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DE GEMEENTERAAD IN 2018 

SAMENSTELLING 

  

 Zetelverdeling 2014-2018 2018-2022 

 Gemeentebelangen 9 9 

 CDA 6 5 

 ChristenUnie 3 3 

 Partij van de Arbeid 1 2 

 VVD 1 1 

 D66 1 1 

 Totaal 21 21 

 

 

De gemeenteraad in mei 2018 

Van links naar rechts 

Zittend: Gerard Jutten (GB), Rietje Lassche (ChU), Jos Ramaker (GB), 

Ingrid Kappert (GB), Han Noten (burgemeester), Inge Haarman (GB), 

Gerrit Jan Veldhuis (VVD), Janine Schiphorst (CDA) en José Eilert (PvdA). 

Staand: Hans Ellenbroek (GB), Betsy Ramerman (CDA), Michiel Veldman (ChrU), 

Bert Ruitenberg (CDA), Joost Leegwater (griffier), Wim Massier (CDA), 

Luco Nijkamp (ChrU), Wim Pessink (GB), Wim van Lenthe (GB), 

Herman Kleine Koerkamp (GB), Ben Schrijver (D66), Wim Dankelman (GB), 

Roel Kouwen (CDA) en Leander Broere (PvdA). 
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Gemeenteraadsverkiezingen 

Na de verkiezingen is op 27 maart 2018 afscheid genomen van 8 raadsleden: 

- Aalt Westerman        Gemeentebelangen         1 december 2017 

 (eerder raadslid van 27-03-2014 tot 28-09-2015) 

- Arie Koetsier           CDA                     27 maart 2014 
- Evert Jan Hof          Gemeentebelangen         27 maart 2014 
- Jan Rooijakkers         D66                     27 maart 2014 
- Peter Meijerink         Gemeentebelangen         11 maart 2010 
- Theo Logtenberg       CDA                     16 maart 2006 
- Johan Wiltvank         PvdA                    16 maart 2006 
- Anne Nijburg          ChristenUnie              26 april 2010 
 (eerder raadslid van 06-01-2003 tot 10-03-2010) 

 

 

 

Alle vertrekkende raadsleden zijn bij hun afscheid onderscheiden met de 

raadspenning van de gemeente Dalfsen, als blijk van waardering.  

 

De heren Logtenberg, Wiltvank en Nijburg zijn daarnaast benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje Nassau.  

 

Ook na de verkiezingen is de samenstelling van de raad gewijzigd. Op 24 

september 2018 is afscheid genomen van Wim Dankelman (GB). Hij is opgevolgd 

door Jolande Upper. Op 1 december 2018 is afscheid genomen van 

raadsvoorzitter Han Noten. Hij is in 2019 opgevolgd door Erica van Lente.  
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BENOEMINGEN 

 

Veel vergaderonderwerpen en besluiten hadden in 2018 betrekking op de 

gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad in oude samenstelling heeft 

moeten besluiten tot de toelating van de nieuwe raadsleden, waarna de nieuwe 

raad op 29 maart 2018 is geïnstalleerd. Ook in de maanden daarna zijn er nogal 

wat besluiten genomen die het gevolg waren van de verkiezingen. 

 

Wethouders 

Op 28 mei 2018 heeft de raad de wethouders benoemd: Ruud van Leeuwen (GB), 

André Schuurman (GB) en Jan Uitslag (CDA). Zij waren in maart opnieuw 

toegetreden tot de raad. Zij zijn opgevolgd door Gerard Jutten, Hans Ellenbroek 

en Roel Kouwen, die alle drie daarmee opnieuw benoemd zijn als raadslid.  

 

Presidium 

Het presidium bestaat uit de zes fractievoorzitters en wordt voorgezeten door 

de door de raad benoemde plaatsvervangend raadsvoorzitter: Luco Nijkamp 

(ChrU). Hij vormt samen met de plaatsvervangend voorzitter van het presidium, 

Betsy Ramerman (CDA), ook de werkgeverscommissie. Die commissie voert 

taken als werkgever uit voor de griffier en het overige griffiepersoneel. 

