
 

 

 

Achterhoek Raad 

Raadsvoorstel (Her)Benoeming leden Achterhoek Board 

 
 

Aan : Achterhoek Raad 

Van : Achterhoek Board 

Datum : 26 september 2022 

Agendapunt : 4, bijlage 1. 

 

 

Afvaardiging vanuit de 7 gemeenten 

Na de gemeenteraadsverkiezingen is er een proces gestart om de afvaardiging vanuit de 
gemeenten naar de Achterhoek Board in gang te zetten. Het algemeen bestuur heeft hiervoor  

een selectiecommissie aangesteld, bestaande uit J. Bengevoord (voorzitter), M. Besselink en  
J. van Oostrum. De selectiecommissie heeft het volgende proces doorlopen: 

➢ Aan alle wethouders is gevraagd of ze belangstelling hebben voor de Achterhoek Board. 

➢ Hiervoor hebben zich vijf kandidaten gemeld. 
➢ Met alle belangstellenden is een gesprek gevoerd. 

➢ De selectiecommissie heeft daarna een unaniem advies uitgebracht aan het algemeen 
bestuur. 

➢ Het algemeen bestuur heeft op 8 juli 2022 dit advies overgenomen. 

 
Het algemeen bestuur draagt voor de afvaardiging vanuit de gemeenten in de Achterhoek Board voor: 

➢ Mevrouw E. Gosselink (GBB, Bronckhorst) 
➢ De heer B. Porskamp (VVD, Oost Gelre) 

➢ De heer T. Kok (CDA, Aalten) 
 

Herbenoemingen 

Op grond van artikel 22o van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek wordt een Boardlid 
voor 4 jaar benoemd, met de mogelijkheid tot een herbenoeming van nog eens vier jaar.  

Voor drie Boardleden loopt de eerste termijn in september af. Dit zijn: 
➢ Mevrouw M. Koster (Graafschap College, namens het onderwijs) 

➢ De heer K. Knufing (Marku Bouw, namens Bouwend NL Oost) 

➢ De heer A. Jansen (AWEJA, namens de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek) 
 

Deze drie Boardleden stellen zich, met steun van hun achterban, opnieuw beschikbaar voor de 
Achterhoek Board. 

 
Nb.: De voorzitter van de Achterhoek Board, Mark Boumans, hoeft niet herbenoemd te worden.  

In artikel 22h lid3 van de Samenwerkingsregeling is opgenomen: De voorzitter van Regio 

Achterhoek is de voorzitter van de Achterhoek Board. Hieraan is geen termijn gebonden. 
 

 
 



Concept besluit 

De Achterhoek Raad besluit: 

• E. Gosselink, B. Porskamp en T. Kok, namens de zeven gemeenten te (her)benoemen tot lid 

van de Achterhoek Board.  

• M. Koster te herbenoemen, namens het onderwijs als lid van de Achterhoek Board. 

• K. Knufing te herbenoemen, namens Bouwend NL Oost als lid van de Achterhoek Board. 

• A. Jansen te herbenoemen, namens SIKA als lid van de Achterhoek Board. 

 
 

                                                     .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


