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Voorstel:
1. Dhr. J.S. Rodenboog eervol ontslag te verlenen als lid van de raadscommissie.
2. Dhr. M. Kuiterman te benoemen als lid van de raadscommissie gemeente Dalfsen.
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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.
Dhr. Rodenboog vraagt in zijn brief van 18 januari 2019 aan uw raad om hem ontslag te verlenen als
lid van de raadscommissie. De raad dient dit besluit te nemen. De ChristenUnie-fractie draagt dhr.
Kuiterman voor als nieuw lid van de raadscommissie.
Argumenten:
2.1 Benoeming op voordracht
Het gaat om een benoeming op voordracht. De raad kan alleen voor of tegen stemmen. Dit deel van
de stemming vindt schriftelijk plaats, op grond van artikel 31 Gemeentewet is de stemming geheim. De
stemming over het ontslag van dhr. Rodenboog is niet geheim.
2.2 Benoemingsvereisten
Om te onderzoeken of de voorgedragen kandidaat benoembaar is tot commissielid, wordt ter
vergadering een advies uitgebracht door de commissie voor het onderzoek naar de geloofsbrieven.
Leden van een raadscommissie moeten voldoen aan eisen die aan hen zijn gesteld door de raad:
- Moeten op kandidatenlijst hebben gestaan bij de meest recente raadsverkiezingen (plaats op de
lijst is niet van belang).
- Moeten ingezetene van de gemeente zijn, ouder dan 18 jaar en niet uitgesloten van kiesrecht.
- Zij maken hun nevenfuncties en openbare betrekkingen openbaar.
Het benoemde commissielid dient –alvorens hij zijn functie kan uitoefenen- ten overstaan van de raad
in handen van de voorzitter de eed of verklaring en belofte af te leggen.
Alternatieven:
Geen.
Financiële dekking:
Commissieleden niet zijnde raadsleden ontvangen een vergoeding per vergadering waaraan zij
deelnemen (Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016).
Communicatie:
Geen.
Vervolg:
Dhr. Rodenboog ontvangt een brief namens de gemeenteraad waarin hij zal worden bedankt voor de
bewezen diensten. Zijn lidmaatschap van de monitoringscommissie De Spil vervalt van rechtswege.
Gelet op de eindfase van dat project zal in de vervanging van de vacature niet worden voorzien.
Bijlagen:
Brief JS Rodenboog, verzoek om ontslag
Geloofsbrieven beoogd lid van de raadscommissie (niet bijgevoegd; ter inzage op griffie).
Burgemeester en griffier van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de griffier
drs. J. Leegwater

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het verzoek van dhr. Rodenboog d.d. 18 januari 2019
gelezen het voorstel van burgemeester en griffier d.d. 30 januari 2018, nummer 889;
gezien de voordracht door de ChristenUnie-fractie;
gehoord het advies van de commissie voor het onderzoek naar de geloofsbrieven;
gelet op artikelen 10 en 82 van de Gemeentewet en artikel 4 van het Reglement van Orde voor de
raadscommissie;
besluit:
1. Dhr. J.S. Rodenboog eervol ontslag te verlenen als commissielid.
2. Dhr. M. Kuiterman te benoemen als lid van de raadscommissie gemeente Dalfsen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
25 februari 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