 

Agendacommissie 

Herman Kleine Koerkamp (GB) en Janine Schiphorst-Kijk in de Vegte (CDA) zijn 

door de raad benoemd als voorzitters van de raadscommissie. Deze commissie 

behandelt voorstellen en geeft advies aan de raad over de besluitvorming 

daarover. De commissievoorzitters vormen samen met de raadsvoorzitter de 

agendacommissie. Ondersteund door de griffier en door de adjunct-directeur 

neemt deze commissie besluiten over het agenderen van voorstellen.  

 

Raadscommissie 

Iedere fractie heeft het recht om 2 commissieleden te benoemen. Zij maken geen 

deel uit van de raad, maar mogen namens hun fractie wel het woord voeren in de 

raadscommissie en/of deel uitmaken van andere commissies vanuit de raad. De 

commissieleden zijn Hans Borgeld (VVD), Joey van Driessen (PvdA), Dick van 

Gelder (ChrU), Margreet Jansen-Schijff (VVD), Marijn Seuters (D66), Bernard 

Smalbraak (D66), Jan Sjirk Rodenboog (ChrU) en Piet Weerstra (PvdA), 
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Rekenkamercommissie 

De commissie voor rekenkameronderzoeken heeft een extern voorzitter, 

dhr. Jan Smit. De raad heeft uit haar midden Hans Ellenbroek (GB), Rietje 

Lassche (ChrU), Gerrit Jan Veldhuis (VVD) tot leden van de commissie benoemd. 

 

Monitoringscommissie De Spil 

De commissie heeft een extern voorzitter, dhr. Arend Jan Schuurman. De raad 

heeft de raadsleden Herman Kleine Koerkamp (GB) en Wim Massier (CDA) en 

commissielid Jan Sjirk Rodenboog (ChrU) tot leden van de commissie benoemd. 

De monitoringscommissie bekijkt of de kosten voor de bouw van Kulturhus De 

Spil in Nieuwleusen binnen de kaders en het budget blijft.  

 

Commissie  planning & control 

Ter versterking van de controlerende raad is een commissie ingesteld voor 

planning & control. Hierin zitten verschillende raads-, commissie- en 

steunfractieleden. Betsy Ramerman (CDA) en Leander Broere (PvdA) zijn uit 

hun midden als resp. voorzitter en plv. voorzitter gekozen. 

 

Commissie geloofsbrieven 

Er is een vaste commissie, bestaande uit raadsleden, die advies uitbrengt over de 

toelating van raadsleden en de benoeming van commissieleden. Inge Haarman 

(GB) is de voorzitter van deze commissie.  

 

Functionaris gegevensbescherming 

In het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) moet elke organisatie een functionaris aanwijzen die toeziet op de 

verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de AVG. De raad heeft 

besloten om Hans van Scheepen aan te wijzen als functionaris voor raad en 

rekenkamercommissie. Hij voert deze functie ook al uit voor het college van 

burgemeester en wethouders.  
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VERGADERONDERWERPEN (SELECTIE) 

 

Nieuw bestuursprogramma 

Na de verkiezingen hebben de fractievoorzitters van alle partijen de pen ter 

hand genomen en een nieuwe raadsagenda geschreven. Deze agenda benoemt 

de 7 belangrijkste onderwerpen voor de komende bestuursperiode: 

burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing, klimaat en  duurzaamheid, 

armoedebeleid, transformatie sociaal domein, nieuwe woonvisie, invoering 

omgevingswet en verkeersveiligheid. De raad heeft deze agenda, de ‘Kleurrijke 

kubus’, unaniem vastgesteld. Samen met het coalitieakkoord van 

Gemeentebelangen en CDA heeft het college deze raadsagenda vertaald in een 

nieuw bestuursprogramma voor de komende periode.  

 

Nieuwe burgemeester 

In februari 2018 heeft burgemeester Han Noten aangekondigd zijn tweede 

ambtsperiode niet af te maken. Hij is in functie gebleven tot 1 december en nam 

afscheid in kulturhus De Spil. Om hem te bedanken voor zijn voorzitterschap 

heeft de raad aan het college gevraagd om in elk van de vijf kernen een 

‘Notenboom’ te plaatsen. Dit zal in 2019 gebeuren.  

