
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 368858
Datum vergadering: 31 mei 2022
Datum voorstel: 10 mei 2022
Nummer: 19 A 
Onderwerp: benoemingen in diverse raadsfuncties

Voorgesteld raadsbesluit
Besluiten tot benoeming van personen in de agendacommissie, een 1e plaatsvervangend raadsvoorzitter, 
commissieleden niet raadslid zijnde, werkgeverscommissie griffie, auditcommissie, regiopresidium en de 
EUREGIO-raad.

Samenvatting van het voorstel
De start van een een nieuwe raadsperiode maakt het noodzakelijk dat de raad besluiten neemt omtrent de 
benoeming van vertegenwoordigers in de diverse gemeentelijke commissies en in de externe instellingen 
waarin de gemeente Dinkelland bestuurlijk deelneemt.
 

Aanleiding voor dit voorstel
De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben tot gevolg dat er diverse vertegenwoordigers in 
gemeentelijke commissies en externe instellingen waarin de gemeente Dinkelland bestuurlijk deelneemt, 
moeten worden benoemd.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Bemensen van de commissies en externe instellingen waarin de gemeente Dinkelland bestuurlijk deelneemt.

Argumentatie
De start van een een nieuwe raadsperiode maakt het noodzakelijk dat de raad besluiten neemt omtrent de 
benoeming van vertegenwoordigers in de diverse gemeentelijke commissies en in de externe instellingen 
waarin de gemeente Dinkelland bestuurlijk deelneemt. De vijf raadsfracties hebben hierover gesproken en 
hebben uit hun geledingen personen gekandideerd. Uw (beoogd) fractievoorzitters hebben dit onderling 
nader afgestemd.
 
Op basis hiervan wordt uw raad voorgesteld te besluiten tot de diverse benoemingen overeenkomstig 
bijgevoegd ontwerp-besluit.

Externe communicatie

Financiele paragraaf

Uitvoering

Evaluatie

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

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: 19 B 
Onderwerp: benoemingen in diverse raadsfuncties

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022, nr. 19 A;

gelet op de Gemeentewet;
gelet op het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de 
gemeente Dinkelland 2018-2;
gelet op de Verordening op de raadscommissies gemeente Dinkelland 2018-2;
gelet op het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het presidium van 
de raad van de gemeente Dinkelland 2010;
gelet op de Verordening op de werkgeverscommissie griffie Dinkelland 2014;
gelet op de Controleverordening gemeente Dinkelland 2014;

besluit: 
Besluiten tot benoeming van personen in de agendacommissie, een 1e plaatsvervangend raadsvoorzitter, 
commissieleden niet raadslid zijnde, werkgeverscommissie griffie, auditcommissie, regiopresidium en de 
EUREGIO-raad.

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


