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benoeming lid agendacommissie

Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen uw raad voor om te besluiten de heer M.G. Olde Dubbelink te benoemen tot lid van de
agendacommissie van de gemeente Dinkelland.
Samenvatting van het voorstel
De leden van de agendacommissie worden door de gemeenteraad benoemd. De agendacommissie stelt de
raad voor de heer M.G. Olde Dubbelink te benoemen tot lid van de agendacommissie van de gemeente
Dinkelland.
Aanleiding voor dit voorstel
Het reglement van orde van de raad bepaalt in artikel 2a:
lid 1: De gemeenteraad heeft een agendacommissie. De leden worden benoemd door de raad.
lid 2: De agendacommissie wordt voorgezeten door de voorzitters, en bestaat verder uit ten minste vier
raadsleden. Deze zijn tevens voorzitters van de raadscommissies. Ook commissieleden niet zijnde raadslid
kunnen lid zijn van de agendacommissie, doch zij zijn niet tevens commissievoorzitter.
Met het overlijden van raadslid de heer Hofmans van de VVD-fractie wordt de VVD-fractie niet meer
vertegenwoordigd in de agendacommissie. De VVD-fractie heeft de heer M.G. Olde Dubbelink kandidaat
gesteld voor de functie tot lid van de agendacommissie. Met het benoemen van raadslid de heer M.G. Olde
Dubbelink is ook de VVD weer vertegenwoordigd in de agendacommissie. Tevens zal de heer Olde
Dubbelink optreden als commissievoorzitter waarmee ook binnen de kring van commissievoorzitters wat
meer armslag ontstaat.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Borgen van terugkoppeling van zaken van de agendacommissie richting alle fracties en vergroten van het
aantal commissievoorzitters.
Argumentatie
Om de terugkoppeling van zaken van de agendacommissie richting de fracties zo goed mogelijk te borgen,
dient elke raadsfractie de gelegenheid te krijgen een zetel binnen de agendacommissie te vervullen. Tevens
kan door het benoemen van een raadslid in de agendacommissie de werklast tussen de
commissievoorzitters beter worden verdeeld.
Externe communicatie
Financiele paragraaf
Uitvoering
Evaluatie
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Het presidium van de gemeenteraad van Dinkelland,
de griffier

de voorzitter

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

J.G.J. Joosten
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B
benoeming lid agendacommissie

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2019, nr. A;

gelet op het bepaalde in artikel 2a van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad
besluit:
de heer M.G. Olde Dubbelink te benoemen tot lid van de agendacommissie van de gemeente Dinkelland.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 november 2019

De raadsgriffier,

De voorzitter,

J.G.J. Joosten

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

