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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de benoeming van de Raad van Toezicht van 
Stichting Participatie Noaberkracht (SPN). 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker, burgemeester Tubbergen, 
de heer J.G.J. Joosten, burgemeester Dinkelland, mevrouw C. Landewé, ambtelijk vertegenwoordiger 
Noaberkracht, de heer G. Lohuis, externe vertegenwoordiger en inwoner Dinkelland, en de heer H. Loohuis, 
externe vertegenwoordiger en inwoner Tubbergen, te benoemen tot toezichthouder in de Raad van Toezicht 
van Stichting Participatie Noaberkracht. 
 
Toelichting 
Op 31 augustus 2021 heeft het college Stichting Participatie Noaberkracht (SPN) per 1 oktober 2021 
aangewezen als uitvoerder van de materiële werkgeverstaken in het kader van de Wsw. Op 1 oktober 2021 
worden de aangepaste statuten van SPN gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
 
Op grond van artikel 4, lid 1 van de statuten van SPN benoemt het college de Raad van Toezicht. De Raad 
van Toezicht bestaat uit vijf toezichthouders, te weten: 
1. een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland; 

2. een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen; 

3. een ambtelijk vertegenwoordiger uit de werkorganisatie van de gemeenschappelijke regeling 

Noaberkracht; 

4. een externe vertegenwoordiger (van buiten de organisaties van de Gemeenten) woonachtig in (of 

anderszins affiniteit hebbende met) de gemeente Dinkelland; en 

5. een externe vertegenwoordiger (van buiten de organisaties van de Gemeenten) woonachtig in (of 

anderszins affiniteit hebbende met) de gemeente Tubbergen. 

 
Er hebben zich vijf personen beschikbaar gesteld om zitting te nemen als toezichthouder in de Raad van 
Toezicht van SPN, te weten: 
1. De heer J.G.J. Joosten, burgemeester, namens het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Dinkelland; 

2. Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker, burgemeester, namens het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Tubbergen; 

 



3. Mevrouw C. Landewé namens de werkorganisatie van de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht; 

4. De heer G. Lohuis als externe vertegenwoordiger met een financieel-economische achtergrond en 

inwoner van de gemeente Dinkelland, en 

5. De heer H. Loohuis als externe vertegenwoordiger met een ondernemersachtergrond en inwoner van 

de gemeente Tubbergen. 

 
Het college heeft besloten hen als toezichthouder te benoemen in de Raad van Toezicht van SPN. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
    
  

 

 

 

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


