
  

 
 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/documentnummer:  - I17.002763 

Datum vergadering: 14 februari 2017 
Datum voorstel: 24 januari 2017 
Nummer:    A 
Onderwerp: Personele mutaties in diverse raadscommissies c.a. 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad voor te besluiten: 
1. vast te stellen dat de heer B.J. Brand per 10 januari 2017 niet langer de functie bekleedt van 
- lid van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester  
- lid van de rekenkamercommissie 
- lid van de werkgeverscommissie 
- plaatsvervangend lid van het presidium van de Twenteraad 
 
2. De heer M. Tijink ontslag te verlenen als lid van het presidium van de raad van de gemeente Dinkelland 
 
3. Te benoemen tot: 
a. lid van het presidium de heer G. J. Hofmans 
b. lid van de rekenkamercommissie de heer M. Tijink 
c. lid van de werkgeverscommissie de heer M. Tijink 
d. plaatsvervangend lid van het presidium van de Twenteraad de heer B.H.G.J. Blokhuis 
 
4. te benoemen tot leden van de algemene raadscommissie: 
    - mevrouw M.Z. Zwiep-de Lat (Lokaal Dinkelland) 
    - de heer R. Dijkkamp (VVD) 
 
Samenvatting van het voorstel 
De gemeenteraad benoemt leden in de diverse raadscommissies c.a. Uit de gewijzigde politieke situatie in 
Dinkelland vloeien een aantal personele mutaties voort. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Het politieke landschap in Dinkelland is de afgelopen periode op een aantal punten gewijzigd. Zo is er een 
nieuwe fractie, de fractie Algemeen Belang Dinkelland, gevormd en is de coalitie gewijzigd van Lokaal 
Dinkelland en CDA in CDA-VVD-Algemeen Belang Dinkelland. Tevens is het raadslidmaatschap van de 
heer Brand beëindigd en is in zijn plaats de heer Hofmans tot de raad toegetreden. Deze wijzigingen hebben 
personele mutaties in diverse raadscommissies c.a. tot gevolg. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
De diverse raadscommissies c.a. weer op de gewenste sterkte brengen opdat deze weer op een goede 
manier hun taken kunnen uitoefenen. 
 
Argumentatie  
Om de raadshuishouding zo goed mogelijk vorm te geven, zijn raads- en commissieleden in diverse 
raadscommissies benoemd en heeft de gemeenteraad diverse verordeningen en regelingen vastgesteld. 
Alle politieke fracties vervullen hierin een bepaalde rol. Vanwege de gewijzigde politieke situatie in 
Dinkelland zijn teneinde de politieke fracties hun rol op een goede manier te kunnen laten vervullen, 
personele mutaties in deze raadscommissies nodig.  
Over de actualisering van de samenstelling van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester volgt 
een separaat voorstel. 
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Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 februari 2017, 
 
Het presidium  
de raadsgriffier de voorzitter  

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

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:   

 



  

 
 

 

Raadsbesluit   
 

Zaak-/documentnummer:  - I17.002763 

 
Datum: 14 februari 2017 
Nummer:    B 
Onderwerp: Personele mutaties in diverse raadscommissies c.a. 
  
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het presidium van 24 januari 2017, nr. I17.002763;  
 
gelet op het advies van de commissie van  7 februari  2017; 
 
gelet op het bepaalde in: 
- artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 
van de gemeente Dinkelland 2010 
- artikel 2 van de Verordening op de rekenkamercommissie 2013  
- artikel 2 van de verordening werkgeverscommissie griffie Dinkelland 2014 
- de Wet gemeenschappelijke regelingen  
 
besluit: 
 
1. Vast te stellen dat de heer B. J. Brand niet langer de functie bekleedt van:  
- lid van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 
- lid van de rekenkamercommissie 
- lid van de werkgeverscommissie 
- plaatsvervangend lid van het presidium van de Twenteraad 
 
2. De heer M. Tijink ontslag te verlenen als lid van het presidium van de raad van de gemeente Dinkelland 
 
3. Te benoemen tot: 
a. lid van het presidium de heer G.J. Hofmans 
b. lid van de rekenkamercommissie de heer M. Tijink 
c. lid van de werkgeverscommissie de heer M. Tijink 
d. plaatsvervangend lid van het presidium van de Twenteraad de heer B.H.G.J. Blokhuis 
 
4. te benoemen tot leden van de algemene raadscommissie: 
    - mevrouw M.Z. Zwiep-de Lat (Lokaal Dinkelland)  
    - de heer R. Dijkkamp (VVD) 
 
Denekamp, 14 februari 2017 
 
De gemeenteraad van Dinkelland, 
de raadsgriffier de voorzitter 

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


