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Voorstel:
de “Verordening op de commissie voor regionale samenwerking en raadsrapporteurs” vast te stellen.
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Inleiding: 
In de afgelopen raadsperiode heeft het presidium besloten om te gaan experimenteren met 
raadsrapporteurs, die de gemeenteraad vertegenwoordigen in overlegsituaties met andere overheden. 
In eerste instantie ging het alleen om deelname aan de regionale werkgroep van raadsleden, 
statenleden en leden van het Algemeen Bestuur van de waterschappen (RSAB) voor de Regionale 
Energie Strategie (RES) voor de Regio West Overijssel. Later kwam daar de regionale werkgroep van 
raads- en Statenleden voor het samenwerkingsverband Regio Zwolle bij. Het presidium stelt de raad 
voor over te gaan tot instelling van een formele commissie van raadsrapporteurs.

Argumenten:
Raadsrapporteurs krijgen een formele positie
Door vaststelling van de verordening stelt de raad een commissie in, die volledig bestaat uit 
raadsrapporteurs. Er is geen sprake van delegatie (overdracht) of mandaat van bevoegdheden, de 
commissie neemt geen besluiten namens de raad. Wel is sprake van vertegenwoordiging van de 
gemeenteraad in overlegsituaties. De commissie en zijn leden hebben daarmee de taak (en plicht) om 
andere raadsleden te informeren en met hen te overleggen waar nodig, zodat de opvatting van de 
(raad van de) gemeente Dalfsen bekend is bij overlegpartners. Daarvoor is het uiteraard ook wenselijk 
dat de raadsrapporteurs (in aanwezigheid van andere raadsleden) kunnen overleggen met 
burgemeester, wethouders en de hen ondersteunende ambtenaren en kennis kunnen nemen van 
informatie. De raadsrapporteurs moeten door de raad worden benoemd. 

Kanttekeningen
Een belangrijk aspect van regionale samenwerking wordt niet met deze verordening geregeld
Verbonden partijen zijn belangrijke partners in het kader van regionale samenwerking. Met name de 
gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio, GGD, Omgevingsdienst en de 
Bedrijfsvoeringsorganisaties RST IJsselland, SSC ONS en GBLT zijn voor raad en college partners 
waarmee regelmatig overleg plaatsvindt / dient plaats te vinden. Bij de meeste van deze partners 
heeft de raad formeel de bevoegdheid een zienswijze af te geven over voorgenomen wijzigingen van 
de begroting of de ontwerpbegroting voor het volgende jaar. Tot op dit moment wordt dit geregeld via 
een besluit op een raadsmemo. Een eventuele aanpassing van deze werkwijze vraagt om 
herbezinning op de nota verbonden partijen, die door de raad is vastgesteld in november 2020

Duurzaamheid:
Niet van toepassing. 

Financiële dekking:
Vaststelling van de verordening creëert het recht op een toelage voor raadsrapporteurs omdat het 
gaat om een bijzondere commissie als bedoeld in artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers. De activiteiten van de raadsrapporteur (en dus het lidmaatschap 
van deze commissie) zijn dusdanig dat dit niet meer behoort tot het reguliere takenpakket van een 
raadslid. Kosten van deze toelage moeten worden gedekt uit het salarisbudget voor de raad. 

Communicatie:
De verordening wordt bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad en wordt opgenomen in de 
regelingenbank op de gemeentelijke website. 

Vervolg:
Het is aan de raad om – op voorstel van het presidium – raadsrapporteurs te benoemen. 

Bijlagen:
Verordening op de commissie voor regionale samenwerking en raadsrapporteurs

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



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 9 mei 2022, nr. 1447;

gelet op artikelen 84 en 86 Gemeentewet;

b e s l u i t :

de “Verordening op de commissie voor regionale samenwerking en raadsrapporteurs” 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,             de griffier,  
drs. E. van Lente            drs. J. Leegwater


