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Te benoemen tot lid van de raadscommissie:
- M. Valk (CDA)
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Inleiding:
In het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raadscommissie van Dalfsen is bepaald dat
er per fractie 3 commissieleden niet zijnde raadsleden kunnen worden benoemd. Zij mogen een
raadslid in vergaderingen van de raadscommissie vervangen. De CDA-fractie draagt dhr. M. Valk voor
benoeming tot commissielid voor.
Argumenten:
Eisen aan benoeming leden van de raadscommissie
Om te onderzoeken of voorgedragen kandidaten benoembaar zijn tot commissielid, wordt ter
vergadering een advies uitgebracht door de (in te stellen) commissie voor het onderzoek naar de
geloofsbrieven. Leden van een raadscommissie moeten voldoen aan eisen die aan hen zijn gesteld
door de raad:
 Moeten op kandidatenlijst hebben gestaan bij de meest recente raadsverkiezingen (plaats op
de lijst is niet van belang).
 Moeten ingezetene van de gemeente zijn, ouder dan 18 jaar en niet uitgesloten van kiesrecht.
 Zij maken hun nevenfuncties en openbare betrekkingen openbaar.
Het benoemde commissielid dient –alvorens hij zijn functie kan uitoefenen- ten overstaan van de raad
in handen van de voorzitter de eed of verklaring en belofte af te leggen.
Kanttekeningen en alternatieven
Bij de benoeming van commissieleden gaat het om een benoeming op voordracht. U kunt alleen voor
of tegen stemmen. De stemming over alle benoemingen is schriftelijk.
Financiële dekking:
Commissieleden hebben op grond van de verordening rechtspositie recht op ICT middelen en
scholing. Zij ontvangen een presentiegeld voor hun deelname aan vergaderingen van de
raadscommissie.
Communicatie:
Geen.
Vervolg:
Gemeentebelangen en ChristenUnie kunnen elk nog twee commissieleden benoemen, CDA, D66 en
VVD één.
Bijlagen:
Geen.
De gemeenteraad van Dalfsen,
de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier d.d. 15 september 2022, nummer 1489;
overwegende dat in de benoemingen moet worden voorzien;
gelet op artikelen 77 en 82 van de Gemeentewet;
gehoord het advies van de commissie voor de geloofsbrieven omtrent de benoembaarheid van
kandidaten tot lid van de raadscommissie;

besluit:
Te benoemen tot lid van de raadscommissie:
-

M. Valk (CDA)

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
26 september 2022.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

