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RAADSVOORSTEL    
 
Datum:  13 mei 2016 
Nummer:           4A                        
 
Onderwerp: Benoeming raadscommissielid. 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
 1. op voordracht van de fractie Gemeentebelangen/VVD de heer H.H.W. Lentferink te ontslaan als 

lid van de commissie Samenleving en Bestuur en als plaatsvervangend commissielid Ruimte en 
Economie, onder diens gelijktijdig benoeming tot lid van de commissie Ruimte en Economie en 
plaatsvervangend lid Samenleving en Bestuur, ter voorziening in de vacature ontstaan door het 
vertrek van de heer H.H.J. Olde Olthof. 

 2. op voordracht van de fractie Gemeentebelangen/VVD mevrouw A.E.P. Olde Olthof-Niemeijer  te 
benoemen als commissielid Samenleving en Bestuur en plaatsvervangend commissielid Ruimte 
en Economie. 

 
Samenvatting van het voorstel 
De raad benoemt commissieleden en kan hen ontslaan op voordracht van de fracties. 
 
De fractie Gemeentebelangen/VVD stelt voor om  de heer H.H.W. Lentferink te ontslaan als lid van de 
commissie Samenleving en Bestuur en als plaatsvervangend commissielid Ruimte en Economie, 
onder diens gelijktijdig benoeming tot lid van de commissie Ruimte en Economie en plaatsvervangend 
commissielid Samenleving en Bestuur, als opvolger van de heer H.H.J. Olde Olthof, die op  
14 april 2016 zijn ontslag heeft ingediend.  
 
De fractie Gemeentebelangen/VVD draagt verder mevrouw A.E.P. Olde Olthof-Niemeijer voor als 
commissielid Samenleving en Bestuur en als plaatsvervangend commissielid Ruimte en Economie, 
als opvolgster van de heer Lentferink.  
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Aanleiding voor de benoeming van mevrouw Olde Olthof-Niemeijer, is de beëindiging van het 
raadscommissieschap van de heer Olde Olthof en de daarop volgende overstap van de heer 
Lentferink van de commissie Samenleving en Bestuur naar de commissie Ruimte en Economie. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Met het voorgestelde besluit geeft de fractie Gemeentebelangen/VVD invulling aan het aantal 
commissiezetels dat de fractie in de beide raadscommissies mag invullen, zoals besloten bij aanvang 
van de raadsperiode in 2014. 
 
Bijlagen 
Er horen geen bijlagen bij dit voorstel. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
 



 

Zaaknummer: 16.14260 - I16.031001 2 

Het presidium van de raad van Tubbergen 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
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Vergadering presidium op 18 april 2016 

Besluit presidium: o om advies naar cie. S. en B. / cie. R. en E.  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

X 

o 

o 

 

Vergadering  cie. S. en B. / cie. R. en E. op  

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  
advies het voorstel af te wijzen 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 

 



 

   

 

 
 
 
 
RAADSBESLUIT   
 
 
Datum:  23 mei 2016 
Nummer:           4B 
                        
Onderwerp:      Benoeming raadscommissielid. 
 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het presidium van de raad van Tubbergen van 13 mei 2016,  
nr. 4A; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 82 van de Gemeentewet; 
 
 
 
B E S L U I T: 
 

1. op voordracht van de fractie Gemeentebelangen/VVD de heer H.H.W. Lentferink te ontslaan 
als lid van de commissie Samenleving en Bestuur en als plaatsvervangend commissielid 
Ruimte en Economie, onder diens gelijktijdig benoeming tot lid van de commissie Ruimte en 
Economie en plaatsvervangend commissielid Samenleving en Bestuur, ter voorziening in de 
vacature ontstaan door het vertrek van de heer H.H.J. Olde Olthof. 

2. op voordracht van de fractie Gemeentebelangen/VVD mevrouw A.E.P. Olde Olthof-Niemeijer  
te benoemen als commissielid Samenleving en Bestuur en plaatsvervangend commissielid 
Ruimte en Economie. 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 mei 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
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