
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 375067
Datum vergadering: 31 mei 2022
Datum voorstel: 23 mei 2022
Nummer: 17 A 
Onderwerp: voorstel tot de benoeming van drie wethouders

Voorgesteld raadsbesluit
1.   Te benoemen tot wethouders:
a.    De heer R.L.J. de Way (Lokaal Dinkelland), woonachtig te Nieuwkoop (1 fte)
b.    De heer B.J. Brand (VVD), woonachtig te Weerselo (0,95 fte)
c.    De heer R.M. Severijn (Progressief Dinkelland), woonachtig te Denekamp (1 fte)
2.    de heer R. de Way ontheffing te verlenen voor de duur van een jaar van het vereiste van 
ingezetenschap;

Samenvatting van het voorstel
Naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de daarop 
volgende (in)formatie wordt uw raad voorgesteld drie wethouders te benomen en aan één van hen ontheffing 
te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Dinkelland.

Aanleiding voor dit voorstel
De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben geleid tot een nieuwe zetelverdeling voor de 
raadsperiode 2022-2026. Bij aanvang van een nieuwe raasperiode moet ook een nieuw college worden 
gevormd.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
De benoeming van drie wethouders en het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan 1 
wethouder.

Argumentatie
Ad 1. Benoeming
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. de verkiezingsuitslag heeft geresulteerd in 
de volgende zetelverdeling:
Lokaal Dinkelland: 8
CDA: 7
VVD: 3
Progressief Dinkelland: 2
Burgerbelangen Dinkelland: 1

Op initiatief van de grootste fractie, Lokaal Dinkelland, zijn er coalitieonderhandelingen gevoerd. Deze 
onderhandelingen hebben ertoe geleid dat uw raad wordt voorgesteld om drie wethouders te benomen die 
samen met de burgemeester het nieuwe college gaan vormen.

Ad 2. Ontheffing
Eén van de beoogde wethouders, de heer de Way, is ingezetene van de gemeente Nieuwkoop. Op grond 
van artikel 36a lid 2 Gemeentewet kan uw raad voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het 
vereiste van ingezetenschap. Wettelijk kan deze termijn in bijzondere gevallen telkens, met een periode van 
maximaal een jaar, worden verlengd. 

Externe communicatie
De benoeming van de nieuwe wethouders zal via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd.

Financiele paragraaf
Niet van toepassing



Uitvoering
Niet van toepassing

Evaluatie
Niet van toepassing

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

Drs. C.H.A.A. Luttikhuis J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 31 mei 2022
Nummer: 17 B 
Onderwerp: voorstel tot de benoeming van drie wethouders

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022, nr. 17 A;

gelet op de artikelen 31, 35, 36a en 108 van de Gemeentewet,

besluit: 
1.   Te benoemen tot wethouders:
a.    De heer R.L.J. de Way (Lokaal Dinkelland), woonachtig te Nieuwkoop (1 fte)
b.    De heer B.J. Brand (VVD), woonachtig te Weerselo (0,95 fte)
c.    De heer R.M. Severijn (Progressief Dinkelland), woonachtig te Denekamp (1 fte)
2.    de heer R. de Way ontheffing te verlenen voor de duur van een jaar van het vereiste van 
ingezetenschap;

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 31 mei 2022

de voorzitter,

J.G.J. Joosten

de raadsgriffier,

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


