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Voorstel:  

1. De 1
e
 wijziging per 1 december 2012 in de instellingsverordening raadscommissie Dalfsen 

2008 betreffende de artikelen 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21 en 27 en van het reglement van 
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente 
Dalfsen 2008 betreffende de artikelen 13, 14, 15, 17, 21,  26 en 50 vast te stellen; 

 
2. Een eenmalig budget van € 2000 en een structureel budget van jaarlijks € 3600 voor 

abonnementskosten beschikbaar te stellen;  

 
3. Daarnaast voor de duur van 4 jaar jaarlijks een bedrag van € 5000 ter beschikking te stellen 

vanaf 2013 voor aanpassingen van de digitale raadssystemen.   



 
 
 
 
 
 Inleiding: 
Naar aanleiding van de afstudeerstages van de heren De Jong en Zeldenrust  zijn nieuwe 
aanbevelingen gedaan m.b.t. de bestuurscultuur. De meeste aanbevelingen zijn als werkafspraak 
verwerkt in de werkwijze van verschillende gremia, maar een tweetal aanbevelingen dienen in de 
raadsverordeningen verwerkt te worden. Ook zijn een aantal artikelen gemoderniseerd i.v.m. de 
veranderdingen binnen digitalisering. 
 
Argumenten: 

1. Opnemen van de wijzigingen leidt tot formalisering van de werkwijze  
Het zorgt voor formalisering van de nieuwe werkwijze. De raad geeft met de vaststelling aan zich te 
verbinden aan de nieuwe werkwijze. 
 

2. Verschaft duidelijkheid van bevoegdheden 
Het geeft duidelijk weer welke bevoegdheden de voorzitters bezitten waardoor rollen en taken 
verhelderd worden.  
 

3. Afspraken blijven bestaan door registratie  
Nieuwe afspraken worden geregistreerd en blijven bestaan. 
 

4. Optimalisering systeem 
Digitalisering is in volle gang, een nieuw raadsinformatiesysteem is een feit. Voortschrijdend inzicht 
(vb missende adobe flash iPad) en verplichtingen vanuit de wet (vb readspeaker) maakt het nodig dat 
er krediet beschikbaar wordt gesteld voor het optimaliseren van het raadsinformatiesysteem.  
 
Financiën: 
Het financiële deel valt onder programma 1 Bestuur. De begroting van het bedrag is gebaseerd op de 
offertes (vertrouwelijk) die uitgebracht zijn voor optimalisering van het raadsinformatiesysteem en 
komen ten laste van het saldo 4006000/434343 voor 2012 € 5600 eenmalig, € 5000 voor de duur van 
4 jaar vanaf 2013 en vanaf 2013 e.v. € 3600 van het saldo.De afdeling financiën adviseert negatief 
m.b.t. dit budget, omdat het niet voldoet aan de drie o’s: onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar.   
 
Communicatie: 
De verordeningen worden via Kernpunten en het gemeenteblad bekend gemaakt na vaststelling 
Vervolgens worden zij zichtbaar via de regelingenbank.  
 
Bijlagen: 

1. Gewijzigde instellingsverordening raadscommissie Dalfsen 2008  
2. gewijzigd reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 

van de gemeente Dalfsen 2008 
3. Offertes (vertrouwelijk) 

 
 
 
Burgemeester van Dalfsen, 
 
de burgemeester,  
drs. H.C.P. Noten   
 
 



   
  
 
 
 
RAADSBESLUIT 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. 25 september 2012, nummer 97; 
 
overwegende dat een aantal aanbevelingen niet als werkafspraak verwerkt kunnen worden, er 
modernisering plaats heeft gevonden m.b.t. digitalisering en het raadsinformatiesysteem verdere 
optimalisering vergt; 
 
gelet op de aard van deze aanbevelingen deze geformaliseerd dienen te worden in verordeningen en 
er krediet beschikbaar gesteld dient te worden; 
 
gezien de huidige raadsverordeningen van 2008 en de voorliggende offertes; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
Vast te stellen de 1

e
 wijziging per 1 december 2012 in de instellingsverordening raadscommissie 

Dalfsen 2008 betreffende de artikelen 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21 en 27 en van het reglement van 
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Dalfsen 2008 
betreffende de artikelen 13, 14, 15, 17, 21,  26 en 50; 
 
En daarnaast een eenmalig budget van € 2000 en een structureel budget van jaarlijks € 3600 voor 
abonnementskosten en vanaf 2013 4 jaar achtereen jaarlijks een budget van € 5000 beschikbaar te 
stellen voor  verdere digitalisering van de raadsprocessen. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 november 
2012. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 


