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Samenstelling visitatiecommissies en bijzondere rekenkamer
6

Voorstel regioraad
Samenvatting
Overeenkomstig de in de vorige vergadering gedane toezegging wordt in deze vergadering
de samenstelling van de visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer ter besluitvorming
aan uw raad voorgelegd.
Aan de regioraad,
In uw vergadering van 10 oktober 2012 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het
Procesvoorstel onderzoek naar doelmatigheid c.q. mogelijke bezuinigingen en heroriëntatie
samenwerking. Desgevraagd is aan uw raad toegezegd dat de samenstelling van de
visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer ter besluitvorming wordt geagendeerd voor
de vergadering van 14 november 2012.
1
Visitatiecommissies
Per e-mail is aan de leden van uw raad gevraagd of zij zitting willen nemen in een
visitatiecommissie en zo ja, om een volgorde van voorkeur op te geven. Van 13 leden
hebben wij een positieve reactie ontvangen. Vier leden gaven om hun moverende redenen
aan niet in een visitatiecommissie zitting te willen nemen. Gelet op de ontvangen reacties is
het helaas niet gelukt uit elke gemeente een regioraadslid in een visitatiecommissie te
verkrijgen en elke commissie te laten bestaan uit 5 regioraadsleden.
Daarnaast hebben wij enkele gemeentelijke portefeuillehouders benaderd voor het
voorzitterschap van een visitatiecommissie. Uw raad gaf er namelijk de voorkeur aan het
voorzitterschap niet bij een lid van ons bestuur, maar bij een gemeentelijk portefeuillehouder
onder te brengen.
Op basis van de ontvangen reacties stellen wij de volgende samenstelling voor:
Visitatiecommissie GGD
De heer D. Bouwman (Enschede)
De heer H. te Kolsté (Tubbergen)
Mevrouw A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Dinkelland)
De heer A.G.P. Hümmels (Almelo)
Voorzitter: de heer G.J. Binnenmars (Twenterand)
Ambtelijk secretaris: de heer W. Meester (hoofd Staf GGD)
Visitatiecommissie Leefomgeving
De heer J.H. Snijder (Hof van Twente)
De heer T. Vleerbos (Tubbergen)
De heer J.A.M. Bekke (Oldenzaal)
De heer C. Bos (Twenterand)
Voorzitter: de heer M. van Rees (Haaksbergen)
Ambtelijk secretaris: de heer G.J. Niezink (programmamanager Mobiliteit)
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Visitatiecommissie Bestuurs- en Bedrijfsbureau
De heer A.G. Geerdink (Borne)
De heer I. Kahraman (Rijssen-Holten)
De heer W. Briggeman (Haaksbergen)
Mevrouw D. Bakker (Hellendoorn)
Voorzitter: de heer J.W. van Marle (Almelo)
Ambtelijk secretaris: de heer H.M. Bolhaar (hoofd Algemene Zaken)
2
Bijzondere rekenkamer
Aan de griffiers van de Twentse gemeenten is gevraagd of zij een extern lid uit de
rekenkamercommissie van hun gemeente konden aanbevelen om zitting te nemen in de
bijzondere rekenkamer. Op basis van de ontvangen reacties stellen wij voor de bijzondere
rekenkamer als volgt samen te stellen:
Naam
J. Bos uit Delden

F.M. Galesloot

W.J. Oosterveld-Sanders

A.J.J.M. Trienen uit Almelo

W. Licht

Rekenkamer
Voorzitter rekenkamer
Haaksbergen; inmiddels met
pensioen, daarvoor o.a.
werkzaam aan UT. Faculteit
Bestuurskunde
Lid rekenkamer Enschede. Is
concerncontroller bij de
gemeente Deventer.
Voorzitter rekenkamer
Almelo; Is interim-manager,
heeft bedrijfseconomische
achtergrond en in verleden
werkzaam geweest voor een
GGD.
Lid rekenkamer Hof van
Twente. Financieel directeur
bedrijf en raadslid Almelo
geweest.
Gemeentesecretaris van
Hengelo

Beoogde functie
voorzitter

Lid; Leefomgeving

Lid; GGD

Lid; B&B

Ambtelijk secretaris
rekenkamer

Het is gebruikelijk dat externe leden van een rekenkamercommissie voor hun
werkzaamheden een vergoeding ontvangen. Wij stellen voor hierbij aan te sluiten bij de
vergoeding die de leden van de bezwarencommissie van Regio Twente ontvangen. Dat is
€ 193,= (bruto) per vergadering en een reiskostenvergoeding van € 0,37 per km. Deze
vergoeding past binnen de tarieven die in de Twentse gemeenten wordt aangehouden.
3
Planning
In het regioraadsvoorstel van 10 oktober 2012 is een planning opgenomen die uitgaat van
een start van het onderzoek naar doelmatigheid c.q. mogelijke bezuinigingen op 1 november
2012. Omdat uw raad verzocht de benoeming van de leden van de visitatiecommissies en
bijzondere rekenkamer te agenderen voor de vergadering van 14 november 2012 betekent
dit dat met de werkzaamheden veertien dagen later wordt gestart en de einddatum voor de
visitatiecommissies verschuift naar 15 februari en voor de bijzondere rekenkamer naar 1
maart 2013. De voor 11 maart 2013 in ons bestuur geplande bespreking van de adviezen
kan gehandhaafd worden.
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Voorstel
Wij stellen u voor in te stemmem met de samenstelling van:
1
de onder 1 vermelde visitatiecommissies;
2
de onder 2 vermelde bijzondere rekenkamer;

Enschede, 29 oktober 2012
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

Dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

