RAADSVOORSTEL
Datum:
Nummer:

6 mei 2014

Onderwerp: Aanwijzing wethouder J.G.A. Kleissen tot lid algemeen bestuur Regio Twente
Voorgesteld raadsbesluit:
I.
Wethouder J.G.A. Kleissen aan te wijzen tot lid en wethouder A.B.J. Steggink tot
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur (AB) van de Regio Twente;
II.
Dit (plaatsvervangend) lidmaatschap in te laten gaan op 1 augustus 2014, per welke
datum het AB-lidmaatschap van burgemeester R.S. Cazemier eindigt.
Samenvatting van het voorstel
Voorgesteld wordt wethouder J.G.A. Kleissen als vertegenwoordiger van het college van de gemeente
Dinkelland aan te wijzen als lid en wethouder A.B.J. Steggink als plaatsvervangend lid van het
algemeen bestuur van de Regio Twente en dit (plaatsvervangend) lidmaatschap per 1 augustus 2014
in te laten gaan. Wethouder Kleissen vervangt dan per genoemde datum burgemeester Cazemier als
lid van het algemeen bestuur.
Argumentatie
Krachtens de gemeenschappelijke regeling Regio Twente heeft de gemeente Dinkelland twee zetels in
het algemeen bestuur (AB) van de Regio Twente: één zetel in te vullen door een lid van de raad van
Dinkelland, één zetel in te vullen door een lid van het college van Dinkelland.
Beide vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers worden aangewezen door de raad. De
zittingsperiodes in het algemeen bestuur van de Regio Twente vallen samen met de raadsperiodes.
Dat betekent dat de raad bij aanvang van de nieuwe raadsperiode moet besluiten over de aanwijzing
van de gemeentelijke vertegenwoordiging in het algemeen bestuur, ook bekend als regioraad.
De raad heeft in zijn vergadering van 24 april 2014 al besloten mevrouw A.J.J.M. ten Dam-Koopman
aan te wijzen als AB-lid vanuit de raad en de heer B. Brand als plaatsvervangend lid. Resteert dus nog
de aanwijzing van een AB-lid en een plaatsvervangend AB-lid vanuit het college.
Het college heeft zich hierover intussen beraden en stelt uw raad voor wethouder J.G.A. kleissen aan
te wijzen tot AB-lid vanuit het college van Dinkelland en wethouder A.B.J. Steggink als
plaatsvervangend AB-lid. Om praktische redenen wordt voorgesteld om het (plaatsvervangend)
lidmaatschap per 1 augustus 2014 in te laten gaan en het lidmaatschap van burgemeester Cazemier
te continueren tot genoemde datum.
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.
Het college van burgemeester en wethouders
De secretaris,
De burgemeester,
Drs. A.B.A.M. Damer
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Dinkelland;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
gelet op het bepaalde in artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente;
gezien het voorstel van het college d.d. 6 mei 2014

Besluit
I.
II.

Wethouder J.G.A. Kleissen aan te wijzen tot lid en wethouder A.B.J. Steggink als
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur (AB) van de Regio Twente;
Dit (plaatsvervangend) lidmaatschap in te laten gaan op 1 augustus 2014, per
welke datum het AB-lidmaatschap van burgemeester R.S. Cazemier eindigt.

Aldus vastgesteld door de raad van Dinkelland op 1 juli 2014
De griffier,
Mr. O.J.R.J. Huitema

De voorzitter,
Mr. R.S. Cazemier

