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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 
de Raad van de gemeente Dalfsen, 

d.d. 26 en 27 maart 2018 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.C.P. Noten  
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert, 
  H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink (26/03), J.G.J. Ramaker,  
  mw. I.G.J. Snijder-Haarman 
CDA  A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, W. Massier,  
   mw. A.J. Ramerman, mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp 
PvdA  J.J. Wiltvank 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers (26/03) 
VVD  G.J. Veldhuis (26/03) 
 
Afwezig: 
A. Westerman (Gemeentebelangen) (beide dagen afwezig) 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur.  

Dhr. Westerman (GB) is afwezig. 
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Geen. 

3. Vragenronde Geen. 
 

4. Vaststelling agenda Conform. 
 

5. Besluitenlijsten d.d.  19 februari 2018 Beide besluitenlijsten conform. 

6. Ingekomen stukken Mededeling Jaarverslagen bezwaren en klachten  
Dhr. Logtenberg (CDA) complimenteert het college 
met het terugbrengen van de afdoeningstermijnen.  
 
Lijsten conform afdoeningsadvies. 
 

7. Onderzoek geloofsbrieven en toelating 
nieuwe gemeenteraad 
Voorstel: 
De benoemde raadsleden toe te laten tot de 
gemeenteraad. 
 

 
De voorzitter stelt de raad voor een commissie in 
te stellen die de geloofsbrieven van de toe te laten 
raadsleden onderzoekt. Hij stelt voor dhr. 
Rooijakkers (D66) aan te stellen als voorzitter en 
de heren Logtenberg (CDA) en Meijerink 
(Gemeentebelangen) als leden van de commissie. 
De raad stemt hier unaniem mee in.  
 
Dhr. Rooijakkers rapporteert namens de 
commissie dat zij de bescheiden heeft onderzocht 
en in orde bevonden. Alle benoemde kandidaten 
voldoen aan de in de Gemeentewet gestelde 
eisen. De commissie adviseert de raad tot hun 
toelating als lid van de raad van de gemeente 
Dalfsen. Daarnaast heeft de commissie geen 
aanleiding gezien om af te wijken van de conclusie 
van het hoofdstembureau over de geldigheid van 
de verkiezingen.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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7. Onderzoek geloofsbrieven en toelating 

nieuwe gemeenteraad 
(vervolg) 
 

Mw. Ramerman (CDA) dient, mede namens VVD, 
D66 en ChristenUnie, een motie in waarmee de 
raad wordt voorgesteld uit te spreken dat: 

- een nieuwe opneming van stembiljetten van 
alle stembureaus noodzakelijk is 

- de ongeldig verklaarde stemmen opnieuw 
beoordeeld worden.  

Daarbij wordt de voorzitter opgedragen deze 
hertelling onder verantwoordelijkheid van de 
gemeenteraad zo spoedig mogelijk te laten 
uitvoeren. 
 
De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met 
12 stemmen voor (CDA, ChristenUnie, PvdA, D66, 
VVD) en 8 stemmen tegen (Gemeentebelangen) 
aangenomen.  
 
Burgemeester Noten is bereid de motie uit te 
voeren. Hij geeft aan dat de hertelling plaatsvindt 
op 27 maart vanaf 11:00. Deze is openbaar. De 
voorzitter schorst de vergadering om 20:20 uur. 
De vergadering zal een dag later worden hervat. 
 

 Heropening De voorzitter heropent de vergadering op dinsdag 
27 maart om 19:36 uur. 
 
Dhr. Westerman (Gemeentebelangen) is ook 
vanavond niet aanwezig. De heren Meijerink 
(Gemeentebelangen), Rooijakkers (D66) en 
Veldhuis (VVD) hebben de vergadering verlaten 
en zijn niet aanwezig.  
 

7. Onderzoek geloofsbrieven en toelating 
nieuwe gemeenteraad 
(vervolg) 
 

De burgemeester geeft aan dat de hertelling heeft 
plaatsgevonden. Het proces-verbaal is 
toegevoegd aan de stukken. De uitslag is 
onveranderd. De benoemde kandidaten kunnen 
worden toegelaten tot de nieuwe gemeenteraad, 
het onderzoek naar de geloofsbrieven heeft al 
plaatsgevonden.  
 
De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen toe te laten als 
leden van de raad van de gemeente Dalfsen: 

- Broere, L. (Leander) 
- Dankelman, W. (Wim) 
- Eilert-Herbrink, J.M.A. (José) 
- Haarman, I.G.J. (Inge) 
- Kappert, H.G. (Ingrid) 
- Kleine Koerkamp, H.A.J. (Herman) 
- Lassche-Visscher, H. (Rietje) 
- van Leeuwen, R.W.J. (Ruud) 
- van Lenthe, J.W. (Wim) 
- Massier, W. (Wim) 
- Nijkamp, L.M. (Luco) 
- Pessink, H.W. (Wim) 
- Ramaker, J.G.J. (Jos) 
- Ramerman, A.J. (Betsy) 
- Ruitenberg, E. (Bert) 
- Schiphorst-Kijk in de Vegte (Janine) 
- Schrijver, B.H.M. (Ben) 
- Schuurman, A. (André) 
- Uitslag, J.W. (Jan) 
- Veldhuis, G.J. (Gerrit Jan) 
- Veldman, M.V. (Michiel) 
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8. Afscheid leden oude gemeenteraad 

 
De voorzitter dankt alle raadsleden voor hun 
bijdrage en prestaties in de afgelopen jaren. 
 
Alle raadsleden worden door de voorzitter 
toegesproken en ontvangen een bijzondere foto in 
het kader van hun afscheid. De vertrekkende 
raadsleden worden –als blijk van waardering- 
onderscheiden met de raadspenning van de 
gemeente Dalfsen. Op volgorde van zittingsduur 
(van kort naar lang) en bij gelijke zittingsduur op 
leeftijd: 

- Westerman, A. (Aalt) 
- Koetsier, A.C. (Arie) 
- Jutten, G.M.M. (Gerard) 
- Kouwen, R.H. (Roel) 
- Hof, E.J. (Evert Jan) 
- Rooijakkers, J.T.P.M. (Jan) 
- Meijerink, P.B.M. (Peter) 
- Ellenbroek, J.G. (Hans) 
- Logtenberg, T.B.M. (Theo) 
- Wiltvank, J.J. (Johan) 
- Nijburg, A. (Anne) 

 
De leden Logtenberg, Wiltvank en Nijburg worden 
op grond van hun jarenlange verdienste 
onderscheiden met het lidmaatschap in de Orde 
van Oranje Nassau. De burgemeester reikt de 
onderscheidingen uit.  
 
De heren Koetsier, Kouwen, Logtenberg, Wiltvank 
en Nijburg richten zich in een laatste woord tot de 
raad en danken familie, raad, college en 
ambtenaren voor de steun en plezierige 
samenwerking in de afgelopen jaren.  
  

9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:00. 

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


