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Publicatieblad Elektronisch uitgegeven 

 

Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
 

 

Jaargang: 2013 
 

Nummer:   15 
 

Uitgifte:     9 april 2013 
 

 

Bekendmaking van het besluit van het algemeen bestuur en van het dage-
lijks bestuur d.d. 26 maart 2013, nr. 5, tot vaststelling van Reglement van 
orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het algemeen en het 
dagelijks bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 
 

 
 
Het algemeen en het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubber-
gen; 
 
gelet op hoofdstuk 4 van de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland; 
 
besluit  
 
vast te stellen het: 

 
Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van 

het algemeen en het dagelijks bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
 
 
Artikel 1 Verdeling werkzaamheden (portefeuilleverdeling) 
Het bestuur kan zijn werkzaamheden onderling verdelen. 
 
Artikel 2 Tijdstip van de vergaderingen van het bestuur 
1. Het bestuur vergadert volgens een in onderling overleg vast te stellen tijdschema of op in onder-

ling overleg vast te stellen data en voorts zo dikwijls de voorzitter of een lid dat wenselijk acht.  
2. Indien een lid van het bestuur een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van 

redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen.  
 
Artikel 3 Verhindering 
1. Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daar-

van kennis aan de voorzitter of aan één van de secretarissen. 
2. Wanneer de voorzitter verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij 

daarvan kennis aan degene die hem overeenkomstig artikel 19, derde lid, van de gemeenschap-
pelijke regeling Werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland vervangt. 

3. Wanneer een secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij 
daarvan kennis aan de voorzitter en aan degene die hem overeenkomstig artikel 20, eerste lid, 
van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland vervangt. 

 
Artikel 4 Vergaderingen dagelijks bestuur 
1. Voor elke vergadering van het dagelijks bestuur zendt de voorzitter, als regel twee dagen van 

tevoren, de agenda toe aan de leden van het bestuur. 
2. Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, 

doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgaaf 
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van reden(en) van urgentie uiterlijk acht werkuren voor de vergadering worden aangemeld bij de 
voorzitter. 

 
Artikel 5 Vergaderingen algemeen bestuur 
1. Voor elke vergadering van het algemeen bestuur zendt de voorzitter, als regel zes dagen van 

tevoren, de agenda toe aan de leden van het bestuur. 
2. De agenda en stukken die dienen ter toelichting van onderwerpen of voorstellen op de agenda, 

worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op de gemeente-
huizen van Dinkelland en Tubbergen ter inzage gelegd. 

3. Gelijktijdig worden de vergadering en de agenda ter openbare kennis gebracht door plaatsing op 
de internetsite van het openbaar lichaam. De openbare kennisgeving vermeldt datum, aanvangs-
tijdstip en plaats van de vergadering en de wijze waarop de agenda en de daarbij behorende 
stukken kunnen worden ingezien. 

4. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep nog stukken ter inzage worden gelegd, wordt 
hiervan mededeling gedaan aan de leden en wordt dit vermeld op de internetsite van het open-
baar lichaam. 

5. Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, 
doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgaaf 
van reden(en) van urgentie uiterlijk acht werkuren voor de vergadering worden aangemeld bij de 
voorzitter. 

 
Artikel 6 Deelneming derden aan een vergadering 
Het bestuur kan een ambtelijk medewerker of een derde uitnodigen deel te nemen aan de beraadsla-
gingen teneinde een nadere toelichting te verschaffen op een agendapunt dan wel om zijn mening ten 
aanzien van een onderwerp te geven  
 
Artikel 7 Stemmingen 
1. Indien geen van de leden van het bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt 

het voorstel geacht te zijn aangenomen. 
2. Indien een lid van het bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling 

gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast. 
3. Indien een lid van het bestuur dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoe-

ming, voordracht of aanbeveling van een persoon gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes. 
Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot. 

4. Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is 
verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming 
de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, 
beslist het lot. 

 
Artikel 8 Verslag en besluitenlijst 
1. De secretarissen dragen zorg voor het bijhouden van een kort conceptverslag van de vergadering. 
2. Het verslag bevat uitsluitend: 

a. de namen van de aanwezige en de afwezige leden; 
b. de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging; 
c. een formulering van de door het bestuur genomen besluiten (besluitenlijst); 
d. stemverhoudingen, doch alleen als een lid van het bestuur daarom vraagt. 

3. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. 
4. Het verslag wordt toegezonden aan de leden van de gemeenteraden van Dinkelland en Tubber-

gen.  
5. Voorts wordt, voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, 

het verslag zo spoedig mogelijk na vaststelling openbaar gemaakt. 
 
