AGENDAPUNT NO. 7c
Voorstel tot aanwijzing lid en plaatsvervangend
lid Algemeen Bestuur (AB) van de Regio
Achterhoek.

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
Wethouder Kok aanwijzen als lid en wethouder Teeuwsen als plaatsvervangend lid van het AB van
de Regio Achterhoek.
Aanleiding tot het voorstel
Het lidmaatschap van genoemd AB is gekoppeld aan de zittingsperiode van de gemeenteraad. De
gemeenschappelijke regeling bepaalt dat de gemeenteraad uiterlijk binnen 6 weken na het begin van
de nieuwe zittingsperiode beslist over aanwijzing van de bestuurder die namens de gemeente Aalten
in het AB zitting zal hebben. Dit geldt tevens voor zijn plaatsvervanger. Nu zowel de nieuwe
gemeenteraad als het nieuwe college zijn geïnstalleerd kan de gemeenteraad overgaan tot die
aanwijzing.
Inhoudelijke toelichting
De gemeenschappelijke regeling staat ook het benoemen van raadsleden als lid van het AB toe. In
zijn vergadering van 20 oktober 2009 heeft de gemeenteraad echter de gedragslijn vastgesteld dat
enkel nog collegeleden en geen raadsleden meer worden benoemd als bestuurder van de
gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Aalten deelneemt. Voorgesteld wordt daarom
genoemde wethouders als lid en plaatsvervangend lid aan te wijzen. Deze aanwijzingen zijn in lijn
met de overeengekomen portefeuilleverdeling.
Relatie met bestaand beleid c.a.
Conform meergenoemde door de raad vastgestelde gedragslijn.
Afstemming met externe partijen/communicatie
Uw besluit wordt schriftelijk aan het DB van de Regio kenbaar gemaakt.
Tijdspad
Z.s.m.
Financiële consequenties
N.v.t.

Aalten, 27 april 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. 27 april 2010;
gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling "Samenwerkingsregeling Regio
Achterhoek";

BESLUIT:

wethouder Kok aan te wijzen als lid en wethouder Teeuwsen als plaatsvervangend lid van het AB van
de Regio Achterhoek.

AALTEN, 27 april 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

