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Zaaknummer: 41683
Datum vergadering: 28 mei 2019
Datum voorstel: 7 mei 2019
Nummer: 13 A 
Onderwerp: Benoeming voorzitter en leden rekenkamercommissie

Voorgesteld raadsbesluit
te benoemen voor de rekenkamercommissie van Dinkelland:
-de heer drs. G.H.A.M. Lohuis tot voorzitter
-mevrouw dr. E.G. Tanja tot lid
-de heer M. Loman tot lid en plaatsvervangend voorzitter

Samenvatting van het voorstel
Uw raad heeft op 29 januari 2019 een nieuwe verordening op de rekenkamercommissie vastgesteld. Deze 
nieuwe verordening bepaalt dat de gemeente Dinkelland niet langer een interne rekenkamercommissie 
(samengesteld uit raadsleden) heeft maar overstapt naar een externe rekenkamercommissie (samengesteld 
uit een externe voorzitter en twee externe leden). De nieuwe verordening opent tevens de mogelijkheid dat 
de nieuwe rekenkamercommissie voor de raden van Dinkelland, Oldenzaal en Losser gaat werken. Er is dan 
dus straks sprake van één commissie die rekenkameronderzoeken kan uitvoeren voor drie gemeenten. 
Intussen is de procedure voor de werving en selectie van een voorzitter en twee leden afgerond en kan uw 
raad besluiten tot benoeming. 

Aanleiding voor dit voorstel
Uw raad heeft de keuze gemaakt om over te stappen naar het model van een volledig uit externe leden 
samengestelde rekenkamercommissie. Tevens is daarbij bepaald dat er samengewerkt gaat worden met de 
raden van Oldenzaal en Losser, in die zin dat er één gelijk samengestelde rekenkamercommissie voor de 
drie genoemde gemeenten gaat werken. Om dit te formaliseren is een nieuwe verordening vastgesteld. Op 
basis van deze verordening is er succesvol een procedure van werving en selectie van een voorzitter en 
twee leden doorlopen.   

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
De realisering van de personele bezetting van de ingestelde externe rekenkamercommissie die 
rekenkameronderzoeken kan gaan uitvoeren voor Dinkelland, Oldenzaal en Losser.

Argumentatie
Uw raad heeft op 29 januari 2019 een nieuwe verordening op de rekenkamercommissie vastgesteld. 
Daarmee heeft uw raad een zogenaamde externe rekenkamercommissie ingesteld. Artikel 2 van de 
verordening bepaalt dat de rekenkamercommissie bestaat uit drie door de raad benoemde leden. De leden 
worden voor een periode van vier jaar benoemd, met daarna een verlengingsmogelijkheid van nog eenmaal 
vier jaar. Artikel 4 bepaalt dat de raad uit deze drie leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter 
benoemt. Verder is ervoor gekozen samen te gaan werken met de raden van Losser en Oldenzaal. Hierover 
gaat artikel 2a. Deze samenwerking houdt in dat wordt beoogd dat de personele samenstelling van de 
rekenkamercommissie voor de drie gemeenten gelijk is (personele unie).
Na vaststelling van deze nieuwe verordening is – onder aansturing van het presidium – de werving en 
selectie van een voorzitter en twee leden ter hand genomen. Er is een selectiecommissie gevormd 
bestaande uit: raadslid Hegens en griffier Pikula uit Losser, raadslid Gelevert en griffier Brokers uit Oldenzaal 
en raadslid Severijn (voorzitter van de selectiecommissie) en griffier Huitema uit Dinkelland. De 
wervingsadvertentie is geplaatst in het vakblad Binnenlands Bestuur, Twentsche Courant Tubantia en op de 
gemeentelijke websites.
De werving heeft 20 kandidaten opgeleverd. Hieruit heeft de selectiecommissie zes kandidaten geselecteerd 
met wie een sollicitatiegesprek is gevoerd. Op basis van deze gesprekken en zorgvuldige overwegingen is 
de selectiecommissie unaniem tot de beslissing gekomen dat voor benoeming bij uw raad worden 
aanbevolen:
-de heer drs. G.H.A.M. Lohuis tot voorzitter van de rekenkamercommissie
-mevrouw dr. E.G. Tanja tot lid van de rekenkamercommissie
-de heer M. Loman tot lid, tevens plaatsvervangend voorzitter van de rekenkamercommissie



Externe communicatie
Deze besluitvorming is openbaar. De benoeming van mevrouw Tanja en de heren Lohuis en Loman zal door 
middel van een persbericht wereldkundig worden gemaakt. 

Financiele paragraaf
De met dit besluit gemoeide structurele lasten (circa € 5.000 per jaar) zijn opgenomen in de begroting.

Uitvoering

Evaluatie

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 28 mei 2019
Nummer: 13 B 
Onderwerp: Benoeming voorzitter en leden rekenkamercommissie

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019, nr. 13 A;

gelet op de Gemeentewet

gelet op de Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Dinkelland 2019

Besluit:

te benoemen voor de rekenkamercommissie van Dinkelland:
-de heer drs. G.H.A.M. Lohuis tot voorzitter
-mevrouw dr. E.G. Tanja tot lid
-de heer M. Loman tot lid en plaatsvervangend voorzitter

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2019

De raadsgriffier, De voorzitter,


