
 
  

 

Raadsvoorstel 

 

Zaaknummer:  - I16.068951 1 

Datum vergadering: 25 oktober 2016 
Datum voorstel: 11 oktober 2016 
Nummer:    A 
Onderwerp: Mutatie lid algemene raadscommissie gemeente Dinkelland 
  
  
Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad voor: 
1. de heer B.J.M. Munster ontslag te verlenen uit zijn functie als lid van de algemene raadscommissie 
gemeente Dinkelland. 
2. de heer G.J. Kluvers te benoemen tot lid van de algemene raadscommissie van de gemeente 
Dinkelland. 
 
Samenvatting van het voorstel 
Het presidium stelt voor de heer B.J.M. Munster ontslag te verlenen als lid van de algemene 
raadscommissie gemeente Dinkelland en de heer G.J. Kluvers te benoemen tot lid van de algemene 
raadscommissie. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Binnen de VVD-fractie heeft de heer Munster aangegeven zijn lidmaatschap van de algemene 
raadscommissie te willen beëindigen. De VVD-fractie heeft op 11 oktober 2016 de heer Munster 
schriftelijk voor ontslag voorgedragen. Ter vervulling van de ontstane vacature draagt de VVD-fractie 
de heer G.J. Kluvers voor benoeming tot lid van de algemene raadscommissie voor.  
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
De ontstane vacature binnen de VVD-fractie invullen.  
 
Argumentatie  
Het aantal commissieleden niet raadslid zijnde bedraagt voor raadsfracties met vijf leden of minder 
(waartoe de VVD-fractie behoort) maximaal vier. Om het raadswerk op een goede manier uit te 
kunnen voeren, is het met name voor kleinere fracties gewenst over voldoende commissieleden niet 
zijnde raadsleden te beschikken.  
 
Op grond van artikel 4 lid 2 van de Verordening op de algemene raadscommissie gemeente 
Dinkelland 2010 behoort het raadscommissielid bij de laatste verkiezingen op de kandidatenlijst van 
de betreffende  
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
 
Het presidium  
de raadsgriffier de voorzitter  

{ROBH} {INEKEB} 
mr. O.J.R.J. Huitema MPM I.A. Bakker 
 
 



 

Zaaknummer:  - I16.068951 2 

Vergadering presidium op  
0 Besluit presidium: .............................................   
0 om advies naar cie. S. en B. / cie. R. en E.  .....  
0 rechtstreeks naar raad ter besluitvorming ........  
0 naar raad ter kennisname.................................  
0 anders, namelijk:  .............................................  
 
Vergadering  cie. S. en B. / cie. R. en E. op  ....  
0 Advies aan de raad  
0 advies akkoord te gaan met het voorstel ..........  
0 advies het voorstel af te wijzen ........................  
0 anders, namelijk:  .............................................  
 

0 Paraaf van de commissiegriffier:  .....................  
0 Opmerkingen:   



 
  

 

Raadsbesluit 

 

Zaaknummer:  - I16.068951 1 

Datum vergadering: .25 oktober 2016 
Nummer:    B 
Onderwerp:  mutatie lid algemene raadscommissie gemeente Dinkelland 
  
  
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het presidium van 11 oktober 2016, nr. I16.068951;  
 
gelet op het bepaalde de artikelen 4 en 6 van de Verordening op de algemene raadscommissie gemeente  
Dinkelland 2010; 
 
Besluit: 
 
1. de heer B.J.M. Munster ontslag te verlenen uit zijn functie als lid van de algemene raadscommissie 
gemeente Dinkelland. 
2. de heer G.J. Kluvers te benoemen tot lid van de algemene raadscommissie van de gemeente 
Dinkelland. 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2016 
De raadsgriffier, De voorzitter 

{ROBH} {INEKEB} 
mr. O.J.R.J. Huitema MPM, I.A. Bakker 
 
 
 
 
 
 
 