Artikel 9 Besluitvorming door het dagelijks bestuur buiten vergadering 
1. Besluitvorming door het dagelijks bestuur is mogelijk buiten, mits op basis van een voorstel en 

mits alle bestuursleden zonder voorbehoud met het voorstel hebben ingestemd. 
2. Van de instemming van alle bestuursleden moet blijken uit een schriftelijk stuk waarin het voorstel 

is opgenomen en waarop elk lid zijn paraaf heeft geplaatst. 
3. Het besluit wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip waarop alle bestuursleden met 

het voorstel hebben ingestemd. Dit tijdstip wordt door of in opdracht van één of beide secretaris-
sen op het in het vorige lid bedoelde stuk vermeld. 



 
 

 
Publicatieblad 2013, nr. 15 3/4 

4. Een besluit komt niet tot stand buiten vergadering indien een bestuurslid te kennen heeft gegeven 
niet met het voorstel in te stemmen of behandeling ter vergadering wenselijk te achten. 

 
Artikel 10 Openbaarheid vergaderingen 
1. Het algemeen bestuur vergadert in het openbaar. Als de voorzitter het nodig oordeelt of als ten 

minste een vijfde van het aantal aanwezige leden daarom verzoekt, worden de deuren gesloten. 
Het algemeen bestuur beslist vervolgens of wordt vergaderd met gesloten deuren.  

2. Het dagelijks bestuur vergadert in beslotenheid. Het dagelijks bestuur kan echter besluiten een 
openbare vergadering te houden.  

 
Artikel 11 Inwerkingtreding 
1. Dit reglement treedt in werking zodra het door zowel het dagelijks als het algemeen bestuur is 

vastgesteld.  
2. Het wordt toegezonden aan de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur, beide 
gehouden op 26 maart 2013. 
 
De secretarissen,  De voorzitter, 
Drs. Ing. G.B.J. Mensink Drs. A.B.A.M. Damer  Mr. R.S. Cazemier 
 
 
 
Toelichting 

 
Artikel 1 Verdeling werkzaamheden (portefeuilleverdeling) 

Het bestuur kan zo nodig portefeuillehouders aanwijzen. Het kan daar echter ook van afzien. 
 
Artikel 2 Tijdstip van de vergaderingen van het bestuur 

Ingevolge artikel 15 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling  vergadert het dagelijks bestuur in de regel eens 
per 14 dagen. Ingevolge artikel 11 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling vergadert het algemeen bestuur ten 
minste 2 keer per jaar. 
 
Artikel 3 Verhindering 

De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door degene die hem overeenkomstig artikel 77 van de Gemeen-
tewet vervangt, dus door de locoburgemeester van zijn gemeente. Deze moet voldoende tijdig weten dat hij ter 
vergadering het voorzitterschap zal moeten vervullen. Beide secretarissen, tevens gemeentesecretaris van Din-
kelland respectievelijk van Tubbergen, zijn ingevolge de gemeenschappelijke regeling bij elke vergadering aan-
wezig. Een secretaris wordt vervangen door degene die hem overeenkomstig artikel 106 van de Gemeentewet 
vervangt, dus door de loco-secretaris van zijn gemeente. 
 
Artikel 4 Vergaderingen dagelijks bestuur 

De strekking van het tweede lid is niet dat het bestuur verplicht zou zijn om een tijdig aangemeld onderwerp te 
behandelen. noch dat het bestuur – mits voltallig aanwezig - niet zou mogen besluiten omtrent een onderwerp 
dat niet tijdig was aangemeld. De strekking is dat voorzitter en de leden er vanaf acht werkuren voor de vergade-
ring geen rekening meer mee hoeven te houden dat er nog aanvullende onderwerpen zullen worden geagen-
deerd;  
 
Artikel 5 Vergaderingen algemeen bestuur 

Dat de stukken voor iedereen ter inzage worden gelegd is bepaald in artikel 19 Gemeentewet. Dit artikel is in de 
Wet gemeenschappelijke regelingen van overeenkomstige toepassing verklaard op vergaderingen van het al-
gemeen bestuur van een openbaar lichaam.  Voor de strekking van het vijfde lid, zie de toelichting op artikel 3, 
tweede lid. 
 
Artikel 8 Verslag en besluitenlijst 

Vermelding in het verslag van andere personen die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen is van belang 
omdat zij civielrechtelijke en strafrechtelijke immuniteit genieten voor wat zij in de vergadering hebben gezegd of 
aan haar hebben overgelegd. 
 
Artikel 9 Besluitvorming door het dagelijks bestuur buiten vergadering 

De eisen waaraan deze vorm van besluitvorming moet voldoen, zijn geformuleerd in bestuursrechtjurisprudentie. 
Deze vorm van besluitvorming is uiteraard niet goed denkbaar voor besluiten van het algemeen bestuur, dat 
immers in openbaarheid dient te vergaderen. Zittingen van het algemeen bestuur beginnen dus altijd in het 
openbaar.  
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Dit publicatieblad is uitgegeven door het dagelijks bestuur 

van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, 
De secretarissen,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 
Drs. Ing. G.B.J. Mensink Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier 
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