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Nummer: 25 A 
Onderwerp: benoeming lid rekenkamercommissie

Voorgesteld raadsbesluit
1. de heer Jelle Kort te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie;
2.de heer Jelle Kort vanuit praktische overwegingen de eed of verklaring en belofte af te laten leggen  in één 
van de drie deelnemende gemeenten. 

Samenvatting van het voorstel
Samenvatting van het voorstel
Door het vertrek van een van de leden is er sprake van een vacature in de rekenkamercommissie Losser-
Oldenzaal-Dinkelland. Dit voorstel voorziet in de invulling van deze vacature.

Aanleiding voor dit voorstel
Het ontstaan van de vacature ‘lid rekenkamercommissie’.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Het realiseren van een rekenkamercommissie die kwantitatief en kwalitatief weer op sterkte is.

Argumentatie
In verband met het vertrek van één van de leden van de rekenkamercommissie is binnen de commissie een 
vacature ontstaan.
Ter invulling van deze vacature heeft in de afgelopen periode de werving en selectie voor een nieuw lid 
plaatsgevonden. Tijdens de wervingsperiode hebben 11 kandidaten gereflecteerd op de vacature.
De voorzitter van de rekenkamercommissie en de griffiers van de deelnemende gemeenten hebben namens 
de raden van respectievelijk Losser, Oldenzaal en Dinkelland de selectiecommissie gevormd en gesprekken 
gevoerd met een aantal geselecteerde kandidaten.
Uit deze gesprekken is unaniem naar voren gekomen dat de heer Jelle Kort een goede kandidaat is om 
invulling te geven aan de ontstane vacature binnen de rekenkamercommissie.
De selectiecommissie adviseert hem te benoemen.

Het presidium neemt het advies over en stelt uw raad voor de heer Jelle Kort te benoemen tot lid van de 
rekenkamercommissie.

Een bijzonderheid is nog het volgende. Leden van de rekenkamercommissie dienen voordat zij hun 
werkzaamheden kunnen starten beëdigd te worden, dus de eed of verklaring en belofte af te leggen.
Om praktische redenen wordt voorgesteld om de beëdiging in één van de drie raden te doen plaatsvinden en
deze dan te laten gelden voor de drie betrokken raden.

Externe communicatie
Bekendmaking van dit besluit zal plaatsvinden op de gebruikelijke wijze. De informatieverstrekking over de 
rekenkamercommissie op RIS en website zal worden geactualiseerd.

Financiele paragraaf
Het besluit heeft geen invloed op het reeds bestaande rekenkamerbudget.

Uitvoering

Evaluatie



Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de plv. secretaris de burgemeester

G. van Hofwegen J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 8 maart 2022
Nummer: 25 B 
Onderwerp: benoeming lid rekenkamercommissie

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 februari 2022, nr. 25 A;

gelet op de Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Dinkelland 2019;

besluit: 
1. de heer Jelle Kort te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie;

2.de heer Jelle Kort vanuit praktische overwegingen de eed of verklaring en belofte af te laten leggen in één 
van de drie deelnemende gemeenten. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 8 maart 2022

de voorzitter,

J.G.J. Joosten

de raadsgriffier,

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


