
Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 6

Onderwerp: Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad en toelatingsbesluit

Datum: 22 maart 2022

Portefeuillehouder: drs. E. van Lente

Decosnummer: 1408

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

Voorstel:
De benoemde raadsleden toe te laten tot de gemeenteraad. 
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Inleiding: 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart zal de samenstelling van 
de raad wijzigen. De raad dient op grond van de Kieswet (afdeling IV, hoofdstuk V) te besluiten tot 
toelating tot de raad, op grond van een onderzoek naar de geloofsbrieven.. Ter vergadering wordt een 
commissie ingesteld die tot taak heeft de geloofsbrieven van de benoemde raadsleden te 
onderzoeken en een oordeel te geven over het verloop van de verkiezingen. 

Argumenten:
De oude raad dient te besluiten over toelating van de nieuwe raad
Op grond van de verkiezingsuitslag zijn de raadsleden benoemd. Het is aan de oude raad om te 
besluiten over de toelating tot de raad. In het onderzoek naar de geloofsbrieven wordt gekeken of de 
benoemde kandidaat aan de vereisten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad voldoet en of er 
geen nevenfuncties worden vervult die niet met het lidmaatschap samengaan. Deze commissie zal de 
geloofsbrieven onderzoeken en adviseren over de toelating. De commissie zal ter vergadering verslag 
uitbrengen van haar bevindingen. 

De raad geeft een oordeel over het verloop van de verkiezingen
Het oordeel van de raad vindt plaats op basis van het proces verbaal van het centraal stembureau en 
het advies van de commissie voor de geloofsbrieven. Daarom worden de processen-verbaal van de 
stembureaus in de gemeente aan deze commissie overgelegd. 

De gemeenteraad kan in het kader van het geloofsbrievenonderzoek besluiten tot een hertelling. De 
gemeenteraad kan dit doen als een ernstig vermoeden bestaat dat stembureaus bij het tellen van de 
stemmen fouten hebben gemaakt die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling, of om andere 
redenen. De zittende gemeenteraad kan naast een besluit nemen tot hertelling, ook een stemming 
ongeldig verklaren en tot een herstemming besluiten. Hier is overigens geen aanleiding voor. 

Kanttekeningen
Geen.

Alternatieven:
Geen.

Duurzaamheid:
Geen.

Financiële dekking:
Kosten vallen binnen de begroting. 

Communicatie:
Het procesverbaal van de verkiezingsuitslag wordt bij de stukken gepubliceerd, net als het advies van 
de commissie voor de geloofsbrieven.

Vervolg:
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is onherroepelijk nadat de raad de nieuwe leden heeft 
toegelaten. Woensdag 30 maart 2022 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Alvorens hun 
functie te kunnen uitoefenen, dienen de raadsleden de eed of de verklaring en belofte af te leggen. 

Bijlagen:
Proces-verbaal  van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad, 21 maart 2022

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de waarnemend gemeentesecretaris/alg.directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het proces-verbaal van het centraal stembureau;

gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrieven; 

overwegende dat de commissie de stukken heeft onderzocht en in orde heeft bevonden;

gelet op afdeling IV van de Kieswet;

b e s l u i t :

toe te laten als leden van de raad van de gemeente Dalfsen:

- Broere, L. (Leander) 
- Diepman, L.H.M.M. (Luc)
- van Gelder, D.J. (Dick) 
- Haarman, I.G.J. (Inge) 
- Hekman, J. (Jelle) 
- Holterman-Pot, M.J. (Mariëtte)
- Homans, D.B. (Dick)
- Jutten, G.M.M. (Gerard)
- Kappert, H.G. (Ingrid) 
- Kleine Koerkamp, H.A.J. (Herman) 
- Kouwen, R.H. (Roel)
- Lassche-Visscher, H. (Rietje)
- van Lenthe, J.W. (Wim) 
- Prinsse, W. (Wim) 
- Ramerman, A.J. (Betsy) 
- Ruitenberg, E. (Bert) 
- Schuurman, A. (André) 
- Smalbraak, J.B. (Bernard) 
- Veldhuis, GJ (Gerrit Jan) 
- de Vries, T. (Ton) 
- Zwakenberg-Hoogenboom, H.A. (Anouk) 

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

De raad voornoemd,

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


