raadsbesluit
Agendanummer:
Afdeling:

Agendapunt 11
Griffie

De raad van de gemeente Dinkelland;
gezien het voorstel van het presidium van 17 april 2014;
gelet op de Gemeentewet;
gelet op het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het presidium
van de raad van de gemeente Dinkelland 2010;
gelet op de Verordening op de algemene raadscommissie gemeente Dinkelland 2010;
gelet op de Verordening werkgeverscommissie griffie Dinkelland 2014;
gelet op het Reglement hoorcommissie bestemmingsplannen gemeente Dinkelland 2010;
gelet op de Controleverordening gemeente Dinkelland 2010;
gelet op de Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Dinkelland 2013;

Besluit
Per 24 april 2014 de volgende personen te benoemen in het presidium, de gemeentelijke commissies
en verbonden partijen:
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 3 e 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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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)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 24 april 2014.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema

Mr. R.S. Cazemier

