
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur 15 oktober 2019 
 
 

  
Voorzitter:  dhr. A.P.M. Maathuis  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, wethouder Brand 
 

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, wethouder Brand 
 

5. Voorstel inzake zwembad De Kuiperberg Ootmarsum 
In het Coalitieakkoord is voor zwembad De Kuiperberg in Ootmarsum de doelstelling 

opgenomen om het zwembad langjarig open te houden. Daarnaast is de opdracht 

opgenomen om een nieuwe vorm van beheer en exploitatie te vinden voor de accommodatie.  
Portefeuille: wethouder Brand 

 
6. Voorstel inzake vaststellen tweede Programmajournaal gemeente Dinkelland 

Ieder jaar wordt over de voortgang van het vastgestelde beleid gerapporteerd via 

programmajournaals. 
Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 
7. Voorstel inzake vaststellen verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente 

Dinkelland 2019 
Met ingang van 2019 zijn een nieuw rechtspositiebesluit en rechtspositieregeling voor 

decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. Een aantal lokale 

rechtspositiebepalingen zijn geuniformeerd en centraal op landelijk niveau geregeld. Dit 
noodzaakt tot vaststelling van een nieuwe lokale verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden. 
Portefeuille: burgemeester Joosten 

 

8. Brief VNG inzake VNG Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 
en Model Instructies voor de griffier en de secretaris 2019  

De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze brief te bespreken tijdens een 
raadscommissie. 

Portefeuille: burgemeester Joosten 
 

 

 
 

 



 

 

9. Raadsbrief 2019-52 beantwoording vragen vaccinatiegraad in Dinkelland 

De VVD-fractie  heeft verzocht dit onderwerp te agenderen voor een raadscommissie omdat 
er vragen zijn over de vaccinatiegraad en groepsimmuniteit (<95%) in Dinkelland. Voor zowel 

de BMR als de DKTP onder tweejarigen (basisimmuun) wordt er aan de WHO norm voldaan, 
maar dit geldt niet voor de doelgroep 10-jarigen (volledig afgesloten).  

Portefeuille: wethouder Duursma 

 
10. Sluiting 


