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Nieuwe samenstelling college

Voorgesteld raadsbesluit:
Wij stellen voor om :
I.
het Addendum ‘Koers houden’ te bespreken als aanvulling op het coalitieprogramma 2014-2018
‘Nieuw Perspectief’;
II.
kennis te nemen van de beoogde nieuwe samenstelling van het College, met als wethouders
mevrouw C.M.E. Duursma-Wigger (namens CDA), de heer B.J. Brand (namens VVD) en de heer
A.B.J. Steggink (namens Algemeen Belang Dinkelland) en daarbij vast te stellen dat het aantal
wethouders wordt gewijzigd van 5 naar 3;
III.
de heer B.J. Brand te benoemen als wethouder met een tijdsbestedingsnorm van 0,85 fte;
IV.
de tijdsbestedingsnorm van wethouder mevrouw C.M.E. Duursma-Wigger te wijzigen van 0,85 fte in
1,0 fte;
V.
te constateren dat van rechtswege de situatie als bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de
Gemeentewet, komt te vervallen.
Samenvatting van het voorstel
Op basis van het rapport ‘DINKELLAND BESTUURT!’ heeft onder leiding van formateur de heer Prof. Dr. W.
Lemstra overleg plaatsgevonden tussen de fracties van CDA, VVD en Algemeen Belang Dinkelland (ABD).
Dit overleg was bedoeld om te komen tot de samenstelling van een college dat kan rekenen op de steun van
een meerderheid van de raad. Het overleg heeft tot overeenstemming geleid over zowel de samenstelling
van een college alsook over het Addendum ‘Koers houden’ als aanvulling op het coalitieprogramma 20142018 ‘Nieuw Perspectief’. Om het college in de voorgestelde samenstelling te kunnen laten functioneren, zal
de heer B.J. (Benno) Brand moeten worden benoemd als wethouder en zal de bestaande
tijdsbestedingsnorm van wethouder mevrouw C.M.E. (Ilse) Duursma-Wigger moeten worden gewijzigd.
Aanleiding voor dit voorstel
In het verlengde van de politiek-bestuurlijke situatie waarin Dinkelland verkeert, heeft de raad op 20
december jl. het rapport ‘DINKELLAND BESTUURT!’ van de heer mr. G.J. Jansen besproken. Daarbij is
namens de fractie van het CDA – en daarin gesteund door de fracties van VVD en ABD – aan de raad
medegedeeld dat de heer Prof. Dr. W. Lemstra is 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.
Beoogd resultaat van het te nemen besluit
Met het voorliggende raadsvoorstel wordt beoogd om een college samen te stellen dat kan rekenen op de
steun van een meerderheid van de raad.
Argumentatie
Waarnemend burgemeester mevrouw I.A. Bakker heeft 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
hebt u 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 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 in het
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verlengde daarvan spoedig een formateur aan te wijzen die een voordracht tot samenstelling voor het
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 – medegedeeld dat hij de heer Prof. Dr. W. Lemstra 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 dat verzoek heeft de heer Lemstra
de betreffende fractievoorzitters uitgenodigd om hierover onder zijn leiding met elkaar in overleg te treden. In
dat kader heeft hij op 23 en 28 december 2016 gezamenlijke gesprekken begeleid met
vertegenwoordigingen van genoemde 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 met daarbij op enkele thema’s en dossiers
nadere accenten. Wij hebben deze nadere accenten ogenomen in het Addendum ‘Koers houden’ als
aanvulling op het bestaande coalitieprogramma. Dit Addendum treft u als bijlage aan bij dit raadsvoorstel. De
aldus geformuleerde politiek-bestuurlijke richting biedt naar mening van de heer Lemstra en naar onze
mening een goede basis 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. Ter afsluiting van het formatieproces heeft de heer Lemstra een aanbiedingsbrief opgesteld,
die u eveneens als bijlage bij dit raadsvoorstel aantreft.
Ook hebben wij 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:
1. mevrouw C.M.E. (Ilse) Duursma-Wigger (namens CDA) met een tijdsbestedingsnorm van 1,0 fte;
2. de heer B.J. (Benno) Brand (namens VVD) met een tijdsbestedingsnorm van 0,85 fte;
3. 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 de
wethouders wordt gewijzigd van 3,6 fte in 2,85 fte. Aangezien mevrouw Duursma en de heer Steggink reeds
op 24 april 2014 door uw raad zijn benoemd tot wethouder en deze benoeming nog steeds van kracht is,
behoeven zij niet nogmaals als wethouder te worden benoemd. Vanzelfsprekend geldt dit wel voor de heer
Brand. Aangezien mevrouw Duursma in 2014 is benoemd als wethouder met een tijdsbestedingsnorm van
0,85 fte, stellen wij voor om haar tijdsbestedingsnorm als wethouder te verhogen naar 1 fte.
Nadat overeenkomstig besloten is, 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.
Afsluitend hechten wij eraan om nog het volgende op te merken. Wij realiseren ons terdege dat Dinkelland
zich in een bijzondere politiek-bestuurlijke situatie bevindt. De vorming van een nieuw college is weliswaar
een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot bestuurlijke stabiliteit, echter daarnaast zal er meer moeten
gebeuren. Bij aankomende besluitvormingsprocessen zullen wij als coalitiefracties zoveel mogelijk kiezen
voor raadsbrede samenwerking en een open opstelling naar alle raadsfracties. Aldus willen wij proberen een
stap te zetten naar de door iedereen gewenste cultuurverbetering in onze raad.
Bijlagen
• Addendum ‘Koers houden’ (I16.081515)
• Aanbiedingsbrief formateur Prof. Dr. W. Lemstra (I16.081517)
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.
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Namens de fracties van CDA Dinkelland, VVD Dinkelland en Algemeen Belang Dinkelland,
Jos Jogems, Benno Brand en Agnes ten Dam

Vergadering presidium op
0 Besluit presidium:
0 om advies naar commissie
0 rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
0 naar raad ter kennisname
0 anders, namelijk:
Vergadering commissie 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:
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10 januari 2017
3B
Nieuwe samenstelling college

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet,
besluit:
I.
II.

III.
IV.
V.

kennis te nemen van het Addendum ‘Koers houden’, als aanvulling op het coalitieprogramma
2014-2018 ‘Nieuw Perspectief’;
kennis te nemen van de nieuwe samenstelling van het college, met als wethouders mevrouw
C.M.E. Duursma-Wigger (namens CDA), de heer B.J. Brand (namens VVD) en de heer A.B.J.
Steggink (namens Algemeen Belang Dinkelland) en daarbij vast te stellen dat het aantal
wethouders wordt gewijzigd van 5 naar 3;
de heer B.J. Brand te benoemen als wethouder met een tijdsbestedingsnorm van 0,85 fte;
de tijdsbestedingsnorm van wethouder mevrouw C.M.E. Duursma-Wigger te wijzigen van 0,85 fte
in 1,0 fte;
te constateren dat van rechtswege de situatie als bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de
Gemeentewet, komt te vervallen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 januari 2017,
De gemeenteraad van Dinkelland,
de raadsgriffier

de voorzitter

mr. O.J.R.J. Huitema MPM

I.A. Bakker
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