De raad is direct gestart met de zoektocht naar een opvolger. Belangrijke stem is 

voor de inwoners: wat voor persoon moest de nieuwe burgemeester zijn? Via 

een speciale website konden inwoners hun voorkeur aangeven. Dit is door de 

raad gebruikt om een profielschets op te stellen. Deze profielschets “Dalfsen 

zoekt een buitenkans” is in juni vastgesteld. Op de profielschets reageerden 

maar liefst 46 kandidaten! Na een intensief traject is in oktober 2018 de keuze 

gevallen op Erica van Lente, de waarnemend burgemeester van Bedum. De raad 

heeft haar aanbevolen bij de minister om te worden benoemd door de Koning.  

 

Klimaat en duurzaamheid 

`Misschien wel het belangrijkste thema in de komende periode´, volgens de raad 

in de raadsagenda. Ook in 2018 stond duurzaamheid vaak op de agenda, zoals de 

mogelijkheid van een duurzaamheidsfonds, de verlaging van leges en de 

voortgangsrapportage over het beleid. In februari heeft de raad het 

bestemmingsplan vastgesteld voor de plaatsing van 3 nieuwe windmolens in 

Nieuwleusen. Naast windenergie heeft de raad ook een aantal keren gesproken 

over andere vormen van grootschalige energieopwekking, zoals zonne-energie. 

In oktober heeft de raad kennisgenomen van een onderzoek en in december is 

gesproken over het vaststellen van een beoordelingskader waar nieuwe 

zonneparken aan moeten worden getoetst. 
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De ontwikkelingen gaan snel, er zijn een aantal parken in ontwikkeling. 

Ruimtelijke inpassing is een belangrijk aandachtspunt. De raad heeft daarom in 

december besloten een pas op de plaats te maken en eerst aan het college te 

vragen om een energiemix op te stellen. Voor de bestaande initiatieven gaat de 

ontwikkeling door. In mei besloot de raad een verklaring van geen bedenkingen 

af te geven voor de komst van een zonnepark aan de Veldhoeveweg. Het college 

kon daarna de vergunning aan de initiatiefnemers afgeven. 

 

Armoedebeleid en sociaal domein 

De raad neemt regelmatig besluiten over beleid en uitvoering binnen het sociaal 

domein. Zo stelde de raad beleid vast over voorschoolse voorzieningen en 

educatie (februari) en gaf de raad kaders voor nieuw beleid op het gebied van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (mei), armoede en schuldhulp 

(juni), bibliotheekbeleid (september) en bewegen en sport (november). Ook is 

gesproken over de uitvoering van beleid door het college en door de GGD, de 

huisvesting van de consultatiebureaus, de subsidieregelingen in het 

welzijnsveld, logopedie en de verordening Wmo en jeugd.  

 

Jongeren 

Bijzondere aandacht ging in 2018 uit naar een eigen ontmoetingsplek voor 

jongeren. De raad besloot in 2017 om het stationsgebied in Dalfsen aan te wijzen 

als plek voor zo’n JOP. In 2018 is na een evaluatie besloten om deze plek 

permanent te maken. Ook in Lemelerveld zoeken enkele jongeren naar een 

geschikte plek. De raad vond de gekozen locatie aan de noordzijde van het 

sportpark minder geschikt, zodat besloten is alternatieven te onderzoeken.  

 

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen 

Om procedures en kosten voor aanvragers te beperken, werken we in Dalfsen 

met verzamelplannen om het bestemmingsplan te herzien. Voor het 

buitengebied stond in 2018 het vierde verzamelplan op de agenda, voor de 

kernen het eerste verzamelplan. Voor de kernen is dat vermoedelijk het laatste: 

er waren te weinig aanvragen voor een tweede verzamelplan volgend jaar.  Voor 

de locatie Het Kleine Veer in de kern Dalfsen is een aparte herziening opgesteld.  

