
Agenda

Voor de openbare digitale (video-) raadsvergadering op 
donderdag 16 april 2020 

20.00 uur

1.1. Opening en mededelingen
Afmeldingen: Heini Peters (SP)
Mededeling: 

1.2. Vaststellen agenda

1.3. Toelating en installatie Jan Vesters tot tijdelijk raadslid
Raadslid Heini Peters heeft wegens gezondheidsklachten tijdelijk ontslag aangevraagd. Het 
ontslag is verleend. De voorzitter van het centraal stembureau, burgemeester Otwin van Dijk, 
heeft Jan Vesters tijdelijk benoemd gedurende de periode van 28 januari 2020 tot en met 19 
mei 2020. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
Jan Vesters als vervanger van Heini Peters voor een periode tot en met 19 mei 2020 toe te 
laten tot de gemeenteraad.

Onderzoek geloofsbrieven: John Haverdil (voorzitter), Gerard Wildenbeest en Jos Sluiter zijn 
gevraagd om voorafgaand aan deze vergadering de geloofsbrieven te onderzoeken.

De verklaring en belofte:
“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 
Jan Vesters: ”Dat verklaar en beloof ik”.

0.4 Benoemingsvoorstel wethouder
In de raadsvergadering van 12 december 2019 heeft wethouder Peter van de Wardt zijn 
functie neergelegd als wethouder van de gemeente Oude IJsselstreek. Bij brief van 17 
december 2019 heeft deze wethouder, op grond van artikel 43 van de Gemeentewet, de 
mededeling van zijn voornoemde onmiddellijke ontslag als wethouder van de gemeente 
Oude IJsselstreek bevestigd. Daardoor is een vacature ontstaan die zo spoedig mogelijk 
moet worden ingevuld, tenzij de raad besluit het aantal wethouders te verminderen (artikel 
39 Gemeentewet). De fractie van het CDA heeft mevrouw Marieke Overduin voorgedragen 
als kandidaat.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. Mevrouw Marieke Overduin te benoemen als wethouder van de gemeente Oude 

IJsselstreek met een tijdsbestedingsnorm van 0.6 fte; 



2. Krachtens artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, de in lid 1 genoemde persoon, voor de duur 
van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

- Bevindingen van de burgemeester inzake de integriteitstoets (risicoanalyse) 
kandidaat-wethouder (bureau Necker van Naem)

- Bevindingen van de geloofsbrievencommissie over de geloofsbrieven van de 
voorgedragen wethouder

- Mededeling dat de stembriefjes voor de benoeming vóór maandag 20 april 17:00 uur 
door de griffie moeten zijn ontvangen.
Dit kan door inlevering:

o op vrijdag 17 april tussen 9:00 en 12:00 bij de griffie in het gemeentehuis
o op zaterdag 18 april tussen 9:00 en 12:00 bij José Vos aan Pol 3 te Ulft
o op maandag 20 april tussen 13:00 en 17:00 uur bij de griffie in het 

gemeentehuis
- Besluit dat (in tegenstelling tot het RvO) geen stembureau wordt ingesteld. 

Burgemeester en griffier fungeren als stembureau
- Na bekendmaking van de uitslag van de stemming vraagt de raadsvoorzitter of de 

benoemde kandidaat zijn/haar benoeming aanvaardt 
- De benoemde wethouder legt in de volgende raadsvergadering de eed af

1.5. Benoeming en installatie Arend Kloosterman tot lid en voorzitter van de 
rekenkamercommissie

De gemeenteraad besloot op 27 juni 2019 om de wettelijk verplichte rekenkamerfunctie in te 
vullen in de vorm van een rekenkamercommissie met vier interne leden en één extern 
lid/voorzitter. Als basis daarvoor is de “Verordening op de Rekenkamer 2019” vastgesteld. 
Daarbij is tevens besloten om de griffier te verzoeken om een werving te starten voor een 
voorzitter van de rekenkamercommissie, de auditcommissie te verzoeken om de selectie te 
doen en daarover de commissie AFE te adviseren waarna de raad tot benoeming kan 
overgaan. 
De griffier heeft de profielschets opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
auditcommissie. De vacature is geplaatst op de websites van de Nederlandse Vereniging 
van Rekenkamers & Rekenkamercommissies, Werken in Gelderland en de website van de 
gemeente Oude IJsselstreek. Dit leverde acht sollicitaties op.
De auditcommissie heeft drie kandidaten uitgenodigd, waarvan het curriculum vitae het beste 
aansloot op de profielschets. Na de sollicitatiegesprekken met een afvaardiging van de 
auditcommissie is unaniem besloten om aan de commissie AFE te adviseren om 
bovengenoemde voor benoeming voor te dragen.
Advies commissie AFE: hamerstuk
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
2. De heer Arend Kloosterman uit Doetinchem met ingang van 1 april 2020 tot 16 maart 

2022 te benoemen als lid/voorzitter van de rekenkamercommissie Oude IJsselstreek.

0.6 Sluiting


