
2e Wijzigingsverordening Reglementen van 
orde en Verordening werkgeverscommissie
De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 9 mei 2022, nummer 1431;

overwegende dat:
- meer flexibiliteit gewenst is in de mogelijkheden om raadsleden te benoemen voor 

lidmaatschap van het presidium en/of de werkgeverscommissie;
- het aantal commissieleden per fractie moet worden vergroot naar drie per fractie;
- aanpassing van het Reglementen van Orde voor de raad en de raadscommissie en de 

Verordening werkgeverscommissie daartoe noodzakelijk is; 
- een uitgebreider herziening van deze Reglementen van Orde bekeken wordt door de nog in 

te stellen werkgroep vanuit de raad;
- daarom volstaan wordt met een beperkte wijzigingsverordening;

gelet op artikelen 16, 83 en 84 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de “2e Wijzigingsverordening Reglementen van orde en Verordening 
werkgeverscommissie”

Artikel 1
Artikel 2 van het "Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Dalfsen 
2019"  komt als volgt te luiden:

1. Er is een presidium dat bestaat uit de fractievoorzitters, die zich bij afwezigheid kunnen laten 
vervangen door een raadslid of commissielid uit dezelfde fractie.

2. De raad benoemt de voorzitter van het presidium.
3. Bij verhindering van de voorzitter van het presidium wordt het voorzitterschap waargenomen 

door een lid van een andere fractie. 
4. Het presidium kan anderen uitnodigen deel te nemen aan zijn vergaderingen.
5. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van 

de raad en de raadscommissies voor zover het niet betreft de taken van de agendacommissie.

Artikel 2
Artikel 4, lid 2, van het "Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissie van de 
gemeente Dalfsen 2019"  komt als volgt te luiden:

2. De raad benoemt op voordracht van de fracties voor iedere fractie maximaal drie 
plaatsvervangende commissieleden, die zitting in de raadscommissie kunnen hebben ter 
vervanging van een raadslid.

Artikel 3
Artikel 3 van de “Verordening op de werkgeverscommissie voor de griffie Dalfsen 2020" komt als volgt 
te luiden:

1. De werkgeverscommissie bestaat uit minimaal twee raadsleden.
2. De raad benoemt de voorzitter en leden van de werkgeverscommissie.

Artikel 4 Slotbepaling
1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘2e Wijzigingsverordening Reglementen van orde en 

Verordening werkgeverscommissie’
2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking. 



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

De raad voornoemd,

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


