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Raadsvoorstel ‘Reglement van Orde, Werkafspraken incl. 
instelling Agendacommissie Achterhoek Raad’ 
 

 

Aan  : Achterhoek Raad 

Van  : Werkgroep Werkwijze Achterhoek Raad 

Datum  : 12 december 2022 

Agendapunt  : 3, bijlage 3.1, 3.2, 3.3 

 

 

Inleiding 

De samenstelling van de Achterhoek Raad is gewijzigd als gevolg van de Gemeenteraadsverkiezingen 
in maart 2022. Om weer een volwaardige ‘Werkgroep Werkwijze’ in te kunnen stellen is gevraagd aan 

de zeven gemeenten om 1 persoon af te vaardigen in de werkgroep. De deelnemers 

vertegenwoordigen de gehele Achterhoek Raad, niet specifiek hun fractie of gemeente. Tijdens de 
vergadering van de Achterhoek Raad op 26 september 2022 zijn de volgende personen benoemd als 

lid van de werkgroep: 
 

- Alexander van der Graaff, D66 Aalten 
- Anne Groot Zevert, CDA Berkelland 
- Jan Engels, D66 Bronckhorst 

- Marius Wijers, VVD Doetinchem 
- Paul Wallerbos, OLW Oost Gelre 

- Rens Spijkers, VVD Oude IJsselstreek 

- Jacqueline van der Vinne, CDA Winterswijk 
 

De werkgroep wordt ondersteund door Rob Janssens (griffier Doetinchem) en Birkitta Kortes (griffier 

Achterhoek Raad). 

De ‘Werkgroep Werkwijze’ heeft vergaderd op 14 november jl. en geconcludeerd dat het vigerende 
Reglement van Orde (vastgesteld op 8 april 2019) nog actueel is. De ‘Werkafspraken Achterhoek 

Raad’ die naast het Reglement van kracht zijn, zijn op bepaalde punten aangepast, actueel gemaakt 
of aangevuld. De instelling van de Agendacommissie vloeit voort uit het Reglement van Orde en uit de 

geactualiseerde Werkafspraken. 

 

Concept besluit 

De Achterhoek Raad besluit tot het vaststellen van  

- het vigerende Reglement van Orde (vastgesteld op 8 april 2019)  
- de geactualiseerde Werkafspraken Achterhoek Raad, ingaande per 1 januari 2023  

en stemt in met  

- het instellen van een Agendacommissie die wordt gevormd door de leden: 
➢ Alexander van der Graaff 

➢ Anne Groot Zevert  
➢ Rens Spijkers.  

De deelnemers vertegenwoordigen de gehele Achterhoek Raad, niet specifiek hun fractie of 
gemeente. 

 

Context 

Het vaststellen van het Reglement van Orde en van de geactualiseerde Werkafspraken Achterhoek 

Raad, evenals de instelling van een Agendacommissie, vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

Achterhoek Raad. 



    
 

Achterhoek Raad 

 

 

 

 

Voorzitter en griffier Achterhoek Raad, 
 

de griffier,                                       de voorzitter, 

 

mevrouw B. Kortes                              de heer M. Boumans 


