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

Inleiding:
In de raadsvergadering van 30 maart 2022 heeft de raad besloten om de raadsleden Kleine Koerkamp
en Ruitenberg te benoemen tot commissievoorzitters. Raadslid Haarman is van rechtswege
plaatsvervangend voorzitter van de raad omdat zij het langstzittend raadslid is. Op dit moment is in het
Reglement van Orde bepaald dat zij daarmee ook van rechtswege voorzitter is van het presidium en
op grond van de Verordening werkgeverscommissie ook van rechtswege voorzitter van de
werkgeverscommissie voor de griffie. In dit voorstel wordt uw raad voorgesteld deze automatische
koppeling los te laten. Daarnaast acht het presidium het wenselijk om per fractie meer
commissieleden door de raad te laten benoemen. Ook daarin voorziet dit voorstel.
Argumenten:
1.1
Meer flexibiliteit in de invulling van posities in raad en presidium
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 in artikel 2 lid 2 bepaald dat de plaatsvervangend voorzitter van de raad
tevens voorzitter van het presidium is en daarmee het lid namens die fractie. Dit kan samenvallen met
het fractievoorzitterschap, zoals dat in de afgelopen perioden het geval was, maar dat is niet verplicht.
Door de koppeling los te laten kan de plaatsvervangend raadsvoorzitter ook iemand anders zijn dan
het lid van het presidium. Dat geeft de raad meer mogelijkheden voor een andere invulling.
1.2
Meer commissieleden per fractie
In artikel 4 lid 2 van het Reglement van orde voor de raadscommissie is bepaald dat de raad
maximaal twee commissieleden per fractie kan benoemen. Deze commissieleden kunnen raadsleden
bij afwezigheid vervangen in vergaderingen van de raadscommissie(s). Gelet op de toegenomen
werkdruk en de verwachte wijzigingen in het vergadermodel is het wenselijk om commissieleden meer
dan voorheen in te zetten. Het presidium stelt voor om van 2 naar maximaal 3 commissieleden per
fractie te gaan.
1.3
Meer keuzemogelijkheid voor de samenstelling van de werkgeverscommissie
In artikel 5 van de Verordening op de werkgeverscommissie is bepaald dat in de periode na de
verkiezingen de taken van de werkgeverscommissie worden waargenomen door het langstzittend
raadslid. Deze waarneming eindigt op het moment dat de raad de voorzitter van het presidium
benoemd heeft, en de werkgeverscommissie bestaat uit de voorzitter van het presidium en de
plaatsvervangend voorzitter van het presidium. De waarneming is geregeld uit oogpunt van
continuïteit en moet behouden blijven, maar het is wenselijk om de raad meer mogelijkheden te geven
in de samenstelling van de werkgeverscommissie. Daarom wordt voorgesteld de bepaling te wijzigen
naar minimaal twee raadsleden.
Kanttekeningen
Het blijft mogelijk voor raadsleden om in meerdere functies te worden benoemd of aangewezen. Als
de raad conform dit voorstel besluit vereist dit steeds een stemming, waar dat nu niet nodig is.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing.
Financiële dekking:
Commissieleden hebben op grond van wet- en regelgeving een eigen recht op ondersteunende
middelen (ICT, reiskostenvergoeding) en op presentiegeld bij deelname aan een vergadering.
Afhankelijk van het aantal benoemde commissieleden moet worden bekeken of de huidige budgetten
toereikend zijn. De andere wijzigingen uit dit voorstel hebben geen financiële consequenties.

Communicatie:
De vaststelling van de wijzigingen worden bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad en
worden opgenomen in de regelingenbank op de gemeentelijke website. De wijzigingen treden in
werking na bekendmaking.
Bijlagen:
 Wijzigingsverordening
 Was-wordt-tabel

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 9 mei 2022, nr. 1431;
overwegende dat:
-

meer flexibiliteit gewenst is in de mogelijkheden om raadsleden te benoemen voor
lidmaatschap van het presidium en/of de werkgeverscommissie;
het wenselijk is het aantal commissieleden per fractie te verhogen;
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;

besluit:
de ‘2e Wijzigingsverordening Reglementen van orde en Verordening werkgeverscommissie’
vast te stellen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
30 mei 2022.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

