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Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 1 juni 2022 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  E. van Lente 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen I.G.J. Haarman, J. Hekman, M.J. Holterman, G.M.M. Jutten, H.G. Kappert,  
  H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, A. Schuurman (t/m punt 4),  
  J.B. Upper (vanaf punt 5), 
CDA  L.H.M.M. Diepman, R.H. Kouwen, W. Prinsse, A.J. Ramerman (t/m punt 4),  
   E. Ruitenberg, M.E.J. Veldkamp (vanaf  punt 5), H.A. Zwakenberg 
ChristenUnie  D.J. van Gelder, D.B. Homans, H. Lassche-Visscher 
PvdA  L. Broere, T. de Vries 
D66  J.B. Smalbraak 
VVD  G.J. Veldhuis 
   
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A.J. Ramerman (vanaf punt 5), A. Schuurman en J.W. Uitslag, 
gemeentesecretaris H.J. van der Woude. 
 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:03 
uur.  
 

2. Vaststelling agenda 

 
Conform. 

3. Coalitiedocument 2022-2026, ‘Veel te doen in 
Dalfsen’ 
Doel: 
Kennis te nemen van het coalitiedocument 2022-
2026 ‘Veel te doen in Dalfsen’ van 
Gemeentebelangen en CDA. Daarbij kunt u 
desgewenst ook reflecteren op het informatie- en 
formatieproces. 
 

De gemeenteraad neemt kennis van het 
coalitieakkoord. Mw. Lassche (ChristenUnie), 
dhr. Broere (PvdA), dhr. Smalbraak (D66) en 
dhr. Veldhuis (VVD) plaatsen enkele 
kanttekeningen en geven enkele suggesties. 
Mw. Haarman (GB) en dhr. Ruitenberg 
(CDA) geven antwoord op vragen en danken 
de fractievoorzitters voor hun inbreng. 
 
De gemeenteraad wenst het nieuwe college 
veel succes met de uitvoering. 
 

4. Benoeming wethouders 
Voorstel: 
Te benoemen tot wethouder:  

 Dhr. A. Schuurman (voltijds, 1 fte)  

 Dhr. drs. J.W. Uitslag (voltijds, 1 fte)  

 Mw. A.J. Ramerman (deeltijd, 0,8 fte)  

 Dhr. drs. R.W.J. van Leeuwen (deeltijd, 0,8 fte)  
 

De voorzitter meldt dat de raad een 
commissie heeft ingesteld voor onderzoek 
naar de geloofsbrieven van te benoemen 
wethouders. Dhr. Van Gelder rapporteert 
namens de commissie dat zij de bescheiden 
heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. 
De wethouders voldoen aan de gestelde 
eisen.  
 
De voorzitter stelt voor om één 
gecombineerde stemming te houden voor 
alle benoemingen. De raadsleden brengen 
schriftelijk hun stem uit. De vergadering 
wordt geschorst.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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4. Benoeming wethouders (vervolg) De vergadering wordt heropend. Dhr. Van 
Gelder doet verslag van de stemming: het 
aantal uitgegeven en ingeleverde 
stembriefjes is 21. De stemming is geldig. 
 
Voor de benoeming tot wethouder zijn op alle 
kandidaten ieder 21 stemmen uitgebracht. 
Daarmee zijn zij benoemd: dhr. Schuurman 
en dhr. Uitslag tot wethouder in een voltijds-
betrekking, dhr. Van Leeuwen en mw. 
Ramerman in deeltijdsbetrekking.  
 
Aansluitend leggen de wethouders in handen 
van de voorzitter ten overstaan van de raad 
de eed (mw. Ramerman en dhr. Uitslag) of 
verklaring en belofte (de heren Schuurman 
en Van Leeuwen) af. De voorzitter heet hen 
welkom in het college en constateert dat zij 
niet langer raadslid zijn. 
 

5. Toelating raadsleden wegens benoeming 
wethouders 
Voorstel: 
Te besluiten tot toelating van mw. J.B. Upper en 
mw. M.E.J. Veldkamp-Bot tot de raad. 
 

De voorzitter meldt dat het stembureau 
inmiddels heeft voorzien in de opvolging. Er 
zijn nieuwe raadsleden benoemd.  
 
Dhr. Van Gelder rapporteert namens de 
commissie geloofsbrieven dat zij de 
bescheiden heeft onderzocht en in orde 
bevonden. Alle benoemde raadsleden 
voldoen aan de in de Gemeentewet gestelde 
eisen. De commissie adviseert 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: 

- mw. Upper, J.B. (Jolande) 
- mw. Veldkamp, M.E.J. (Miriam) 

 
De raadsleden leggen in handen van de 
voorzitter de verklaring en belofte 
(mw. Upper) of eed (mw. Veldkamp) af. De 
voorzitter heet welkom in het midden van de 
raad. De raadsleden tekenen de 
presentielijst. 
 

6. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:06 
uur.  
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
20 juni 2022. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. E. van Lente  drs. J. Leegwater 