Andere onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening waren de 

uitbreiding van BAM in Nieuwleusen, de ontwikkeling van Den Hulst 28, de 

uitbreiding van een restaurant aan de Heinoseweg, de invulling van de locaties 

Koesteeg en Pniël in Dalfsen en Nieuwstraat in Lemelerveld, de ontwikkeling van 

residentie Slingerdael in Dalfsen en het beeldkwaliteitsplan voor de 2e fase van 

Westerbouwlanden-Noord. Ook is nagedacht over een omgevingsplan bij het 

kanaal in Lemelerveld en uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Febriek.  
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Voorkeursrecht 

In welke richting moet de kern Dalfsen in de toekomst uitbreiden? Dat is een 

fundamentele vraag voor de komende jaren. Om te voorkomen dat er 

ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden, heeft de raad op voorstel van het 

college een recht van eerste koop (voorkeursrecht) gevestigd op gebieden ten 

westen en ten oosten van Dalfsen. Dit heeft geleid tot een flink aantal bezwaren 

vanuit belanghebbenden, die door de raad in juni behandeld zijn. Op verzoek van 

de raad is het gebied na de zomer verkleind. Waar geen voorkeursrecht meer 

nodig is, moet dit snel worden ingetrokken. De discussie over de uitbreiding zelf, 

wordt op een later moment gevoerd.  

 

Dorpsvernieuwing 

In de vorige raadsperiode heeft de raad besluiten genomen over de centrumvisie 

voor Dalfsen, de herinrichting van het Kroonplein in Lemelerveld en de 

ontwikkeling van het middengebied in Nieuwleusen (inclusief De Spil). Hier is de 

afgelopen jaren de nodige tijd en energie in gaan zitten van zowel raad, college 

als de inwoners. In 2018 is de raad op een aantal momenten bijgepraat over de 

stand van zaken. Ook is een besluit genomen over de inrichting van de 

buitenruimte van De Spil.   

 

Veiligheid 

In 2018 heeft de raad het nieuwe beleidsplan integrale veiligheid 2019-2022 

vastgesteld. Speerpunten zijn onder meer woninginbraken, aanpak van 

woonoverlast en te hard rijden. De verkeersveiligheid bij de rotonde 

Kampmansweg in Dalfsen is in 2018 onderzocht. Dit moet leiden tot 

aanpassingen in 2019. Andere veiligheidsonderwerpen in 2018 waren het 

preventie- en handhavingsplan alcohol en het onderzoek naar 

drugsproblematiek in Dalfsen. Ook de APV is op enkele punten aangepast.  

 

Ondernemers 

In april 2018 heeft de raad in meerderheid ingestemd met de instelling van een 

bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het terrein De Rondweg in Dalfsen. Dit 

geeft de mogelijkheid aan ondernemers voor een heffing voor gezamenlijke 

activiteiten. Vanwege gebreken in de uitvoering is de BIZ niet gerealiseerd. Wel 

gerealiseerd is een tijdelijke uitbreiding van het aantal koopzondagen in de kern 

Lemelerveld in de zomermaanden. De raad heeft hiertoe besloten op verzoek 

van de ondernemersvereniging.  
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Bedrijfsvoering en verbonden partijen 

Jaarlijks staan ook veel financiële onderwerpen op de agenda, zoals de 

vaststelling van de grondexploitaties, de perspectiefnota, de begroting, 

bestuursrapportages en de jaarrekening. Dit jaar kwamen daar de inzet van 

reserves, de uitgangspunten voor het verstrekken van garanties, 

prijsdifferentiatie bij bouwkavels en het controleprotocol voor de 

accountantscontrole bij. Voer voor specialisten, daarom heeft de raad daar ook 

een speciale commissie voor ingesteld. Dat geeft de mogelijkheid om dieper op 

zulke technische zaken in te gaan.  

 

De manier waarop we in Dalfsen omgaan met samenwerkingsverbanden is 

vastgelegd in een beleidsnota. De werkwijze bij de samenwerkingsverbanden 

GGD, GBLT en Omgevingsdienst is begin 2018 geëvalueerd. Met het oog op 

mogelijke samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering is in 2018 uitvoerig 

gesproken over het informatiserings- en automatiseringsbeleid en is ook het 

inkoopbeleid de revue gepasseerd.  

