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Raadsvoorstel

Status:  besluitvormend

Agendapunt: 4

Onderwerp: Diverse benoemingen na verkiezingen

Datum: 28 maart 2022

Portefeuillehouder: drs. E. van Lente

Decosnummer: 1423

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

Voorstel:
1. Te benoemen:

- H.A.J. Kleine Koerkamp tot voorzitter van de raadscommissie
- E. Ruitenberg tot voorzitter van de raadscommissie

2. Te benoemen tot lid van de raadscommissie:
- B.H.M. Schrijver, D66
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Inleiding: 
Met de installatie van de nieuwe raadsleden moeten ook enkele benoemingen worden verricht uit 
oogpunt van continuïteit, gezien de geplande vergadering van de raadscommissie op 11 april 2022. 

Argumenten:
De benoemingen moeten opnieuw plaatsvinden
De definitieve verkiezingen van personen op diverse functies volgt uit de onderhandelingen en 
besprekingen binnen fracties. Benoeming is gekoppeld aan lidmaatschap en zittingsduur en moet 
daarom opnieuw gebeuren na de verkiezingen.  

Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad
In artikel 9 van de Gemeentewet is bepaald dat de burgemeester voorzitter is van de raad. Bij 
verhindering of ontstentenis wordt dit voorzitterschap waargenomen door het langstzittende lid van de 
raad. De raad kan een ander lid met de waarneming belasten (artikel 77). Deze waarneming geldt ook 
indien alle wethouders verhinderd zijn. In het Reglement van Orde is bepaald dat de 
plaatsvervangend voorzitter van de raad tevens voorzitter van het presidium is, daarnaast is de 
voorzitter van het presidium ook voorzitter van de werkgeverscommissie voor de griffie. Van 
rechtswege bekleedt mw. I.G.J. Haarman daarom deze functies tot het moment dat de raad hierover 
andere besluiten neemt. 

Benoeming voorzitters van de raadscommissie
Op grond van artikel 82 van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad besloten om een 
raadscommissie in te stellen, alleen raadsleden kunnen deze commissie voorzitten. De heren Kleine 
Koerkamp en Ruitenberg zijn bereid gevonden het voorzitterschap van de raadscommissie (tijdelijk) 
op zich te nemen. 

Benoeming leden van de raadscommissie
In het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raadscommissie van Dalfsen is bepaald dat 
er per fractie 2 commissieleden niet zijnde raadsleden kunnen worden benoemd op voordracht. Zij 
mogen een raadslid in vergaderingen van de raadscommissie vervangen. Om te onderzoeken of 
voorgedragen kandidaten benoembaar zijn tot commissielid, wordt ter vergadering een advies 
uitgebracht door de (in te stellen) commissie voor het onderzoek naar de geloofsbrieven. De te 
benoemen commissieleden dienen –alvorens zij hun functie kunnen uitoefenen- ten overstaan van de 
raad in handen van de voorzitter de eed dan wel verklaring en belofte af te leggen. 

Kanttekeningen en alternatieven
Voor de benoeming van de voorzitters van de commissie kan uw raad uitsluitend kiezen uit 
raadsleden. Burgemeester, wethouders of derden mogen deze functies niet vervullen. 

Bij de benoeming van commissieleden gaat het om een benoeming op voordracht. U kunt alleen voor 
of tegen stemmen. De stemming over alle benoemingen is schriftelijk. 

Financiële dekking:
Er zijn geen kosten met dit voorstel gemoeid. 

Communicatie:
Geen.

Vervolg:
In de raadsvergaderingen van april en mei kunnen desgewenst opnieuw benoemingen plaatsvinden. 

Bijlagen:
Geen. 

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 de voorzitter en griffier d.d. 28 maart 2022, nummer 1423;

overwegende dat in de benoemingen moet worden voorzien;

gelet op artikelen 77 en 82 van de Gemeentewet;

gehoord het advies van de commissie voor de geloofsbrieven omtrent de benoembaarheid van 
kandidaten tot lid van de raadscommissie;

b e s l u i t :

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

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

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
30 maart 2022.

De raad voornoemd,

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


