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Voorstel 

Besluiten tot benoeming van personen in het presidium, de algemene raadscommissie, de 
planologische hoorcommissie, de auditcommissie, de rekenkamercommissie en in diverse verbonden 

partijen, overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 
 

Overwegingen 

De start van een nieuwe raadsperiode maakt het noodzakelijk dat de raad besluiten neemt omtrent de 
benoeming van vertegenwoordigers in de diverse gemeentelijke commissies en in de externe 

instellingen waarin de gemeente Dinkelland bestuurlijk deelneemt. De vijf raadsfracties hebben 
hierover gesproken en hebben uit hun geleding personen gekandideerd. Uw fractievoorzitters hebben 

dit onderling nader afgestemd. 

Op basis hiervan wordt uw raad voorgesteld te besluiten tot de diverse benoemingen, overeenkomstig 
de onderstaande lijst en bijgevoegd ontwerpbesluit. 

 
Presidium 

- mw. H.D. Kortink-Schiphorst (Lokaal Dinkelland)  (tevens 1e plaatsvervangend raadsvoorzitter) 
- dhr. M. Tijink (VVD)                                          (tevens 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter) 

- mw. R.E.M. Breukers (CDA)                               (tevens 3e plaatsvervangend raadsvoorzitter) 

- dhr. R.M. Severijn (PvdA)                                   (tevens 4e plaatsvervangend raadsvoorzitter) 
- dhr. A.P.M. Maathuis  (D66)                               (tevens 5e plaatsvervangend raadsvoorzitter) 

 
 Algemene raadscommissie: 

- dhr. E.H.J. Schepers (Lokaal Dinkelland) 

- dhr. P.G.B. Schiphorst (Lokaal Dinkelland) 
- dhr. H.J.M. Scholten (CDA) 

- dhr. B.A.A. Eertman (CDA) 
- mw. B.G.J.H. Rutten (CDA) 

- mw. C.C.M. Demmer-Munster (VVD) 

- dhr. B.J.M. Munster (VVD) 
- dhr. G.J. Hofmans (VVD) 

- dhr. S.G. Luttikhuis (VVD) 
- mw. F.J.P. Mulders (PvdA) 

- mw. J.M. Koehorst-Hamers (PvdA) 
- dhr. S.F. Slots (PvdA) 

- dhr. H.S.M. Stroot PvdA) 

- mw. G.M.H. Scholten-Van Benthem (D66) 
- dhr. W.H.C. Bos (D66) 

- dhr. G.J. Gerrits (D66) 
- dhr. A.G.M. Nijmeijer (D66) 

 

Werkgeverscommissie griffie: 
- mw. H.D. Kortink-Schiphorst (Lokaal Dinkelland) (tevens voorzitter) 

- dhr. B.H.G.J. Blokhuis (CDA) 
- dhr. B. Brand (VVD) 
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Planologische hoorcommissie: 

Afgesproken is dat de raad wordt gevraagd een besluit te nemen over handhaving dan wel opheffing 
van deze commissie. Indien wordt besloten tot handhaving zullen bij separaat besluit de leden worden 

benoemd. 
 

Auditcommissie: 

- dhr E.A. van Bree (CDA) (tevens voorzitter) 
- dhr. N.G.H. Bijen (Lokaal Dinkelland) 

- dhr. S.G. Luttikhuis (VVD) 
- dhr. S.F. Slots (PvdA) 

- dhr. G.J. Gerrits (D66) 

 
Rekenkamercommissie: 

- dhr. E.A. van Bree (CDA) 
- dhr. B. Brand (VVD) 

- dhr. R.M. Severijn (PvdA) 
- dhr. A.P.M. Maathuis (D66) 

- dhr. E.H.J. Schepers (Lokaal Dinkelland) 

 
Algemeen Bestuur (Regioraad) Regio Twente: 

- mevr. A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Lokaal Dinkelland) (lid) 
- dhr. B. Brand (VVD) (plaatsvervangend lid) 

 

Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Stadsbank Oost Nederland: 
- mevr. J.B.M. Zwiep-Rosens (Lokaal Dinkelland) (lid) 

- mevr. L.M. Stokkelaar-Fila (Lokaal Dinkelland) (plaatsvervangend lid)  
 

EUREGIO-raad: 
- dhr. R.M. Severijn (PvdA) (lid) 

- mw. M.C.F. Metz-Bekkers (Lokaal Dinkelland) (plaatsvervangend lid) 

 
Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente: 

- mw. A.M.T. ten Dam (Lokaal Dinkelland) (lid) 
- dhr. A.G.A. Mentink (CDA) (plaatsvervangend lid) 

 

 
Financiën 

Voor zover er sprake is van vergoedingen voor het vervullen van een (plaatsvervangend) lidmaatschap 
liggen deze vast in door de raad of extern vastgestelde regelingen.  

 

 
 

Het presidium van de raad, 
 

 
Griffier,                             Voorzitter, 

 

 
 

mr. O.J.R.J. Huitema          mr. R.S. Cazemier 
 

 

 


