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Onderwerp  : Benoeming de heren van ’t Hoog en Tappel en mevrouw van Haaren als lid 
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Geachte leden van de Achterhoek Raad, 

 

De Achterhoek Board heeft op dit moment 3 vacatures. 

 

Mevrouw B. Schouten heeft afscheid genomen als gedeputeerde van de provincie Gelderland. 
Gedeputeerde Staten dragen de heer P. van ’t Hoog voor als lid van de Achterhoek Board. De heer 

van ’t Hoog heeft de gebiedsagenda Achterhoek in zijn portefeuille. 
 

De heer P. Rikken heeft afscheid genomen als voorzitter van VNO/NCW Achterhoek. De nieuwe 

voorzitter de heer K. Knufing is al lid van de Achterhoek Board vanuit zijn bestuursfunctie bij Bouwend 
Nederland. VNO/NCW draagt bestuurslid H. Tappel (directeur Bronckhorst Hightech) voor als opvolger 

van de heer P. Rikken. 

 

Mevrouw P. Hoijtink heeft de gemeente Berkelland verlaten. Vanuit het algemeen bestuur is binnen de 
colleges gevraagd wie zich kandidaat wil stellen voor deze vacature. Hieruit zijn 3 kandidaten naar 

voren gekomen; Mevrouw M. Frank (Oost Gelre),  Mevrouw M. van Haaren (Berkelland) en de heer  
B. Kuster (Oude IJsselstreek). Met deze kandidaten heeft een delegatie van het algemeen bestuur een 

gesprek gevoerd. Het algemeen bestuur acht alle drie de kandidaten prima gekwalificeerd en daarmee 

alle drie benoembaar op basis van het profiel. Alle kandidaten hebben een groot hart voor de 
Achterhoek en laten zien dat zij zich hier met verve voor inzetten. Gelet op de criteria zoals deze 

genoemd zijn in de profielschets (ambitie, samenwerker, lef/ flair, invloedrijk, kennis en samenstelling 
Achterhoek Board) draagt het algemeen bestuur Marijke van Haaren voor als kandidaat voor de 

Board. Vanwege de huidige geografische verdeling van de posten ligt een kandidaat uit de Oost 

Achterhoek voor de hand. Gelet op de man- vrouw verdeling in de Board geeft het AB de voorkeur 
aan een vrouw. Daarnaast beschikt Marijke van Haaren over ruime bestuurlijke ervaring en een groot 

netwerk waar de Achterhoek van kan profiteren.  
Het algemeen bestuur is verheugd dat drie goede kandidaten zich hebben gemeld en is blij met de rol 

die alle drie de kandidaten blijven vervullen in de samenwerking.  
 

 

Besluiten om:  
De heren van ’t Hoog en Tappel  en mevrouw van Haaren te benoemen tot lid van de Achterhoek 

Board.  
 

 

Voorzitter en griffier Achterhoek Raad, 
 

de griffier,                           de voorzitter, 

 

 

Mw. B. Kortes                      Dhr. M. Boumans 

 


