
 

 
  
 RAADSVOORSTEL 

  
  

20080623 - 15. Vaststellling verordeningen - RaadsVOORSTEL 

 status: B 
 
Agendapunt: 15 
Onderwerp: Vaststelling verordeningen 
  
Commissie: 16-6-2008, nr. 6 
Raadsvoorstel: 28-5-2008, nr. 60 
  
Portefeuillehouder : dhr. L.V. Elfers                                     
Beleidsterrein: - Bestuurszaken                                     
Programma: 1. Bestuur 
  
Ter inzage (o.m.) : - "Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 

van de gemeente Dalfsen - 2005"; 
- "Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 

van de gemeente Dalfsen - 2008"; 
- "Instellingsverordening raadscommissie Dalfsen - 2005"; 
- "Instellingsverordening raadscommissie Dalfsen - 2008". 

  
Informant: H.C. Lankman 

 
E. e.lankman@dalfsen.nl  
T. (0529) 488230 

 
 
Voorstel:
Uw raad wordt voorgesteld: 

- in te trekken het "Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad van de gemeente Dalfsen - 2005" en de “Instellingsverordening raadscommissie Dalfsen – 
2005”, beiden vastgesteld op 11 april 2005; en 

- vast te stellen het "Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad van de gemeente Dalfsen - 2008" en de "Instellingsverordening raadscommissie Dalfsen - 
2008".

 
 
Inleiding:
Tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2007 besloot uw raad tot een wijziging in de vergaderstructuur.  
Op voorstel van het Presidium besloot uw raad te besluiten tot: 

1. 2 commissiebijeenkomsten (1e en 2e maandag/maand); 
2. 1 raadsvergadering (4e maandag/maand); 
3. dit bij een latere aanpassing van het Reglement van orde op de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de raad van de gemeente Dalfsen – 2005 en de Instellingsverordening 
raadscommissie Dalfsen – 2005 te verwerken in genoemde verordeningen

 
Het voorliggende voorstel is de verwerking van het raadsbesluit van 11 juni 2007 in het "Reglement van 
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Dalfsen - 2008" en 
de "Instellingsverordening raadscommissie Dalfsen - 2008". 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Artikel 82 van de Gemeentewet biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om raadscommissies in te stellen 
die de besluitvorming van de Raad kunnen voorbereiden en met het College of de Burgemeester kunnen 
overleggen. 



 
 
 

  
 
   

 

Dit artikel biedt de mogelijkheid, maar is geen verplichting tot het instellen van raadscommissies. Het staat 
de Raad vrij om dit al dan niet te doen
 
Alternatieven:
Omdat dit voorstel de technische uitwerking is van een eerder genomen raadsbesluit zijn er geen 
alternatieven waaruit uw raad zou kunnen kiezen
 
Financieel kader:
n.v.t.
 
Communicatie:
n.v.t.
 
 
De voorzitter en griffier van de gemeenteraad van Dalfsen,  
 
de voorzitter, de griffier,  
L.V. Elfers H.C. Lankman 
 


