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Onderwerp  : Procedure benoeming leden van de Achterhoek Board 

 

 

Geachte leden van de Achterhoek Raad, 

 

In de vergadering van april 2019 is toegezegd om de procedure voor de benoeming van de leden van 

de Achterhoek Board schriftelijk vast te leggen. Bijgaand informeren wij u over de procedure. 

 

Voordracht kandidaten 

 

De kandidaten worden, conform artikel 22 van de samenwerkingsregeling, als volgt voorgedragen: 

 

> Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek draagt drie kandidaten voor. Deze kandidaten zijn 

wethouder in één van de 7 gemeentes en komen uit verschillende gemeentes. 

 
> Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland draagt één kandidaat voor. 
 

> de Achterhoekse woningbouwcorporaties (ACO), het onderwijs en zorginstellingen werkzaam in de 

Achterhoek dragen ieder één kandidaat voor. Deze kandidaten zijn bestuurders of directeuren van een 
instelling of organisatie. 

 
> Branchorganisaties VNO-NCW Achterhoek, MKB-midden en Sika dragen ieder één kandidaat voor. 

Deze kandidaten zijn bestuurders of directeuren van bedrijven. 

 
Voordracht door het algemeen bestuur 
Als er een vacature is in de Board die ingevuld moet worden door een wethouder, dan volgt het AB de 
volgende procedure. 

Aan alle wethouders wordt door het AB-lid van de betreffende gemeenten gevraagd of zij 

belangstelling hebben om zitting te nemen in de Board. 
De namen van de belangstellenden worden doorgegeven aan de voorzitter van het AB. 

Op basis van de belangstelling vormt de voorzitter een selectiecommissie van AB-leden. De 
selectiecommissie wordt in principe gevuld met AB-leden uit wiens gemeente geen belangstelling is 

getoond. 
Aan de belangstellenden wordt gevraagd een motivatiebrief te sturen, waarna een gesprek volgt met 

de selectiecommissie. 

Op basis van de gesprekken komt de selectiecommissie met een aanbeveling naar het AB. In deze 
gesprekken is de profielschets leidend (zie bijlage). 

Het AB besluit over de voordracht van de kandidaat richting Achterhoek Raad. 
 

Voordracht door GS, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 
De partijen zijn er zelf verantwoordelijk voor hoe zij tot een voordracht komen. Nadat er een 
voordracht is, heeft de voorzitter van de Board een gesprek met de kandidaat over de verwachtingen 

over en weer. In goed overleg volgt de voordracht van de kandidaat richting Achterhoek Raad. 
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Benoeming door Achterhoek Raad 

De kandidaat leden worden voorgedragen aan de Achterhoek Raad. 

Conform de samenwerkingsregeling (artikel 22) benoemt de Achterhoek Raad de leden van de Board. 

 
 

Voorzitter en griffier Achterhoek Raad, 

 
de griffier,                           de voorzitter, 

 

 

Mw. B. Kortes                      Dhr. M. Boumans 

 


