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De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van het presidium, d.d. 1 maart 2017 
 
gelet op artikel 84 van de Gemeentewet; 
 

b e s l u i t: 
 
vast te stellen de “Verordening op de commissie van controle De Spil Nieuwleusen” 
 
 
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1  Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. raad: raad van de gemeente Dalfsen; 
b. raadscommissie: de door de raad ingestelde commissie ex artikel 82 Gemeentewet als bedoeld in het 

Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissie van de gemeente Dalfsen 2014. 
c. burgemeester en wethouders: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; 
d. commissie: commissie van controle De Spil Nieuwleusen; 
e. wet: Gemeentewet. 
f. eed (verklaring en belofte): de ambtseed als bedoeld in artikel 81s van de Gemeentewet met dien 

verstande dat voor <ombudsman> wordt gelezen <voorzitter van de monitoringscommissie>. 
 

HOOFDSTUK 2 TAAK VAN DE COMMISSIE 
 
Artikel 2  Instelling commissie 
Er is een commissie van controle De Spil Nieuwleusen die de raad bijstaat bij het uitvoeren van zijn 
controlerende taak.    
 
Artikel 3  Taak 
1. De commissie heeft tot taak: 

a. de voortgang van de realisatie van de te bouwen campus in Nieuwleusen te monitoren, waarbij 
het accent ligt op de controle van de financiële voortgang; 

b. hierover periodiek overleg te plegen met burgemeester en wethouders of door hen aan te wijzen 
vertegenwoordigers zoals bijvoorbeeld de projectleider en bouwadviseur. 

2. De commissie informeert de raad periodiek over de voortgang en uitvoering van de haar opgedragen 
taken en signaleert significante afwijkingen ten aanzien van de realisatie.  

3. De commissie treedt hierbij niet in de onderscheiden bevoegdheden van de raad, raadscommissie en 
college 

 
HOOFDSTUK 3 SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR 
 
Artikel 4  Samenstelling van de commissie 
1. De commissie bestaat uit één extern voorzitter en drie leden. 
2. De raad kan aanvullende leden benoemen.  
3. Benoeming, schorsing en ontslag vindt plaats door de raad 
 
Artikel 5  Voorzitter 
1. De voorzitter  maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een 

bestuursorgaan van de gemeente Dalfsen. 
2. De voorzitter wordt ontslagen: 

a. Op eigen verzoek; 
b. Bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met de bepaling in lid 1 van dit artikel 
c. Indien naar het oordeel van de raad sprake is van zwaarwegende omstandigheden die tot ontslag 

noodzaken. 
3. De benoemingsperiode van de voorzitter loopt af op de datum die zes maanden na oplevering ligt.  
4. Alvorens zijn functie te kunnen uitoefenen, legt de voorzitter de eed (verklaring en belofte) af in handen van 

de voorzitter van de raad.  
5. De voorzitter ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 135 per vergadering tot maximaal € 1500 per jaar.  



6. De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor: 
a. De leiding van de vergaderingen van de commissie 
b. Vertegenwoordiging van de commissie bij vergaderingen van de raad of raadscommissie. 
c. Het naleven van de bepalingen in deze verordening 

 
Artikel 6  Leden 
1. De leden van de commissie zijn leden van de raad of raadscommissie.  
2. De leden worden ontslagen: 

a. Op eigen verzoek; 
b. Bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie 
c. Indien naar het oordeel van de raad sprake is van zwaarwegende omstandigheden die tot ontslag 

noodzaken. 
3. De benoemde leden kunnen zich bij afwezigheid incidenteel laten vervangen door raadsleden of 

raadscommissieleden.  
4. De benoemingsperiode van de leden loopt af op de datum die zes maanden na oplevering ligt of eerder bij 

beëindiging van het lidmaatschap van de raad. De raad voorziet tijdig in het opvullen van ontstane 
vacatures.  

5. De plaatsvervangend voorzitter wordt door de commissie uit zijn midden benoemd.  
 
Artikel 7  Secretaris  
1. De secretaris van de commissie is de raadsgriffier of een door hem aan te wijzen vervanger. 
2. De secretaris staat de commissie bij de uitvoering van zijn taak terzijde.  
 
 
HOOFDSTUK 4 VERGADERINGEN 
 
Artikel 8 Vergaderingen van de commissie 
1. De commissie vergadert ten minste 1 keer per 2 maanden en verder zo vaak als de voorzitter of een 

ander lid het nodig oordelen. 
2. De vergaderingen worden door of namens de voorzitter ten minste 3 dagen voordat zij worden 

gehouden, onder toezending van de agenda en de te behandelen stukken, bijeengeroepen. 
3. Indien de voorzitter niet binnen 14 dagen nadat er een verzoek als bedoeld in het eerste lid is 

ingediend, een vergadering belegt, zijn zij die het verzoek hebben ingediend daartoe gerechtigd. 
4. De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.  
 
Artikel 9 Deelname aan de beraadslagingen door anderen 
Op uitnodiging kunnen anderen worden gevraagd om deel te nemen aan de beraadslagingen. Hieronder 
worden in ieder geval begrepen de vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 3 van deze verordening.  
 
Artikel 10  Geheimhouding 
1. De commissie vergadert met gesloten deuren.  
2. De commissie kan geheimhouding opleggen over het in de vergadering behandelde en over de inhoud 

van stukken die aan de commissie zijn overgelegd. 
3. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het 

behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen totdat de commissie haar opheft. Betreft het 
stukken waarover door andere organen geheimhouding is opgelegd, of het verslag van de behandeling 
van dergelijke stukken, dan blijft geheimhouding gehandhaafd tot het betreffende orgaan of de raad 
deze opheft. 

  
Artikel 11  Werkwijze 
1. Indien de commissie verzoekt om mondelinge en/of schriftelijke inlichtingen van leden van het college of 

medewerkers van de gemeente, zijn deze in principe verplicht daaraan – binnen de eventueel door de 
commissie gestelde termijn – gehoor te geven.  

2. Alle stukken, die van de commissie uitgaan, worden door de voorzitter en secretaris ondertekend dan 
wel –bij hun afwezigheid- door de plaatsvervangers. 

3. De commissie rondt haar werkzaamheden af met een openbaar eindrapport, waarin bevindingen, 
conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen.  

4. Het college van burgemeester en wethouders geeft binnen vier weken na het gereedkomen van het 
eindrapport een reactie.  



5. Het eindrapport wordt samen met de reactie van het college van burgemeester en wethouders aan de 
raad aangeboden. 

 
 
HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 12  Onvoorziene omstandigheden 
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de voorzitter van de commissie.  
 
Artikel 13  Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
 
Artikel 14  Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening monitoringscommissie De Spil Nieuwleusen’ 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 18 april 2017. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten   drs. J. Leegwater


