
Raadsvoorstel

Status:  besluitvormend

Agendapunt: 13

Onderwerp: Overige benoemingsbesluiten raad

Datum: 9 juni 2022

Portefeuillehouder: drs. E. van Lente

Decosnummer: 1457

Informant: J. Leegwater
griffie@dalfsen.nl
(0529) 488 230

Voorstel:
Te besluiten tot de volgende benoemingen:

a. H. Lassche-Visscher als voorzitter van het presidium
b. H.A. Zwakenberg als voorzitter van de raadscommissie
c. L. Broere als raadsrapporteur Regio Zwolle
d. E. Ruitenberg als raadsrapporteur RES
e. Als leden voor de werkgeverscommissie:

- L. Broere (voorzitter), H.G. Kappert, R.H. Kouwen
f. Als leden voor de rekenkamercommissie dhr. Jutten, dhr. Smalbraak en dhr. Veldhuis
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Inleiding: 
Op 30 maart 2022 heeft uw raad in afwachting van de onderhandelingen en besprekingen naar 
aanleiding van de verkiezingen de heren Kleine Koerkamp en Ruitenberg benoemd als 
commissievoorzitters. Mevrouw Haarman is als langstzittend raadslid van rechtswege de 
plaatsvervangend raadsvoorzitter en in die hoedanigheid was zij ook van rechtswege voorzitter van 
het presidium en voorzitter van de werkgeverscommissie. In de afgelopen weken hebben de 
fractievoorzitters besloten om de raad voor te stellen om in de vacatures te voorzien door de in dit 
voorstel genoemde kandidaten te benoemen.  Stemming vindt schriftelijk plaats (artikel 31 
Gemeentewet). 

Argumenten:
1.1 Benoeming voorzitter van het presidium
Sinds de laatste herziening van het Reglement van Orde is er geen automatische koppeling meer 
tussen het plaatsvervangend voorzitterschap van de raad en het voorzitterschap van het presidium. 
Mw. Lassche is kandidaat voor het voorzitterschap van het presidium. 

1.2 Benoeming commissievoorzitters
Artikel 82 van de Gemeentewet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een raadscommissie in te
stellen, in lid 4 van datzelfde artikel is de bepaling opgenomen dat een lid van de raad voorzitter van 
de raadscommissie is. In het Reglement van Orde voor de raadscommissie zijn nadere regels gesteld. 
Het presidium stelt u voor om de benoeming van dhr. Kleine Koerkamp in stand te laten, hij hoeft niet 
opnieuw te worden benoemd. Gelet op het ontslag van dhr. Ruitenberg is het wel wenselijk om naast 
dhr. Kleine Koerkamp nog een commissievoorzitter te benoemen. Mw. Zwakenberg is hiervoor 
kandidaat.

1.3 Benoeming raadsrapporteurs
Op 30 mei 2022 heeft de raad besloten tot het instellen van een commissie regionale samenwerking 
en raadsrapporteurs. Uit oogpunt van continuïteit en zorgvuldigheid hebben dhr. Broere (Regio 
Zwolle) en dhr. Ruitenberg (RES) verklaard bereid te zijn door de raad formeel benoemd te worden 
als raadsrapporteur.

1.4 Benoeming werkgeverscommissie
Sinds de laatste herziening van de Verordening op de werkgeverscommissie is er geen automatische 
koppeling meer tussen het plaatsvervangend voorzitterschap van de raad en lidmaatschap 
werkgeverscommissie. Om invulling te geven aan het werkgeverschap van de raad voor de griffie 
hebben dhr. Broere (als voorzitter), mevrouw Kappert en dhr. Kouwen zich kandidaat gesteld. 

1.5 Benoeming rekenkamercommissie
Op 2 juli 2013 heeft uw raad de Verordening op de rekenkamercommissie vastgesteld. 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. Mw. Van der Torre is door de raad op 25 april 
2022 benoemd als voorzitter. De heren Jutten, Smalbraak en Veldhuis zijn kandidaat-leden. 

1.6 De commissie P&C moet nog van start
Mw. Holterman is kandidaat voor het voorzitterschap van de commissie P&C. Dit wordt gesteund door 
het presidium. De benoeming dient echter plaats te vinden door de commissie zelf, die uit zijn midden 
een voorzitter kiest. Dit wordt geregeld bij de eerstvolgende vergadering van die commissie. Fracties 
vaardigen ieder twee raadsleden en/of commissieleden af, evt. aangevuld met een steunfractielid. 

Kanttekeningen
Geen.

Alternatieven:
1.1 Alternatieve benoemingen
Uw raad ontvangt –gelet op het voorstel van het presidium- geen nieuw voorstel voor de benoeming 
van de plaatsvervangend raadsvoorzitter (mw. Haarman). Indien uw raad het wenselijk acht om 



3

andere kandidaten voor te dragen voor benoeming is een amendement op dit voorstel de geijkte weg 
(inclusief een schriftelijke stemming). Dit geldt voor alle voorgestelde benoemingen. 

Financiële dekking:
Valt binnen de begroting. 

Communicatie:
Geen.

Vervolg:
Geen.

Bijlagen:
Ontslagbrief commissievoorzitter E. Ruitenberg

Namens de gemeenteraad van Dalfsen,

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



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van voorzitter en griffier d.d. 9 juni 2022, nr. 1457;

overwegende dat in de benoemingen moet worden voorzien;

gelet op artikelen 77 en 82 van de Gemeentewet, het Reglement van Orde voor de raadscommissie, 
de Verordening op de rekenkamercommissie, de Verordening op de werkgeverscommissie en de 
Verordening op de commissie regionale samenwerking en raadsrapporteurs;

b e s l u i t :

Te besluiten tot de volgende benoemingen:
a. H. Lassche-Visscher als voorzitter van het presidium
b. H.A. Zwakenberg als voorzitter van de raadscommissie
c. L. Broere als raadsrapporteur Regio Zwolle
d. E. Ruitenberg als raadsrapporteur RES
e. Als leden voor de werkgeverscommissie:

- L. Broere (voorzitter), H.G. Kappert, R.H. Kouwen
f. Als leden voor de rekenkamercommissie dhr. Jutten, dhr. Smalbraak en dhr. Veldhuis

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 juni 2022.

De raad voornoemd,

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