 

VERGADERINGEN IN CIJFERS 

 

De gemeenteraad heeft in 2018 10x regulier vergaderd op de laatste maandag 

van de maand. Daarnaast zijn de volgende extra vergaderingen gehouden: 

 27 maart 2018           Afscheid oude raad 

 29 maart 2018           Installatie nieuwe raad 

 25/28 juni 2018          Perspectiefnota 2019-2022 

 18 oktober 2018          Aanbeveling nieuwe burgemeester 

 5/8 november 2018       Programmabegroting 2019 

 

De raadscommissie brengt advies uit aan de raad over voorstellen. In principe 

vergadert de commissie één keer in de maand, tenzij er meerdere avonden nodig 

zijn. De raadscommissie heeft in 2018 16x vergaderd.  De raad heeft 84 

agendapunten afgerond met het nemen van een besluit in een openbare 

vergadering. Het vaststellen van besluitenlijsten, lijsten van ingekomen stukken 

en mededelingen en het opleggen/opheffen van vertrouwelijkheid zijn niet 

meegeteld. De raadscommissie heeft daarnaast nog 5 opiniërende en 19 

informerende voorstellen behandeld. Drie voorstellen zijn niet aangenomen. Het 

beleidskader grootschalige energieopwekking is wel behandeld, maar voor 

besluitvorming doorgeschoven naar 2019. De gevraagde verklaringen van geen 

bedenkingen voor de invulling van de locaties-Pniël en Slingerdael zijn door de 

raad niet afgegeven.  



9 

 

De raad kan ook zelf onderwerpen op de agenda plaatsen. Naast schriftelijke 

vragen gaat het dan om ´moties vreemd aan de orde´: in januari agendeerden 

CDA, ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD het verzoek om aan te sluiten bij de 

statiegeldalliantie (aangenomen), in februari agendeerden ChristenUnie, PvdA 

en VVD residentie Slingerdael (aangehouden) en in juni agendeerden PvdA, D66 

en VVD zomeropenstelling op zondag in Lemelerveld (aangenomen).  

Ook zijn er verschillende moties en amendementen ingediend bij verschillende 

voorstellen die wel op de agenda stonden. Het verschil hiertussen is dat in 

moties de raad een oproep doet aan het college en dat met amendementen de 

raad zelf de besluitvorming wijzigt.  In het overzicht geven we alleen de 

aangenomen moties en amendementen weer  

 

Moties 

- Voorkeursrecht gemeenten        GB-CDA-PvdA-VVD      19 febr. 2018 
- Hertelling stemmen verkiezingen  CDA-VVD-D66-ChrU     26 maart 2018 
- Zonnepark Veldhoeveweg        Alle partijen m.u.v. GB   28 mei 2018 
- Gemeentelijk energiebedrijf       VVD-ChrU-PvdA-D66    28 juni 2018 
- Rapportage ontwikkelingen       Alle partijen m.u.v. GB   8 nov. 2018 
- Bijpraatmomenten soc.domein    Alle partijen           8 nov. 2018 
- Budget innovatieve projecten      Alle partijen m.u.v. GB   8 nov. 2018 
- Plaatsen van Notenbomen        Alle partijen           8 nov. 2018 
Amendementen 

- Ontsluiting Koesteeg Dalfsen      Alle partijen           28 mei 2018 
- Zonnepark Veldhoeveweg        Alle partijen m.u.v. GB   28 mei 2018 
- Beperking verhoging OZB         ChrU-CDA-GB          8 nov. 2018 
- Gebiedskeuze JOP Lemelerveld    GB-PvdA-VVD          17 dec. 2018 
 

OVERIGE BIJEENKOMSTEN 

 

Naast de hiervoor genoemde openbare raads- en commissievergaderingen zijn 

de raadsleden en commissieleden ook op andere momenten bijeen geweest. Die 

bijeenkomsten staan meestal in het teken van beeldvorming en/of opleiding.  

- Training gemeentefinanciën (april) 
- Kenniscarroussel VNG Overijssel (april) 
- Training gemeenterecht (mei) 
- Themabijeenkomst onderzoek kosten en gebruik jeugdzorg (september) 
- Avondvierdaagse op stap met Regio Zwolle (september) 
- Informatiesessie AVG (november) 
 
De jaarlijkse raadsexcursie ging in 2018 naar de gemeente Dinkelland. 

