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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,

d.d. 30 maart 2022

Aanwezig:
Voorzitter E. van Lente 
Griffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen I.G.J. Haarman, J. Hekman, M.J. Holterman, G.M.M. Jutten, H.G. Kappert, 

H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, A. Schuurman
CDA L.H.M.M. Diepman, R.H. Kouwen, W. Prinsse, A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,

H.A. Zwakenberg
ChristenUnie D.J. van Gelder, D.B. Homans, H. Lassche-Visscher
PvdA L. Broere, T. de Vries
D66 J.B. Smalbraak
VVD G.J. Veldhuis

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, wnd. gemeentesecretaris H.J. van der Woude, 
ambtelijke ondersteuning: G.R. Doornewaard, M.M.A. Olde Bijvank en M. van Spijker (allen griffie)

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur. 

2. Installatie raadsleden
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, 
leggen de leden van de raad in de vergadering, 
in handen van de voorzitter, de eed of verklaring 
en belofte af.

De volgende raadsleden leggen in handen van de 
voorzitter de eed af:

- Diepman, Luc
- van Gelder, Dick
- Haarman, Inge
- Holterman, Mariëtte
- Homans, Dick
- Lassche-Visscher, Rietje
- Prinsse, W.
- Ruitenberg, Bert

De volgende  raadsleden leggen in handen van de 
voorzitter de verklaring en belofte:

- Broere, Leander
- Hekman, Jelle
- Jutten, Gerard
- Kappert, Ingrid
- Kleine Koerkamp, Herman
- Kouwen, Roel
- van Lenthe, Wim
- Ramerman, Betsy
- Schuurman, André
- Smalbraak, Bernard
- Veldhuis, Gerrit Jan
- de Vries, Ton
- Zwakenberg, Anouk

De voorzitter wenst de nieuwe gemeenteraad veel 
succes en plezier bij de uitvoering van hun taak. 
De leden van de raad tekenen de presentielijst.

3. Vaststelling agenda Conform.
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4. Diverse benoemingen 

1. Te benoemen tot voorzitters van de 
raadscommissie:
- H.A.J. Kleine Koerkamp 
- E. Ruitenberg 

2. Te benoemen tot lid van de 
raadscommissie:
- B.H.M. Schrijver (D66)

De commissie die namens de raad de 
geloofsbrieven onderzoekt en stemmen telt kent 
uit iedere fractie een vertegenwoordiger. De 
voorzitter stelt de raad voor dat de commissie 
vanavond bestaat uit mw. Haarman (GB) en de 
heren Van Gelder (ChrU) en Kouwen (CDA).

Mw. Haarman rapporteert namens de commissie 
dat zij de bescheiden heeft onderzocht en in orde 
heeft bevonden. Het commissielid voldoet aan de 
gestelde eisen. 

De voorzitter stelt voor om één gecombineerde 
stemming te houden voor alle benoemingen. De 
raadsleden brengen schriftelijk hun stem uit. De 
vergadering wordt geschorst.

De vergadering wordt heropend. Mw. Haarman 
doet verslag van de stemming: het aantal 
uitgegeven en ingeleverde stembriefjes is 21. De 
stemming is geldig. 

Voor de 1e benoeming tot voorzitter van de 
raadscommissie zijn 21 stemmen uitgebracht op 
dhr. Kleine Koerkamp, daarmee is hij benoemd.
Voor de 2e benoeming tot voorzitter van de 
raadscommissie zijn 21 stemmen uitgebracht op 
dhr. Ruitenberg, daarmee is hij benoemd. 

Op de voorgedragen kandidaat B.H.M. Schrijver 
zijn 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
uitgebracht. Hij is hiermee benoemd als lid van de 
raadscommissie.

Dhr. Schrijver legt in handen van de voorzitter ten 
overstaan van de raad de verklaring en belofte af. 
De voorzitter feliciteert hem met de benoeming en 
heet hem welkom. 

5. Beschouwingen op de verkiezingsuitslag Het woord wordt gevoerd door dhr. Schuurman 
(Gemeentebelangen), mw. Ramerman (CDA), 
mw. Lassche (ChristenUnie), dhr. Broere (PvdA), 
dhr. Smalbraak (D66) en dhr. Veldhuis (VVD).

Alle fracties blikken terug op een lange en 
intensieve campagneperiode en de 
verkiezingsuitslag. Dank wordt uitgesproken aan 
burgemeester, griffie en de ambtelijke organisatie 
voor de campagne en de gang van zaken. Ook de 
inzet van de media wordt gewaardeerd.

6. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:37.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
25 april 2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,  
drs. E. van Lente drs. J. Leegwater


