AGENDAPUNT NO 21.
Voorstel tot het wijzigen van de
vertegenwoordiger van de gemeente Aalten in
het algemeen bestuur (AB) van de Stadsbank
Oost Nederland.

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
De raad wordt voorgesteld de aanwijzingen van de wethouders Teeuwsen en Kok als lid resp.
plaatsvervanged lid van het AB van de Stadsbank in te trekken en in plaats daarvan wethouder Rijks
aan te wijzen als lid van dat AB en wethouder Teeuwsen als zijn plaatsvervanger.
Aanleiding tot het voorstel
In de raadsvergadering van 25 mei jl. heeft u besloten wethouder Teeuwsen aan te wijzen als lid en
wethouder Kok als plaatsvervangend lid van het AB van de Stadsbank Oost Nederland. Met het oog
op de definitieve portefeuillverdeling ligt het echter meer voor de hand dat wethouder Rijks zitting
neemt in dat AB.
Inhoudelijke toelichting
Wethouder Rijks heeft Sociale zaken in zijn portefeuille. De Stadsbank behoort functioneel tot de
portefeuille van wethouder Rijks. Daarom ligt het voor de hand dat hij zitting neemt in het AB. Uw
raad wordt daarom geadviseerd alsnog wethouder Rijks aan te wijzen als lid van dat AB en
wethouder Teeuwsen als zijn plaatsvervanger.
Relatie met bestaand beleid c.a.
Adequate vertegenwoordiging in de besturen van verbonden partijen.
Afstemming met externe partijen/communicatie
Van de voorgenomen wijziging van de Aaltense vertegenwoordiging in het AB is, onder voorbehoud
van instemming van de gemeenteraad, al melding gemaakt in het AB van de Stadsbank.
Tijdspad
Raadsvergadering 7 september 2010.
Financiële consequenties
Geen.

Aalten, 13 juli 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. 13 juli 2010;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ;

BESLUIT:

1. het besluit d.d. 25 mei 2010 tot aanwijzing van wethouder J. Teeuwsen als lid van het
algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland en wethouder T.M.M. Kok als zijn
plaatsvervanger in te trekken;
2. wethouder H.J. Rijks aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost
Nederland en wethouder J. Teeuwsen als zijn plaatsvervanger.

AALTEN, 7 september 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

