AGENDAPUNT NO. 12.
Voorstel tot het voordragen van kandidaten
voor de gremia van de Euregio.

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
De raad wordt geadviseerd 2 leden van de oppositie en 2 leden van de coalitie voor te dragen als
kandidaat voor de gremia van de Euregio.
Aanleiding tot het voorstel
De zittingstermijn voor de gremia van de Euregio is gekoppeld aan de raadsperiode. Na de
gemeenteraadsverkiezingen dienen nieuwe benoemingen plaats te vinden.
Inhoudelijke toelichting
Volgens de statuten van de Euregio doet de Regio Achterhoek namens de daaraan deelnemende
gemeenten een voorstel aan de Euregio voor de afvaardiging uit de Regio Achterhoek. Daartoe
vraagt de Regio Achterhoek elke deelnemende gemeente 4 kandidaten voor te dragen. Uiteindelijk
worden per gemeente 2 leden daadwerkelijk benoemd als lid van een Euregio-orgaan. Binnen de
Euregio (of in verband daarmee) dienen de volgende drie organen te worden bemenst:
1. Euregio-raad: een politiek orgaan waarvan de samenstelling een afspiegeling is van de politieke
verhoudingen binnen het Euregio-gebied. Volgens de statuten van de Euregio doet de Regio
Achterhoek een voorstel voor afvaardiging van de Achterhoekse leden. Op basis van de regionale
politieke verhoudingen draagt de Regio Achterhoek uiteindelijk 12 leden voor de Euregioraad voor.
2. Mozercommissie: Lidmaatschap is niet partijgebonden. Vanuit de Regio Achterhoek worden drie
leden afgevaardigd.
3. Commissie Grens van de Regio Achterhoek: De 12 “Achterhoekse” leden van de Euregioraad en
de 3 “Achterhoekse” leden van de Mozercommissie zijn automatisch lid van deze commissie.
De gemeenteraad heeft op 20 oktober 2009 de gedragslijn vastgesteld dat met ingang van de nieuwe
raadsperiode in 2010 geen raadsleden meer worden benoemd in de besturen van
gemeenschappelijke regelingen. In lijn daarmee heeft het college op 25 mei 2010 besloten 4
kandidaten voor te dragen uit eigen gelederen. Dit besluit heeft geleid tot vragen van de PP. Een en
ander is besproken in de agendacommissie van 31 mei 2010. Overeengekomen is de raad alsnog
voor te stellen 4 raadsleden voor te dragen.
Relatie met bestaand beleid c.a.
Gedragslijn gemeenteraad d.d. 20 oktober 2010.
Afstemming met externe partijen/communicatie
N.v.t.
Tijdspad
Raad 15 juni 2010.
Financiële consequenties
N.v.t.
Aalten, 1 juni 2010
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Nobel

G. Berghoef

DE

RAAD

DER

GEMEENTE

AALTEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2010;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:

de volgende vier raadsleden voor te dragen als kandidaat voor de Euregio-gremia namens de
gemeente Aalten:
1.
2.
3.
4.

AALTEN, 15 juni 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

