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3e wijziging Delegatie- en 
mandaatstatuut gemeenteraad 
Dalfsen 2021
De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022 nummer 
1379;

overwegende dat vanuit het oogpunt van efficiency wenselijk is de benoeming van de 
(plaatsvervangend) leden van de gemeentelijke adviescommissie en de (plaatsvervangend) 
stadsbouwmeester en ervenconsulent aan het college te mandateren;

gelet op artikel 17.7 van de Omgevingswet, artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 10:3 van de 
Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

vast te stellen de “3e wijziging Delegatie- en mandaatstatuut gemeenteraad Dalfsen 2021”

Artikel I
Aan Hoofdstuk 3 artikel 4 wordt toegevoegd:

Omschrijving Bevoegdheid / 
Wettelijke 
vindplaats

Naar Bij 
afwezigheid

Voorwaarden

Het ontslaan van de 
huidige 
(plaatsvervangende) 
leden van de 
monumentencommissie

Raad / artikel 15 
Monumentenwet

College

Het benoemen en 
ontslaan van de 
(plaatsvervangend) 
leden van de 
gemeentelijke 
adviescommissie

Raad / artikel 
17.7 
Omgevingswet

College

Het benoemen en 
ontslaan van de 
(plaatsvervangend) 
stadsbouwmeester en 
ervenconsulent

Raad / artikel 
17.7 
Omgevingswet

College

Artikel 2 
Dit besluit kan worden aangehaald als 3e wijziging Delegatie- en mandaatstatuut gemeenteraad 
Dalfsen 2021.

Artikel 3
Dit besluit treedt daags na publicatie in werking. 



Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn (openbare) vergadering van 28 februari 
2022.

De raad voornoemd,

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


