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benoemen plaatsvervangend lid Twentepresidium en plaatsvervangend lid Algemeen

Voorgesteld raadsbesluit
1.Raadslid de heer M.H.J. Smellink te benoemen tot plaatsvervangend lid van het presidium van de
Twenteraad;
2. Raadslid mevrouw M.C.F. Metz-Bekkers af te vaardigen tot plaatsvervangend lid van het Algemeen
Bestuur van de Euregio.
Samenvatting van het voorstel
Om te voldoen aan wettelijke regels en om de continuiteit te borgen, wordt voorgesteld zowel een
plaatsvervangend lid voor het presidium van de Twenteraad als voor het Algemeen Bestuur van de Euregio
te benoemen.
Aanleiding voor dit voorstel
Op 3 november 2015 heeft uw raad besloten om samen met de andere Twentse raden een Twenteraad te
vormen en een presidium in te stellen waarin elke Twentse gemeenteraad met één raadslid is
vertegenwoordigd. Derhalve is, na de raadsverkiezingen op 21 maart 2018, op 15 mei 2018 mevrouw J.B.M.
Zwiep-Rosens benoemd tot lid van het presidium van de Twenteraad. Om de continuïteit te borgen is het
voorstel ook een plaatsvervangend lid voor het presidium van de Twenteraad te benoemen.
Daarnaast dient ook voor het Algemeen Bestuur van de de EUREGIO waarin de heer J.G.J. Joosten en de
heer A.P.M. Maathuis op 15 mei jl. door de raad zijn benoemd, een plaatsvervangend lid te worden
benoemd.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Voldoen aan de geldende regelingen en de continuïteit borgen van deelname in het presidium van de
Twenteraad en in het Algemeen Bestuur van de EUREGIO.
Argumentatie
Regiopresidium:
De betrokkenheid van de Twentse raden bij de regionale samenwerking wordt als erg belangrijk gezien. Het
fenomeen Twenteraad is geïntroduceerd als platform om de betrokkenheid van raden bij de regionale
samenwerking vorm te geven. In samenhang met het vormen van een Twenteraad is een regiopresidium
ingesteld om de activiteiten van de Twenteraad vorm, inhoud en richting te geven. Het presidium bestaat uit
14 Twentse raadsleden, uit elke gemeenteraad één. Vanuit de raad is mevrouw J.B.M. Zwiep-Rosens reeds
op 15 mei jl. benoemd tot lid van het presidium van de Twenteraad. Om de continuïteit te borgen wordt
voorgesteld tevens een plaatsvervangend raadslid in de Twenteraad te benoemen.
Algemeen Bestuur EUREGIO:
Op basis van de regeling EUREGIO dient de gemeente Dinkelland twee leden te benoemen in het Algemeen
Bestuur van de EUREGIO. Deze regeling bepaalt tevens dat er voor iedere vertegenwoordiger een
plaatsvervanger dient te worden benoemd. Door de raad zijn de heer J.G.J. Joosten en de heer A.P.M.
Maathuis reeds op 15 mei jl. benoemd tot lid van het Algemeen bestuur van de EUREGIO.
Dit voorstel voorziet erin voor beide bovengenoemde functies een plaatsvervanger te benoemen.
Externe communicatie
Na besluitvorming door uw raad zullen de Regio Twente en de EUREGIO worden geïnformeerd over uw
besluit.
Financiele paragraaf
N.v.t.
Uitvoering

N.v.t.
Evaluatie
N.v.t.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
N.v.t.
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Bestuur EUREGIO
De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2018, nr. 16 A;

gelet op de Regeling Regio Twente en de Regeling voor Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
1.Raadslid de heer M.H.J. Smellink te benoemen tot plaatsvervangend lid van het presidium van de
Twenteraad;
2. Raadslid mevrouw M.C.F. Metz-Bekkers te benoemen tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur
van de EUREGIO.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 oktober 2018
De raadsgriffier,

De voorzitter,

