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Hengelo, 30 december 2016 

Aan de fractievoorzitters van 

CDA Dinkelland, VVD Dinkelland en 

Algemeen Belang Dinkelland 

 

 

Geachte heren Jogems en Brand en mevrouw Ten Dam, 

 

In het verlengde van de recent ontstane bestuurlijke situatie in Dinkelland heeft waarnemend 

burgemeester mevrouw I.A. Bakker aan de heer mr. G.J. Jansen gevraagd om een verkenning uit te 

voeren om: 

- de actuele politiek-bestuurlijke situatie in Dinkelland in kaart te brengen; 

- een diagnose te stellen; 

- aan te geven wat er nodig is om ervoor te zorgen dat (1) de gemeente Dinkelland tot aan de 

verkiezingen in 2018 op een stabiele wijze wordt bestuurd en dat (2) de procedure voor werving 

en selectie van een nieuwe burgemeester kan worden hervat. 

 

De heer Jansen heeft op 14 december 2016 het rapport ‘DINKELLAND BESTUURT!’ aan 

burgemeester Bakker aangeboden, die het vervolgens ter bespreking heeft doorgeleid naar de raad. Op 

20 december 2016 heeft de raad het rapport besproken. Eén van de conclusies in het rapport is dat een 

coalitie, gebaseerd op de samenwerking van het CDA met de VVD en Algemeen Belang Dinkelland 

(ABD) als enige combinatie op de steun van een meerderheid in de raad lijkt te kunnen rekenen. 

Daaraan heeft de heer Jansen de aanbeveling verbonden om spoedig een formateur aan te wijzen die 

een voordracht tot samenstelling van een college voor de resterende raadsperiode doet. 

 

In de raadsvergadering van 20 december 2016 heeft de heer Jogems namens de fractie van het CDA – 

en daarin gesteund door de fracties van VVD en ABD – aan de raad medegedeeld dat hij mij heeft 

gevraagd om als formateur een proces te begeleiden om te komen tot een college dat kan rekenen op 

de steun van in ieder geval de fracties van CDA, VVD en ABD. Op basis van zijn verzoek heb ik u 

uitgenodigd om hierover met elkaar in overleg te treden. In dat kader heb ik op 23 en 28 december 

2016 gezamenlijke gesprekken begeleid met een vertegenwoordiging van uw fracties. 

 

De gesprekken hebben tot de gemeenschappelijke conclusie geleid dat het bestaande 

coalitieprogramma 2014-2018 ‘Nieuw Perspectief’ gedurende de resterende raadsperiode in hoofdzaak 

de politiek-bestuurlijke richting kan blijven beschrijven voor het nieuw te vormen college. Wel bestaat 

bij u de behoefte om op enkele thema’s en dossiers nadere accenten aan te brengen. Deze nadere 

accenten zijn opgenomen in het Addendum ‘Koers houden’, als aanvulling op het bestaande 

coalitieprogramma. De aldus geformuleerde politiek-bestuurlijke richting kan rekenen op tenminste de 

steun van de fracties van CDA, VVD en ABD en daarmee op de steun van een meerderheid van de 

raad. Uw fracties hebben over en weer het vertrouwen uitgesproken dat de aldus geformuleerde 

politiek-bestuurlijke richting een goede basis biedt voor de vorming van een college namens CDA, 

VVD en ABD. Dit college kan nader invulling en uitvoering geven aan de beschreven politiek-

bestuurlijke richting gedurende de resterende raadsperiode. 

 

Na afloop van de inhoudelijke overleggen is de beoogde samenstelling van het college besproken 

alsmede de onderlinge portefeuilleverdeling. Dit leidt tot het voorstel om een college samen te stellen 

dat naast waarnemend burgemeester Bakker bestaat uit 3 wethouders, te weten: 
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- mevrouw C.M.E. (Ilse) Duursma-Wigger (namens CDA) met een tijdsbestedingsnorm van 1,0 fte;  

- de heer B.J. (Benno) Brand (namens VVD) met een tijdsbestedingsnorm van 0,85 fte; 

- de heer A.B.J. (Alfons) Steggink (namens ABD) met een tijdsbestedingsnorm van 1,0 fte. 

 

De portefeuilleverdeling maakt onderdeel uit van het Addendum ‘Koers houden’. 

 

Vorenstaande leidt tot de conclusie dat hiermee het in 2014 door de raad benoemde aantal van 5 

wethouders wordt gewijzigd in 3 wethouders en dat de oorspronkelijke totale tijdsbestedingsnorm van 

wethouders wordt gewijzigd van 3,6 fte in 2,85 fte. Aangezien mevrouw Duursma en de heer Steggink 

reeds op 24 april 2014 door de raad zijn benoemd tot wethouder en deze benoeming nog steeds van 

kracht is, behoeven zij niet nogmaals als wethouder te worden benoemd door de raad. 

Vanzelfsprekend geldt dit wel voor de heer Brand. Aangezien mevrouw Duursma in 2014 is benoemd 

als wethouder met een tijdsbestedingsnorm van 0,85 fte, zal de raad nog wel moeten worden 

voorgesteld om haar tijdsbestedingsnorm als wethouder te verhogen naar 1 fte. 

 

Nadat de raad heeft besloten tot benoeming van de heer Brand als wethouder, tot aanpassing van de 

tijdsbestedingsnorm als wethouder van mevrouw Duursma en tot wijziging van het aantal wethouders, 

zal de situatie als bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de Gemeentewet, van rechtswege komen te 

vervallen. Daarmee eindigt de periode dat de burgemeester in de plaats is getreden van het college. 

 

Ik geef u in overweging om een raadsvoorstel voor te bereiden waarin: 

- het Addendum ‘Koers houden’ als aanvulling op het coalitieprogramma 2014-2018 aan de raad 

wordt voorgelegd; 

- de beoogde nieuwe samenstelling van het college aan de raad wordt voorgelegd, waarbij de raad 

vaststelt dat het aantal wethouders wordt gewijzigd van 5 naar 3; 

- wordt voorgesteld om de heer Brand te benoemen als wethouder met een tijdsbestedingsnorm van 

0,85 fte; 

- wordt voorgesteld om de tijdsbestedingsnorm van wethouder Duursma te wijzigen van 0,85 fte in 

1,0 fte; 

- wordt geconstateerd dat van rechtswege de situatie als bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de 

Gemeentewet, is komen te vervallen. 

 

Gezien het belang van het adequaat kunnen functioneren van het college, adviseer ik u om te 

bevorderen dat de raad zo spoedig mogelijk kan besluiten over vorenstaande. 

 

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ik dank u voor het in mij gestelde 

vertrouwen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Prof. Dr. W. Lemstra 


