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Voorstel: 
1. Te besluiten tot de volgende benoemingen: 

a. Mw. A.J. Ramerman als plaatsvervangend voorzitter van het presidium en lid van de 
werkgeverscommissie voor de griffie 

b. Voor de rekenkamercommissie: 
- Dhr. J. Smit als (extern) voorzitter 
- Mw. H. Lassche-Visscher, dhr. G.J. Veldhuis en dhr. W. Dankelman als leden 

c. Voor de monitoringscommissie De Spil: 
- Dhr. W. Massier en dhr. J.S. Rodenboog als leden 

2. De “2e wijzigingsverordening Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Dalfsen 2014” vast te stellen. 
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Inleiding:  
Op 29 maart 2018 heeft uw raad in afwachting van de onderhandelingen en besprekingen naar 
aanleiding van de verkiezingen mevrouw Schiphorst-Kijk in de Vegte en de heer Kleine Koerkamp 
benoemd als commissievoorzitters en de heer Nijkamp als plaatsvervangend raadsvoorzitter. In de 
afgelopen weken hebben de fractievoorzitters besloten om de raad voor te stellen om in de vacatures 
te voorzien door de in dit voorstel genoemde kandidaten te benoemen.  Stemming vindt schriftelijk 
plaats (artikel 31 Gemeentewet).  
 
Argumenten: 
1.1 Plaatsvervangend voorzitter van de raad 
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 of ontstent zijn. In het Reglement van Orde is bepaald dat de 
plaatsvervangend voorzitter van de raad tevens voorzitter van het presidium is. Het presidium stelt u 
voor om de benoeming van dhr. Nijkamp in stand te laten, hij hoeft niet opnieuw benoemd te worden.  
 
1.2 Benoeming commissievoorzitters 
Artikel 82 van de Gemeentewet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een raadscommissie in te 
stellen, in lid 4 van datzelfde artikel is de bepaling opgenomen dat een lid van de raad voorzitter van 
de raadscommissie is. In het Reglement van Orde voor de raadscommissie zijn nadere regels gesteld. 
Het presidium stelt u voor om de benoemingen van dhr. Kleine Koerkamp en mw. Schiphorst-Kijk in 
de Vegte in stand te laten, zij hoeven niet opnieuw te worden benoemd.  
 
1.3 Benoeming plaatsvervangend voorzitter van het presidium 
Hoewel in het Reglement van Orde is bepaald dat het voorzitterschap van het presidium bij 
verhindering kan worden waargenomen door een lid van een andere fractie, is het gewenst om een 
vaste plaatsvervanger te benoemen. Hij/zij heeft namelijk op grond van de Verordening op de 
werkgeverscommissie wel een formele rol (voorzitter en plv. voorzitter van het presidium vormen 
samen de zgn. werkgeverscommissie voor de griffie). Mw. Ramerman is kandidaat voor het 
plaatsvervangend voorzitterschap van het presidium.  
 
1.4 Benoeming rekenkamercommissie 
Op 2 juli 2013 heeft uw raad de Verordening op de rekenkamercommissie vastgesteld. De 
rekenkamercommissie en de door de commissie verrichte onderzoeken zijn in de raadscommissie van 
5 maart 2018 geëvalueerd. Daarbij heeft de raadscommissie geconcludeerd dat het wenselijk is om 
de rekenkamercommissie in zijn huidige vorm te continueren. In artikel 3 van de verordening is 
bepaald dat de commissie bestaat uit één extern voorzitter en drie raadsleden, die benoemd worden 
voor de zittingsduur van de raad. Mevrouw Lassche en de heren Dankelman en Veldhuis zijn 
kandidaat-leden, het presidium draagt de heer Jan Smit opnieuw voor als extern voorzitter van de 
rekenkamercommissie. Hij legt voor ambtsaanvaarding de eed af als bedoeld in artikel 81g van de 
Gemeentewet ten overstaan van de raad in handen van de voorzitter.  
 
1.5 Benoeming monitoringscommissie De Spil 
Op 18 april 2017 heeft uw raad de Verordening monitoringscommissie De Spil Nieuwleusen 
vastgesteld. In artikel 4 is bepaald dat de commissie bestaat uit één extern voorzitter en drie 
raads(commissie)leden. De (externe) voorzitter A.J. Schuurman en dhr. Kleine Koerkamp zijn 
benoemd voor de duur van het project (tot 6 maanden na oplevering). Daarmee zijn er twee vacatures 
waarvoor dhr. Rodenboog  (commissielid) en dhr. Massier kandidaat zijn.  
 
2.1 Vaste commissie voor geloofsbrievenonderzoek en stemmingen 
In de afgelopen raadsperiode heeft de raad, conform het reglement van orde, bij iedere benoeming of 
stemming op voorstel van de voorzitter een commissie ingesteld voor geloofsbrievenonderzoek en 
voor het tellen der stemmen. Het is efficiënt om daar een vaste commissie van te maken. Deze 
commissie bestaat uit zes leden, waarvan één vaste voorzitter die uit het midden van de commissie 
gekozen wordt door de commissie. Om de commissie in te stellen is een wijziging van het Reglement 
vereist. Mw. I.G.J. Haarman is de beoogd voorzitter van de nieuwe commissie.  
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Kanttekeningen 
Geen. 
 
Alternatieven: 
1.1 Alternatieve benoemingen 
Uw raad ontvangt –gelet op het voorstel van het presidium- geen nieuw voorstel voor de benoeming 
van de plaatsvervangend raadsvoorzitter (dhr. Nijkamp) en de commissievoorzitters (dhr. Kleine 
Koerkamp). Indien uw raad het wenselijk acht om andere kandidaten voor te dragen voor benoeming 
is een amendement op dit voorstel de geijkte weg (inclusief een schriftelijke stemming). Dit geldt voor 
alle voorgestelde benoemingen.  
 
Financiële dekking: 
Valt binnen de begroting.  
 
Communicatie: 
Geen. 
 
Vervolg: 
Geen. 
 
Bijlagen: 

 2e wijzigingsverordening ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Dalfsen 2014’ 

 Overzicht van wijzigingen. 
 
 
 
 
 
 
 
Het presidium van de gemeenteraad van Dalfsen, 
 
 
de voorzitter,      de griffier,   
L.M. Nijkamp              drs. J. Leegwater



   
  
 
 

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 23 mei 2018, nr. 796; 
 
overwegende dat in de benoemingen moet worden voorzien; 
 
gelet op artikelen 77 en 82 van de Gemeentewet, het Reglement van Orde voor de raadscommissie, 
de Verordening op de rekenkamercommissie en de Verordening monitoringscommissie De Spil 
Nieuwleusen; 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
1. Te besluiten tot de volgende benoemingen: 

a. Mw. A.J. Ramerman als plaatsvervangend voorzitter van het presidium en lid van de 
werkgeverscommissie voor de griffie 

b. Voor de rekenkamercommissie: 
- Dhr. J. Smit als (extern) voorzitter 
- Mw. H. Lassche-Visscher, dhr. G.J. Veldhuis en dhr. W. Dankelman als leden 

c. Voor de monitoringscommissie De Spil: 
- Dhr. W. Massier en dhr. J.S. Rodenboog als leden 

2. De “2e wijzigingsverordening Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Dalfsen 2014” vast te stellen. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 mei 2018. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 
  


