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BENOEMING WAARNEMEND BURGEMEESTER ZUTPHEN 

 

Mevrouw Carry Abbenhues wordt met ingang van 1 februari 2016 benoemd tot 

waarnemend burgemeester van de gemeente Zutphen.  

 
Mevrouw Abbenhues (66 jaar, lid van de PvdA, wonende in Zwartsluis) was van 
augustus 2013 tot december 2014 waarnemend burgemeester van de gemeente Assen. 
Van 2003 tot  2011 was zij lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, en 
van 1993 tot 2003 was zij burgemeester van de gemeente Hattem. Daarvoor was zij 
enige tijd wethouder en raadslid (fractievoorzitter) in de gemeente Meppel. Mevrouw 
Abbenhues studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sinds 
2011 is ze, met onderbrekingen, actief als zelfstandig ondernemer op het gebied van 
coaching, training en advisering. 

De Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, 
heeft in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Zutphen 
(fractievoorzitters, wethouder, gemeentesecretaris en griffier)  besloten tot het benoemen 
van een waarnemend burgemeester in deze gemeente in verband met de vacature die 
per 1 februari a.s. ontstaat door het vertrek van de huidige burgemeester, de heer Arnold 
Gerritsen. 
 
Mevrouw Abbenhues heeft, voorafgaande aan haar benoeming, een gesprek gehad met 
de bovengenoemde delegatie uit de raad van Zutphen. Daarna adviseerde de delegatie 
unaniem positief over haar kandidatuur aan de Commissaris van de Koning, waarna hij 
besloten heeft haar te benoemen. 
 
Mevrouw Abbenhues zal vóór 1 februari 2016 worden beëdigd door de Commissaris van 
de Koning. 
 
Naar verwachting zal in de loop van het voorjaar worden begonnen met de procedure om 
tot  een Kroonbenoemde burgemeester te komen. Deze procedure start met het door de 
gemeenteraad van Zutphen vaststellen van een profielschets van de nieuwe 
burgemeester en het aanbieden daarvan aan de Commissaris van de Koning.  
 
Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de 
Commissaris van de Koning. 
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Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met de afdeling Communicatie, Peter Droste, (026) 359 90 
25, voor SMS contact 06 52 80 18 09, p.droste@gelderland.nl. 
Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, (026) 359 87 17. 
 
Perspagina online: www.gelderland.nl/pers. Hier vindt u een overzicht van belangrijke 
informatie zoals persberichten, besluitenlijst van PS en GS, de politieke kalender, 
persdesk en woordvoerders, twitter met het provincienieuws en downloads, zoals foto's 
van de gedeputeerden en logo's. 
 
Wenst u geen persberichten meer te ontvangen, dan kunt u zich afmelden door een mail 
te sturen naar: provincieloket@gelderland.nl. 


