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

d.d. 14 januari 2019 
 
Aanwezig: 
Plv. voorzitter  L.M. Nijkamp  
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, J.G.J. Ramaker,  
  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, M.V. Veldman 
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
 
Tevens aanwezig: 
Burgemeester mw. E. van Lente, wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, 
gemeentesecretaris J.H.J. Berends, Commissaris van de Koning A.P. Heidema,  
Kabinetschef E. Smid, burgemeester van Zwolle H.J. Meijer. 
 
 
 ONDERWERP RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur.  

Hij heet alle aanwezigen welkom bij deze 
raadsvergadering, in het bijzonder burgemeester 
mw. E. van Lente, haar partner, aanwezige 
familieleden en vrienden.  
 
De voorzitter heet ook dhr. Heidema (commissaris 
van de Koning), dhr. Smid (kabinetschef), dhr. 
Meijer (burgemeester van Zwolle), dhr. Ostholthoff 
(burgemeester van partnergemeente Hörstel) en 
dhr. Hüppe (oud-burgemeester Hörstel) hartelijk 
welkom.  
 

2. Beëdiging en installatie burgemeester  
drs. E. van Lente 
a. Voorlezen Koninklijk Besluit 
b. Beëdiging door commissaris van de Koning 
c. Ondertekening van het procesverbaal 

 

De griffier leest het Koninklijk Besluit voor.  
Mw. drs. E. van Lente is benoemd als 
burgemeester van Dalfsen met ingang van 14 
januari 2019. 
 
De commissaris van de Koning voert het woord. 
Hij ziet een goede match tussen de profielschets 
en de benoemde burgemeester. Het proces van 
de benoeming is naar zijn oordeel zorgvuldig en 
ordentelijk geweest, hij dankt de raad hiervoor.  
 
Ten overstaan van de raad legt de burgemeester 
in handen van de commissaris de verklaring en 
belofte af.  
 
De commissaris feliciteert burgemeester van Lente 
en de raad met haar benoeming.  
 
Het procesverbaal van deze verklaring en belofte 
wordt ter plaatse ondertekend en overhandigd aan 
de griffier ten behoeve van raad en burgemeester. 
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3. Welkomsttoespraken 

a. Locoburgemeester Van Leeuwen 
b. Plaatsvervangend raadsvoorzitter en 

voorzitter vertrouwenscommissie Nijkamp 
c. Burgemeester van Zwolle Meijer 

 
 

Locoburgemeester Van Leeuwen heet 
burgemeester Van Lente namens het college van 
harte welkom in hun midden. Hij staat stil bij de 
symboliek van de ambtsketen en hangt deze bij de 
burgemeester om. 
 
Plv. raadsvoorzitter en voorzitter van de 
vertrouwenscommissie Nijkamp feliciteert de 
burgemeester namens raad en inwoners. Hij staat 
stil bij de ambities van de raad en de verschillende 
fracties en overhandigt een kubus als symbool 
hiervan aan de burgemeester. 
 
Burgemeester Meijer van de gemeente Zwolle 
heet burgemeester Van Lente welkom namens de 
kring van burgemeesters uit de regio IJsselland en 
de grotere regio Zwolle. Hij wenst haar veel 
succes en collegialiteit.  
 

4. Installatierede burgemeester Burgemeester Van Lente spreekt in haar 
installatierede dank en waardering uit aan alle 
aanwezigen.  
 
Zij geeft aan dat zij als hoeder van de democratie 
het debat op gang wil brengen in de samenleving 
en in de gemeenteraad. Naast de al genoemde 
ambities van de raad, zal zij zich ook inzetten op 
de thema’s integriteit, openbare orde en veiligheid 
en de toekomst van de gemeente Dalfsen.  
 
De burgemeester bedankt in het bijzonder de 
heren Nijkamp en Van Leeuwen voor hun 
voorzitterschap in de afgelopen maanden. 
Daarnaast bedankt zij de raad voor het gestelde 
vertrouwen, inwoners en instellingen voor de 
hartelijke ontvangst en oud-bestuurders voor al 
wat zij voor Dalfsen hebben betekend. Tot slot 
bedankt zij familieleden, vrienden en partner 
Steven voor hun aanwezigheid en steun.  
 

 Schorsing en heropening De voorzitter schorst de vergadering en draagt het 
voorzitterschap over aan burgemeester Van Lente 
door de overhandiging van de ambtsketen.  
 
Zij heropent de vergadering. 
 

5. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:22 en 
nodigt alle aanwezigen uit voor de aansluitende 
welkomstreceptie.  
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
25 februari 2019. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
mw. drs. E. van Lente  drs. J. Leegwater 


