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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 19 mei 2014 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.C.P. Noten 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen N.L. Agricola, J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, H.A.J. Kleine Koerkamp,  
  P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman, mw. I.G.J. Snijder-

Haarman, A. Westerman 
CDA  R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, M.R.H.M. von Martels,  
   mw. A.J. Ramerman, mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, J.W. Uitslag 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp 
PvdA  J.J. Wiltvank 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers 
VVD  R.P. Schuring 
    
Tevens aanwezig: 
Directeur organisatie en middelen H. Berends 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Wethouder E. Goldsteen 
 
 
 
 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:05 uur. 
De raad staat stil bij het overlijden van oud-
raadslid H.B.C. Heetbrink-Oerlemans.  

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen 

3. Vaststelling agenda 

 
Conform. 

4. Raadsverordeningen 
 Uw raad wordt voorgesteld:  

1. In te trekken:  
- de “Verordening op de commissie van 
controle nieuwbouw gemeentehuis”, 
vastgesteld op 12 december 2005;  
- de “Organisatieverordening gemeente 
Dalfsen”, vastgesteld op 22 oktober 
2001.  

2. Vast te stellen:  
- het “Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de 
gemeente Dalfsen 2014”, bij 
inwerkingtreding waarvan het 
“Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de 
gemeente Dalfsen – 2008”, vastgesteld 
op 9 juli 2008 en gewijzigd op 19 
december 2012 wordt ingetrokken;  
- het “Reglement van Orde voor de 
vergaderingen van de raadscommissie van 

de gemeente Dalfsen 2014”, bij 
inwerkingtreding waarvan de 
“Instellingsverordening raadscommissie 
Dalfsen – 2008”, vastgesteld op 9 juli 
2008 en gewijzigd op 19 december 
2012 wordt ingetrokken.  

 

Conform. 
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5. Raadsdocument 
Uw raad wordt voorgesteld het 
Raadsdocument 2014-2018 vast te 
stellen. 

De fractievoorzitters spreken hun waardering uit 
aan elkaar voor het gevoerde proces en wensen 
raad en college succes met de uitvoering van dit 
raadsdocument.  
 
Het voorstel wordt unaniem (21 stemmen) zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen 

6. Benoeming wethouders 
Uw raad wordt voorgesteld te benoemen 
tot wethouder in volledige betrekking: 

- dhr. N.L. Agricola 
- Jhr. M.H.R.M. Von Martels 
- dhr. drs. R.W.J. van Leeuwen 

 

De voorzitter stelt de raad voor een commissie in 
te stellen met als leden dhr. Kouwen (CDA) en 
mevr. Lassche (ChristenUnie) en mevr. Snijder 
(Gemeentebelangen) als voorzitter. De commissie 
heeft als taak de geloofsbrieven te onderzoeken 
van de te benoemen wethouders, de toe te laten 
raadsleden en de te benoemen commissieleden 
(volgende raadsvergadering). Hij stelt tevens voor 
deze commissie ook als stemcommissie in te 
stellen. De raad stemt hier unaniem mee in.  
 
Mevr. Snijder rapporteert namens de commissie 
dat zij de bescheiden heeft onderzocht en in orde 
bevonden. De kandidaat-wethouders voldoen aan 
de in de Gemeentewet gestelde eisen.De 
voorzitter schorst de vergadering voor de 
stemming.  
 
De vergadering wordt heropend. Mevr. Snijder 
doet verslag van de stemming: het aantal 
uitgegeven en ingeleverde stembriefjes is 21. De 
stemming is geldig.  
 
Voor de 1

e
 benoeming tot wethouder zijn 21 

stemmen uitgebracht op dhr. Agricola, waarmee 
hij is benoemd tot wethouder. Voor de 2

e
 

benoeming tot wethouder zijn 21 stemmen 
uitgebracht op Jhr. Von Martels, waarmee hij is 
benoemd tot wethouder. Voor de 3

e
 benoeming 

tot wethouder zijn 20 stemmen uitgebracht op dhr. 
Van Leeuwen en 1 blanco, waarmee dhr. Van 
Leeuwen is benoemd tot wethouder. De raad 
besluit hiermee tot de voorgestelde 
benoemingen. Mevrouw Snijder en de voorzitter 
feliciteren de wethouders met hun benoeming.  
 
Aansluitend leggen de wethouders in handen van 
de voorzitter ten overstaan van de raad de eed 
(dhr. Agricola) of verklaring en belofte (de heren 
Von Martels en Van Leeuwen) af.  
 

7. Installatie raadsleden 
Te besluiten tot toelating van de heren 
G.M.M. Jutten en A.C. Koetsier tot de 
raad.  

 

Mevrouw Snijder 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. 
 
De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen toe te laten als 
leden van de raad van de gemeente Dalfsen: 

- dhr. Jutten, G.M.M. (Gerard) 
- dhr. Koetsier, A.C. (Arie) 

 
De raadsleden leggen in handen van de voorzitter 
de eed (dhr. Koetsier) of verklaring en belofte 
(dhr. Jutten) af. De voorzitter heet hen welkom in 
het midden van de raad.  



 3 

8. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 19:36 uur.  

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 mei 2014. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