Raadsleden, college, griffie en DT hebben daar uitleg gekregen over het 

programma MijnDinkelland2030.  
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GRIFFIE 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

De gemeenteraad is werkgever van de griffier en andere medewerkers op de 

griffie. De griffie maakt formeel geen deel uit van de ambtelijke organisatie. De 

griffie bestaat in Dalfsen uit raadsgriffier Joost Leegwater en  

griffiemedewerker/commissiegriffier Mirjam Meijer-Uitenbroek. Manager 

bedrijfsvoering Henry van der Woude (links op de foto) is door de raad 

benoemd als plaatsvervangend griffier.  In 2018 is 0,1 fte communicatieadvies 

ingevuld door diverse personen uit de ambtelijke organisatie.  

De griffie heeft in de periode februari – juni 2018 extra ondersteuning gehad van 

griffiemedewerker Wessel de Wagt. Na de zomer heeft hij een nieuwe uitdaging 

gevonden in de ambtelijke organisatie als beleidsmedewerker duurzaamheid.  

In de periode september – december 2018 heeft beleidsadviseur 

maatschappelijke ondersteuning Willem-Jan Velderman de griffie ondersteund 

als raadsadviseur. Deze capaciteit was extra nodig vanwege drukte op de griffie. 

 

De griffier is bij alle openbare 

vergaderingen aanwezig. Hij 

ondersteunt de raads- en 

commissievoorzitters bij de 

uitvoering van hun taken en 

draagt mede zorg voor een 

ordentelijke vergadering. Bij 

afwezigheid wordt hij vervangen 

door zijn plaatsvervangers. In 

2018 heeft de plv. griffier 3 

commissievergaderingen 

ondersteund. 

De griffier draagt zorg voor een goede logistieke stukkenstroom en bewaakt –

samen met directeuren van de ambtelijke organisatie–  de kwaliteit van 

raadsvoorstellen. Ook is hij verantwoordelijk voor het opmaken van de 

besluitenlijst en worden alle raadsbesluiten door de griffier medeondertekend.  

Daarnaast ondersteunt en adviseert de griffier het presidium van de 

gemeenteraad en de agendacommissie door de vergaderingen te faciliteren, en 

besluitvorming voor te bereiden in deze door de raad ingestelde commissies. 
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ACTIVITEITEN IN 2018 

 

De meest in het oog springende taak van de griffie is het beheer van het 

raadsinformatiesysteem (RIS). Dit is openbaar te zien op https://ris.dalfsen.nl. 

Op het RIS staan alle vergaderstukken voor de raad. De vergaderingen worden 

live uitgezonden via videostreaming en zijn later terug te zien als archiefbeelden 

bij de vergaderingen. 

 

Naast de vergaderinformatie staat op het RIS ook veel informatie over hoe de 

raad werkt, en hoe inwoners zelf invloed kunnen uitoefenen op de 

besluitvorming door het spreekrecht.  

 

Andere activiteiten die we in 2018 hebben verzorgd zijn onder meer 

communicatie-activiteiten (zoals het jaarverslag van raad en griffie en de inzet 

van social media), de voorbereiding van de eerder genoemde werksessies en 

excursies en de inhoudelijke ondersteuning en advisering van fracties. 

 

Vanuit de griffie wordt ook zelf besluitvorming voor de raad voorbereid. In 2018 

zijn, naast de benoemingsvoorstellen en voorstellen over vertrouwelijkheid en 

ingekomen stukken, de volgende voorstellen ter behandeling aangeboden: 

- Evaluatie RKC 2014-2018                           5 maart 2018 
- Raadsagenda 2018-2022, Kleurrijke kubus             28 mei 2018 
- Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester      28 mei 2018 
- Profielschets nieuwe burgemeester                   12 juni 2018 
- Commissie Planning & Control                       24 sept. 2018 
- Aanbeveling benoeming nieuwe burgemeester         18 okt. 2018 
- Aanwijzen functionaris gegevensbescherming          26 nov. 2018 
- Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester          17 dec. 2018 
 

 

FOTO’S  

 

Foto’s gemeentehuis en raadshamer (omslag) gemaakt door Paul Scholten 

Foto’s petit fours (omslag) gemaakt door Joost Leegwater 

Foto’s raad en griffie (pagina’s 1 en 10) gemaakt door Marcel van Saltbommel 

Foto raadspenning (pagina 2) gemaakt door Herman Zwart 

Foto raad (omslag) gemaakt door Luco Nijkamp 

https://ris.dalfsen.nl/

