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Tubbergen

Voorgesteld raadsbesluit
De raad wordt voorgesteld om:
toestemming te geven voor het vaststellen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen.

Samenvatting van het voorstel
Vanwege de nieuwe organisatiestructuur moet de gemeenschappelijke regeling van eind 2015 aangepast 
worden. De aanpassingen die daaruit voortkomen zijn voornamelijk technisch van aard. Evenwel moet de 
raad aan deze college- en burgemeestersregeling haar goedkeuring verlenen.

Aanleiding voor dit voorstel
Vanwege de nieuwe organisatiestructuur is de huidige gemeenschappelijke regeling verouderd en moet 
deze zodoende geactualiseerd worden.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Actualiseren van en voldoen aan wet- en regelgeving.

Argumentatie
Sinds 1 oktober 2018 heeft Noaberkracht een nieuwe organisatiestructuur. Hierop moet de huidige regeling 
aangepast worden. De wijzigingen brengen geen grote inhoudelijke veranderingen teweeg. De 
aanpassingen zijn vooral technisch van aard. Hieronder een korte opsomming van de wijzigingen:
• De functie van bestuurssecretaris is verwerkt;
• evenals het gedeelde voorzitterschap door beide burgemeesters;
• De bestuurssecretaris wordt het nieuwe aanspreekpunt voor de ondernemingsraad.

Externe communicatie
nvt

Financiele paragraaf
nvt

Uitvoering
Na goedkeuring wordt de regeling bekend gemaakt in het digitale gemeenteblad en op www.overheid.nl.

Evaluatie
nvt

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
In Dinkelland ligt hetzelfde besluit voor.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker





Raadsbesluit  

Datum: 21 januari 2019
Nummer:  B 
Onderwerp: Toestemmingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2018, nr. A;

Gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 8 januari 2019;

Gelet op artikel 1 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

Goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde en geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 januari 2019

De raadsgriffier, De voorzitter,


