Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:

10

Onderwerp:

Benoeming J.G. Ellenbroek als lid van de rekenkamercommissie

Datum:

12 september 2018

Portefeuillehouder:

drs. H.C.P. Noten

Decosnummer:

827

Informant:

Willem-Jan Velderman
w.velderman@dalfsen.nl
06 40788300

Voorstel:
Te besluiten tot benoeming van J.G. Ellenbroek als lid van de rekenkamercommissie.

Inleiding:
Met het ontslag van dhr. Dankelman is een vacature in de rekenkamercommissie ontstaan. Een
vacature die door een lid van uw raad dient te worden ingevuld. Namens de fractie van
Gemeentebelangen is dhr. Ellenbroek kandidaat voor deze vacature. Stemming vindt schriftelijk plaats
(artikel 31 Gemeentewet).
Argumenten:
Op 2 juli 2013 heeft uw raad de Verordening op de rekenkamercommissie vastgesteld. De
rekenkamercommissie en de door de commissie verrichte onderzoeken zijn in de raadscommissie van
5 maart 2018 geëvalueerd. Daarbij heeft de raadscommissie geconcludeerd dat het wenselijk is om
de rekenkamercommissie in zijn huidige vorm te continueren. In artikel 3 van de verordening is
bepaald dat de commissie bestaat uit één extern voorzitter en drie raadsleden, die benoemd worden
voor de zittingsduur van de raad. Op 23 mei 2018 heeft uw raad besloten mevrouw Lassche en de
heren Dankelman en Veldhuis te benoemen, alsmede de heer Jan Smit als extern voorzitter van de
rekenkamercommissie. Met het ontslag van dhr. Dankelman is een vacature in de
rekenkamercommissie ontstaan. Dhr. J.G. Ellenbroek is kandidaat voor het lidmaatschap van de
rekenkamercommissie.
Kanttekeningen
Geen.
Alternatieven:
U kunt stemmen op een ander lid van de gemeenteraad door een andere naam in te vullen op het
stembriefje.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing.
Financiële consequenties:
Past binnen de begroting.
Communicatie:
Geen.
Vervolg:
Geen.
Bijlagen:
Geen.

Het presidium van de gemeenteraad van Dalfsen,
de voorzitter,
L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 12 september 2018, nummer 827;
overwegende dat in de benoeming moet worden voorzien;
gelet op de Verordening op de rekenkamercommissie;
besluit:
J.G. Ellenbroek te benoemen als lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Dalfsen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
24 september 2018.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

