
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur 18 juni 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 
 

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. Jaarverslag 2018 commissie Bezwaarschriften 
Op grond van de Verordening behandeling bezwaarschriften brengt de commissie 

bezwaarschriften jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande 

kalenderjaar.  
Portefeuille: burgemeester Joosten 

 
6. Voorstel inzake ontwerpbegrotingen 2020 Verbonden partijen 

De gemeenschappelijke regelingen Stadsbank Oost Nederland, Crematoria Twente, 

Veiligheidsregio Twente en Regio Twente hebben conform de Wet Gemeenschappelijke 
Regeling hun ontwerp-begroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraden 

van de deelnemende gemeenten wordt de gelegenheid geboden om hun wensen en 
bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten. Het college stelt voor om op een aantal 

ontwerpbegrotingen zienswijzen in te dienen om de gemeentelijke bijdrage te beperken. 
Portefeuille: burgemeester Joosten 

 

7. Voorstel inzake vaststellen Jaarstukken 2018 gemeente Dinkelland 
De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. In het eerste deel, het 

jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal. In het tweede deel, de jaarrekening, worden 
de cijfers gepresenteerd. Hiermee wordt het boekjaar afgesloten en verantwoording afgelegd 

over 2018. Dit laatste document in de Planning & Control cyclus van 2018 geeft antwoord op 

wat wilden we bereiken, wat hebben we daadwerkelijk bereikt en wat heeft het gekost? 
Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 
8. Rekenkameronderzoek Veiligheidsregio Twente 

De CDA-fractie heeft verzocht dit onderwerp te agenderen voor een raadscommissie om de 
conclusies uit het rapport plenair te bespreken.  

Portefeuille: burgemeester Joosten 

 
 

 



 

 

9. Sluiting 


