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Voorstel:
Uw raad wordt voorgesteld de heren M.R.H.M. von Martels, N.L. Agricola en E. Goldsteen tot wethouder in 
volledige betrekking te benoemen.
 
Inleiding:
Op 3 maart 2010 vonden de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad plaats. Op basis van de 
verkiezingsuitslag heeft het CDA als grootste partij het initiatief genomen om te komen tot de vorming van 
een nieuw college van burgemeester en wethouders.  
 
Onder leiding van mevrouw H. Nap-Borger, die als informateur en formateur opgetreden heeft, zijn 
besprekingen met alle partijen gevoerd. Uit deze besprekingen is het raadsdocument 2010-2014 “Samen 
Kiezen, Samen Doen!” voortgekomen. 
Tijdens de informatieronde zijn gesprekken gevoerd met alle lijsttrekkers, op basis van deze gesprekken 
heeft de informateur advies uit gebracht.  
Op basis van dit advies zijn besprekingen gevoerd en hebben het CDA en Gemeentebelangen Dalfsen 
aangegeven met elkaar een nieuw college van burgemeester en wethouders te vormen. De fractie van de 
ChristenUnie ondersteunt deze coalitie. Hiermee is er een college dat kan rekenen op een grote 
meerderheid in de gemeenteraad en is de continuïteit van het bestuur gewaarborgd 
 
Door de beide coalitiepartijen is een coalitieakkoord opgesteld, dat mede ondertekend is door de 
ChristenUnie. Om uitvoer te geven aan zowel het raadsdocument als het voorliggend coalitieakkoord 
stellen de fractievoorzitters van het CDA en Gemeentebelangen Dalfsen u, op grond van artikel 35 van de 
Gemeentewet, voor:  

� jhr. M.R.H.M. von Martels (CDA); 
� de heer N.L. Agricola (Gemeentebelangen Dalfsen); 
� de heer E. Goldsteen (ChristenUnie)  

te benoemen tot wethouder in volledige betrekking.  
 
De benoeming gaat in op het moment dat de raad de kandidaten heeft benoemd en zij hun benoeming 
hebben aanvaard. Na aanvaarding van de benoeming treden de zittende wethouders (van rechtswege) af.  
 
De fractievoorzitters van het CDA en Gemeentebelangen Dalfsen, 
 
J.W. Uitslag, J.G.J. Ramaker, 
CDA Gemeentebelangen Dalfsen  


