
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur 12 januari 2021 
 
 

  
Voorzitter:  mevr. W.K. Schouten  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. Voorstel inzake nieuw bankreglement voor Stadsbank Oost Nederland 

Het huidige bankreglement is van 2007 en dient met het oog op alle ontwikkelingen nadien 

geactualiseerd te worden. 
Portefeuille: wethouder Duursma 

 
6. Voorgenomen samenwerking Participatiewet 

Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om vanaf 1 januari 2022 bij de 

uitvoering van de Participatiewet te gaan samenwerken met de gemeente Oldenzaal en 
daarover in gesprek te gaan met de raad alvorens een definitief besluit te nemen. 

Portefeuille: wethouder Duursma 
 

7. Raadsbrief 2020-41 jaarstukken en jaarverslag 2019 en bedrijfsplan 2020 en raadsbrief 
2020-82 begroting Stichting Participatie Dinkelland  

De fractie Lokaal Dinkelland heeft deze raadsbrief aangetekend voor commissiebehandeling 

om de ontwikkelingen te bespreken.  
Portefeuille: wethouder Duursma 

 
8. Raadsbrief 2020-69 beantwoording schriftelijke vragen Lokaal Dinkelland inzake Wmo 

cijfers 

De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht dit onderwerp te bespreken tijdens een 
raadscommissie om nog wat meer duidelijkheid over de cijfers te krijgen en nog een aantal 

vragen beantwoord te krijgen.  
Portefeuille: wethouder Duursma 

 
9. Raadsbrief 2020-70 beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie eenzaamheid onder 

jongeren en ouderen 

De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze raadsbrief te behandelen tijdens een 
raadscommissie om te bespreken welke acties het college wil gaan ontwikkelen. 

Portefeuille: wethouder Duursma 
 



 

 

10. Sluiting 


