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

d.d. 27 maart 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. l.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 RP. Schuring

Tevens aanwezig:
Wethouder E. Goldsteen, Gemeentesecretaris H. Zwart

Met kennisgeving afwezig:

VOORGESTELDnAADsBEsLu|T RAADsBEsLutT

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30.

2. Installatie nieuwe raadsleden Op alfabetische volgorde leggen de raadsleden in
Alvorens hun functie te kunnen handen van de voorzitter de eed of verklaring en
uitoefenen, leggen de leden van de raad belofte af:
in de vergadering, in handen van de
voorzitter, de eed of verklaring en belofte - dhr.
af. - dhr.
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Agricola (Eed)
Ellenbroek (Eed)
Hof (Verklaring en belofte)
Kleine Koerkamp (Verklaring en belofte)
Kouwen (Verklaring en belofte)
Lassche-Visscher (Eed)
Logtenberg (Eed)
Von Martels (Verklaring en belofte)
Meijerink (Eed)
Nijburg (Eed)
Nijkamp (Eed)
Ramaker (Eed)
Ramerman (Verklaring en belofte)
Rooijakkers (Verklaring en belofte)
Schiphorst-Kijk in de Vegte (Eed)
Schuring (Verklaring en belofte)
Schuurman (Verklaring en belofte)
Snijder-Haarman (Eed)
Uitslag (Eed)
Westerman (Verklaring en belofte)
Wiltvank (Verklaring en belofte)
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3. Diverse benoemingen
Te besluiten tot de volgende
benoemingen:
- Dhr. L.M. Nijkamp tot plaatsvervangend
voorzitter van de raad
- Dhr. H.A.J. Kleine Koerkamp tot
voorzitter van de raadscommissie

De voorzitter stelt de raad voor om te benoemen
tot leden van de stemcommissie: mw. Ramerman,
dhr. Rooijakkers en als voorzitter dhr. Wiltvank.
De raad stemt hiermee in.

De raadsleden brengen schriftelijk hun stem uit.
De vergadering wordt geschorst.

De vergadering wordt heropend. Dhr. Wiltvank
doet verslag van de stemming: het aantal
uitgegeven en ingeleverde stembriefjes is 21.

Voor de benoeming tot plaatsvervangend
voorzitter van de raad zijn 21 stemmen
uitgebracht op dhr. Nijkamp. Voor de benoeming
tot voorzitter van de raadscommissie zijn 20
stemmen uitgebracht op dhr. Kleine Koerkamp en
1 blanco.

De raad besluit hiermee tot de voorgestelde
benoemingen.

4. Beschouwingen op de verkiezingen
door de fractievoorzitters

Het woord wordt gevoerd door de heren Ramaker
(Gemeentebelangen), Uitslag (CDA), Nijkamp
(ChristenUnie), Wiltvank (PvdA), Rooijakkers
(D66) en Schuring (VVD).

Alle fracties wensen een constructieve bijdrage te
leveren in de komende vier jaar, met of zonder
bestuurlijke verantwoordelijkheid. De voorzitter
spreekt hier zijn waardering voor uit.

5. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:20.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in ijn openbare vergadering van 14 april 2014.

De raad voornoemd
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drs. H.C.P. Noten . J. Leegwater


