
 

 
 

 

 
 

Raadsvoorstel 
 
 
 
 
 
Status:  Besluitvormend 
 
 
 

  
Agendapunt: 5     
  
Onderwerp: Benoeming leden raadscommissie, monitoringscommissie en 

plaatsvervangend commissiegriffier  
  
Datum:  19 mei 2014  
  
Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten  
  
Decosnummer: 210  
  

Informant: J. Leegwater 
 E.griffie@dalfsen.nl 
 T. (0529) 488 230 
  

 
 
 
 

 
Voorstel: 
1) Te besluiten te benoemen tot  

a) Commissieleden 
- Mw. H.G. Kappert, Gemeentebelangen 
- Dhr. F.G.H. van der Kamp, CDA 
- Dhr. J.S. Rodenboog, Christenunie 
- Dhr. D.J. van Gelder, Christenunie 
- Mw. J.M.A. Eilert-Herbrink, PvdA 
- Dhr. L. Broere, PvdA 
- Mw. M.M. van den Berg, D66 
- Dhr. H. de Graaf, D66 
- Dhr. M.G. van Riezen, VVD 
- Dhr. G.J. Veldhuis, VVD 

b) Leden van de Monitoringscommissie Trefkoele 
- Mw. J.M.A. Eilert-Herbrink (onder voorbehoud van benoeming tot commissielid) 
- Dhr. H.A.J. Kleine Koerkamp 
- Dhr. T.B.M. Logtenberg 
- Dhr. J.T.P.M. Rooijakkers 

c) Plaatsvervangend commissiegriffier 
- Mw. M. Meijer-Uitenbroek 

2) De vergoeding voor de extern voorzitter van de monitoringscommissie vast te stellen op € 135 per 
vergadering en deze kosten binnen het project te dekken uit de post onvoorzien. 
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Inleiding:  
In het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raadscommissie van Dalfsen is bepaald dat 
er per fractie 2 commissieleden niet zijnde raadsleden kunnen worden benoemd. Zij mogen een 
raadslid in vergaderingen van de raadscommissie vervangen. Daarnaast is in dit reglement 
opgenomen dat in het kader van vervanging van de griffier plaatsvervangend commissiegriffiers 
benoemd kunnen worden. 
 
Op 24 juni 2013 heeft de raad besloten een monitoringscommissie in te stellen. De zitting hebbende 
raadsleden waren benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad. Het project loopt door, in 
de vacatures wordt in dit voorstel voorzien. 
 
Argumenten: 
Benoemingen op voordracht 
Het gaat hier in alle gevallen om benoemingen op voordracht. Voor de commissieleden geldt dat zij 
worden voorgedragen door hun fractie, de samenstelling van de monitoringscommissie is besproken 
in het presidium, de plv. commissiegriffier wordt voorgedragen door de griffier in samenspraak met het 
presidium. 
 
Vergoeding voorzitter monitoringscommissie 
Bij het besluit een monitoringscommissie in te stellen is bepaald dat de voorzitter een door de raad 
vast te stellen vergoeding geniet. Dit is tot op heden niet gebeurd. De te genieten vergoeding is in 
overeenstemming met de vergoeding die eerder werd gehanteerd bij de monitoringscommissie 
nieuwbouw stadhuis. De kosten kunnen binnen het project gedekt worden.  
 
Benoemingsvereisten 
Om te onderzoeken of de voorgedragen kandidaten benoembaar zijn tot commissielid, wordt ter 
vergadering een advies uitgebracht door de (in te stellen) commissie voor het onderzoek naar de 
geloofsbrieven. De te benoemen commissieleden dienen –alvorens zij hun functie kunnen uitoefenen- 
ten overstaan van de raad in handen van de voorzitter de eed danwel verklaring en belofte af te 
leggen.  
 
Kanttekeningen en alternatieven
De raad is bevoegd. Omdat het een benoeming op voordracht betreft, kan de raad alleen voor of 
tegen kan stemmen. De stemming vindt schriftelijk plaats, op grond van artikel 31 Gemeentewet is de 
stemming geheim.  
 
Financiële dekking: 
Commissieleden niet zijnde raadsleden ontvangen een vergoeding per vergadering waaraan zij 
deelnemen (Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009). Met deze 
vergoeding is in de begroting geen rekening gehouden. Omdat het naar verwachting niet gaat om 
structurele vervanging en/of grote bedragen, zal dit bij de najaarsnota opnieuw worden bekeken. De 
raadsleden in de monitoringscommissie en de plaatsvervangend commissiegriffier ontvangen hier 
geen vergoeding voor.  
 
Communicatie en vervolg:
Geen.  
 
Bijlagen: 
Geloofsbrieven beoogd leden van de raadscommissie.  
 
 
 
 
 
Burgemeester en griffier van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de griffier 
drs. H.C.P. Noten drs. J. Leegwater 



   
  
 
 
 

 

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en griffier d.d. 19 mei 2014, nummer 210; 
 
overwegende dat het wenselijk is in de benoemingen te voorzien; 
 
gezien de voordracht door respectievelijk fracties, presidium en griffier; 
 
gehoord het advies van de commissie voor het onderzoek naar de geloofsbrieven; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
1) Te benoemen tot  

a) Commissieleden 
- Mw. H.G. Kappert, Gemeentebelangen 
- Dhr. F.G.H. van der Kamp, CDA 
- Dhr. J.S. Rodenboog, Christenunie 
- Dhr. D.J. van Gelder, Christenunie 
- Mw. J.M.A. Eilert-Herbrink, PvdA 
- Dhr. L. Broere, PvdA 
- Mw. M.M. van den Berg, D66 
- Dhr. H. de Graaf, D66 
- Dhr. M.G. van Riezen, VVD 
- Dhr. G.J. Veldhuis, VVD 

b) Leden van de Monitoringscommissie Trefkoele 
- Mw. J.M.A. Eilert-Herbrink (onder voorbehoud van benoeming tot commissielid) 
- Dhr. H.A.J. Kleine Koerkamp 
- Dhr. T.B.M. Logtenberg 
- Dhr. J.T.P.M. Rooijakkers 

c) Plaatsvervangend commissiegriffier 
- Mw. M. Meijer-Uitenbroek 

 
2) De vergoeding voor de extern voorzitter van de monitoringscommissie vast te stellen op € 135 per 
vergadering en deze kosten binnen het project te dekken uit de post onvoorzien. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 mei 2014. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater  

 
 
 
 
 


