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

d.d. 18 oktober 2018 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  J.G.J. Ramaker  
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert, 

H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, mw. J.B. Upper 
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,  
  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman 
PvdA  L. Broere 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Afwezig: 
mw. J.M.A. Eilert-Herbrink (PvdA), drs. H.C.P. Noten (burgemeester) 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouder J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends 
 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 21:35 uur 

en heet iedereen hartelijk welkom.  
 
De voorzitter geeft aan dat de raad een besluit 
genomen heeft over de aanbeveling aan de 
minister over de nieuwe burgemeester van 
Dalfsen. Hij staat stil bij de geheimhouding die op 
deze procedure ligt en verzoekt iedereen om het 
de raadsleden en adviseurs niet moeilijk te maken 
door vragen te stellen die niet beantwoord mogen 
worden.  
 
Mw. Eilert (PvdA) is afwezig. Ook de voorzitter, 
burgemeester Noten is niet aanwezig.  
 

2. Vaststelling agenda Conform. 
 

3. Bekendmaking aanbeveling benoeming 
burgemeester Dalfsen 
  
 

 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) is voorzitter van de 
vertrouwenscommissie die de aanbeveling heeft 
voorbereid. Hij geeft een korte terugblik op het 
proces dat is doorlopen. 
 
De aanleiding was het aangekondigde vertrek van 
burgemeester Noten. Het proces is na de 
verkiezingen opgestart. Voor het opstellen van de 
profielschets is de nodige input van de bevolking 
opgehaald. De profielschets is vastgesteld in 
aanwezigheid van de commissaris van de Koning.  
 
In mei 2018 heeft de raad een vertrouwens-
commissie ingesteld bestaande uit de zes 
fractievoorzitters. Deze commissie werd 
ondersteund en geadviseerd door de griffier, de 
gemeentesecretaris en wethouder Uitslag. 
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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3. Bekendmaking aanbeveling benoeming 

burgemeester Dalfsen 
(vervolg) 
 

 
46 kandidaten hebben op de profielschets 
gereageerd. In het selectieproces speelt 
geheimhouding een belangrijke rol. Om te wijzen 
op het belang van geheimhouding is steeds 
gebruik gemaakt van een speciaal attribuut: een 
rode kubus met een gele ‘V’ voor 
vertrouwelijkheid, die met klem is vastgezet. Deze 
symboliek heeft geholpen om duidelijk te maken 
onder welke conditie de taak is uitgevoerd.  
 
De commissie heeft zich in de gesprekken met 
kandidaten vooral gericht op de drie rollen die in 
de profielschets staan beschreven. We waren op 
zoek naar een betrokken verbinder in de 
gemeenschap, een initiatiefrijke aanjager in de 
regio en een dienend leider in het gemeentehuis.  
Dit was een boeiend en intensief proces. 
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad vanavond de 
keuze gemaakt en kan de naam van de eerste 
persoon op de aanbeveling bekend worden 
gemaakt. 
 
De raad heeft besloten om Erica van Lente aan te 
bevelen aan de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties om voor te dragen voor 
benoeming als burgemeester van Dalfsen.  
 
Zij is nog tot en met 31 december 2018 
waarnemend burgemeester van de gemeente 
Bedum. De gemeenteraad krijgt in haar een 
actieve, enthousiaste en zeer kundige 
burgemeester die goed bij Dalfsen past. Dhr. 
Nijkamp is blij dat zij Dalfsen als een buitenkans 
gezien heeft. 
 
De ingangsdatum van benoeming zal nader 
worden overlegd. De verwachting is dat medio 
januari de installatie zal plaatsvinden. 
 
De voorzitter dankt dhr. Nijkamp voor zijn 
toelichting. Hij bedankt de vertrouwenscommissie 
voor de werkzaamheden en feliciteert mevrouw 
Van Lente, de inwoners van Dalfsen en de 
gemeenteraad met het genomen besluit.  
 

4. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
26 november 2018. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de plv. voorzitter,  de griffier,   
ir. L.M. Nijkamp  drs. J. Leegwater 


