanger vml. wethouder Nijland)
als lid van het AB van de Euregio afgevaardigd. Uw gemeenteraad wordt voorgesteld deze
bestuurders wederom af te vaardigen met dien verstande dat op basis van de algemene
vervangingsregeling wethouder Veldhuizen in plaats van vml. wethouder Nijland burgemeester
Stapelkamp vervangt. Raadslid Diersen is momenteel lid van de Euregioraad. Geadviseerd raadslid
Diersen wederom voor te dragen als lid van de Euregioraad.

Alternatieve beleidskeuzes
N.v.t.

Financiële consequenties
N.v.t.

Participatie en Communicatie
N.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdpad
Na het raadsbesluit de verbonden partijen schriftelijk op de hoogte stellen van de aanwijzingen en
voordracht.
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Bijlagen
Collegevoorstel met bijlagen.
Concept raadsbesluit.

Aalten, 21 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente,

J. Nobel
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester
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De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2018;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT

1. wethouder M.J. Veldhuizen aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van het
Recreatieschap Achterhoek-Liemers (RAL) en burgemeester A.B. Stapelkamp als zijn vervanger;
2. wethouder T.M.M. Kok aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van het Erfgoed Centrum
Achterhoek en Liemers (Ecal) en wethouder M.J. Veldhuizen als zijn vervanger;
3. met betrekking tot de Euregio:
a) raadslid F.B. Diersen te benoemen als lid van het algemeen bestuur en raadslid M. Rensink
als zijn vervanger.
b) burgemeester A.B. Stapelkamp eveneens te benoemen als lid van het algemeen bestuur en
wethouder M.J. Veldhuizen als zijn vervanger.
c) raadslid F.B. Diersen voor te dragen als lid van de Euregioraad.
AALTEN, 18 september 2018
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

