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Vacatures dagelijks bestuur
4

Voorstel regioraad
Samenvatting
In het dagelijks bestuur zijn door het vertrek van de heren F.A.M. Kerckhaert en T.J.
Schouten twee vacatures. Voorgesteld wordt in de vacatures te voorzien door benoeming
van de heren R.G. Welten (burgemeester Borne) en J. Bron (wethouder Hengelo). In relatie
doormee wordt voorgesteld het voorzitterschap van de bestuurscommissie Netwerkstad te
ontkoppelen van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur en als voorzitter van deze
commissie te benoemen mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld (burgemeester Almelo).
Aan de regioraad,
Het vertrek van de heer F.A.M. Kerckhaert als burgemeester van Hengelo en de benoeming
van de heer Schouten tot burgemeester van Oldenzaal betekent dat het lidmaatschap van
de regioraad vanuit hun gemeente van rechtswege komt te vervallen en dat daarmee ook
het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt.
In de regioraad is enkele keren gesproken over criteria m.b.t. de samenstelling van het
dagelijks bestuur. Dit naar aanleiding van opmerkingen vanuit Oldenzaal en Borne dat zij bij
de gehanteerde clusterindeling (naast de voorzitter 3 uit de Netwerkstad en 3 uit de overige
gemeenten) steeds buiten de boot vielen omdat in de Netwerkstad de grote gemeenten elk
‘beslag’ legden op een plaats.
Laatstelijk is op 16 november 2011 in de regioraad over deze kwestie gesproken. Dit aan de
hand van het voorstel van ons bestuur om per 1 januari 2012 niet meer uit te gaan van een
clusterindeling, maar per verkiezing als uitgangspunt aan te houden een evenredige
geografische spreiding over Twente. In het voorstel is aangegeven dat daarbij evenals in het
verleden ook andere criteria als evenredige verdeling over burgemeesters en wethouders en
politieke afkomst worden meegenomen. Op basis daarvan zouden in principe alle
gemeenten een DB-lid moeten kunnen leveren, waarmee aan de bezwaren van Oldenzaal
en Borne tegemoet wordt gekomen. In meerderheid besloot de regioraad het voorstel over te
nemen.
Het is binnen Regio Twente gebruikelijk dat de voorzitter is belast met de samenstelling van
het dagelijks bestuur. Bij tussentijdse vacatures doet hij een voordracht aan ons dagelijks
bestuur. Op grond daarvan stellen wij u voor te benoemen de heer R.G. Welten,
burgemeester van Borne, en de heer J. Bron, wethouder van Hengelo.
De portefeuilleverdeling behoort tot de taak van ons bestuur en zal plaatsvinden in de eerste
vergadering in nieuwe samenstelling. De heer Kerckhaert was ook vice-voorzitter van Regio
Twente en voorzitter van de bestuurscommissie Netwerkstad. Het aanwijzen van de vicevoorzitter is eveneens een bevoegdheid van ons bestuur. Wij hebben besloten de heer J.
Coes aan te wijzen als vice-voorzitter.
Op grond van artikel 28, lid 3 van de Regeling Regio Twente berust het voorzitterschap van
een bestuurscommissie bij een lid van het dagelijks bestuur. In afwijking hiervan kan het
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voorzitterschap van een territoriale bestuurscommissie, en dat is de bestuurscommissie
Netwerkstad, berusten bij een door uw raad aan te wijzen lid van de commissie. Wij stellen
voor van deze mogelijkheid gebruik te maken door mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld,
burgemeester van Almelo, te benoemen tot voorzitter van de bestuurscommissie
Netwerkstad.

Voorstel
Wij stellen u voor te benoemen tot:
1
lid van het dagelijks bestuur de heren R.G. Welten en J. Bron; voor de heer Bron
onder de voorwaarde dat de raad van Hengelo hem benoemt tot lid van de
regioraad;
2
voorzitter van de bestuurscommissie Netwerkstad mevrouw J.H.M. HermansVloedbeld.

Enschede, 25 juni 2012
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