
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur 15 januari 2019 
 
 

  
Voorzitter:  dhr. G.J. Hofmans  Tijd:  19.30 uur 

Commissiegriffier: dhr. O.J.R.J. Huitema   Plaats:  raadszaal  
 

1. Opening 
 

2. Vaststelling agenda 

 
3. Informatie vanuit het college 

Het college en de leden van het college krijgen de gelegenheid kort het woord te voeren om 
te kunnen voldoen aan hun actieve informatieplicht. 

Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Duursma 

 
4. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vragen stellen. Per 
onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het onderwerp en de daarbij te 

stellen vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te 
worden gemeld.  

Portefeuille: burgemeester Joosten, wethouder Duursma 

 
5. Actualiteiten Mijande Wonen 

Presentatie en gedachtenwisseling over de actualiteiten rondom Mijande Wonen.  
Van Mijande zijn aanwezig de heer Ruigrok, interim-directeur, en mevrouw Portengen, 

interim-manager Wonen en Vastgoed.  

Portefeuille: wethouder Duursma/wethouder Blokhuis 
 

6. Presentatie inzake het vervoer in het sociaal domein 
Regionaal is de laatste jaren samengewerkt aan de aanbesteding, gunning en invoering van 

leerlingenvervoer, vervoer van en naar de dagbesteding en de regiotaxi. Gemeenten hebben 

dit samen ingekocht.  
Portefeuille: wethouder Duursma 

 
7. Voorstel inzake vaststelling verordening op de rekenkamercommissie 

De nieuwe verordening op de rekenkamercommissie bepaalt dat de gemeente Dinkelland niet 
langer een interne rekenkamercommissie (samengesteld uit raadsleden) heeft maar overstapt 

naar een externe rekenkamercommissie (samengesteld uit een externe voorzitter en twee 

externe leden). Daarnaast creëert deze verordening de mogelijkheid dat de nieuwe 
rekenkamercommissie voor de raden van Dinkelland, Oldenzaal en Losser gaat werken. 

Portefeuille: burgemeester Joosten  
 

8. Raadsbrief 2018-31 uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2018 

De fractie PvdA heeft verzocht deze raadsbrief te behandelen tijdens een raadscommissie. 
Portefeuille: wethouder Duursma 

 
9. Motie lobby sociaal domein 

De fractie GroenLinks heeft de motie aangenomen door de gemeenteraad van Almelo “Lobby 
Sociaal Domein”  

Portefeuille: wethouder Duursma 

 
 

 



 

 

 

10. Brief d.d. 10 oktober 2018 van kinderrechtenorgansiaties Defence for Children en Save 
the Children 

De fractie PvdA heeft verzocht de brief d.d. 10 oktober 2018 van de 
kinderrechtenorganisaties Defence for Children en Save the Children inzake armoede onder 

kinderen te bespreken tijdens een raadscommissie. 

Portefeuille: wethouder Duursma 
 

11. Rapport “Een valse start” van de Nationale Ombudsman  
De fractie PvdA heeft verzocht het rapport “Een valse start” van de Nationale Ombudsman 

naar aanleiding van het onderzoek naar behoorlijke inburgering te bespreken tijdens een 
raadscommissie.  

Portefeuille: wethouder Duursma 

 
12. Sluiting 


