Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen
d.d. 15 februari 2021
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

mw. E. van Lente
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,
H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker,
mw. J.B. Upper
R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
D.J. van Gelder, mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis
B.H.M. Schrijver

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, wnd. gemeentesecretaris
H.J. van der Woude, ambtelijke ondersteuning: mw. M. van Spijker (griffie).
ONDERWERP
1.

Opening

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de digitale raadsvergadering
om 19.30 uur.
De raad staat stil bij het overlijden van mw. Sientje
Swartjes-Lenferink. Mw. Swartjes was raadslid van
1982 – 2006.
De aanwezigheid van de raadsleden, wethouders
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en
zichtbaar vastgesteld. De voorzitter verricht de
loting voor hoofdelijke stemmingen. Het
stemnummer is 12 (dhr. Massier).

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vragenronde

Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) vraagt naar
de achtergrond van het collegebesluit om
dienstverlening alleen nog op afspraak aan te
bieden en of dit geëvalueerd wordt. Burgemeester
van Lente geeft aan dat de afgelopen periode als
voldoende wordt ervaren om de conclusie te
trekken dat deze werkwijze voldoet. Het plan van
aanpak dienstverlening staat op de raadsplanning
voor informerende behandeling.

4.

Vaststelling agenda

Conform.
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5.

Bestemmingsplan Oosterdalfsen Zuid
Conform.
Voorstel:
1. Het bestemmingsplan Oosterdalfsen Zuid
gewijzigd vast te stellen.
2. Het beeldkwaliteitsplan Oosterdalfsen Zuid
vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4. De provincie Overijssel te vragen het
besluit eerder bekend te mogen maken dan
de wettelijk voorgeschreven termijn van zes
weken.

6.

2e herziening bestemmingsplan
Conform.
Recreatieterreinen en –woningen, Camping
Bosvreugd
Voorstel:
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen
en kennisgeving;
2. De 2e herziening bestemmingsplan
Recreatieterreinen en recreatiewoningen
gemeente Dalfsen, camping Bosvreugd
gewijzigd vast te stellen;
3. Het beeldkwaliteitsplan als wijziging op het
beeldkwaliteitsplan van het moederplan
bestemmingsplan Recreatieterreinen en
recreatiewoningen gemeente Dalfsen vast
te stellen;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen;
5. De provincie Overijssel te vragen het
besluit eerder bekend te mogen maken dan
de wettelijk voorgeschreven termijn van zes
weken.

7.

Structuurvisie Dalfsen West
Voorstel:
1. De structuurvisie Dalfsen West vast te
stellen.
2. De Nota van Zienswijzen vast te stellen.

Stemverklaring
De ChristenUnie stemt in maar doet dit uitsluitend
vanwege de continuering van het opgelegde
voorkeursrecht. De definitieve keuze voor West of
Noord moet zorgvuldig en voortvarend worden
opgepakt, mede om betrokkenen zo kort mogelijk
onder de Wvg-claim te laten rusten.
Het voorstel wordt via een hoofdelijke stemming
met 17 stemmen voor (Ellenbroek, van Gelder,
Haarman, Jutten, Kappert, Kleine Koerkamp,
Kouwen, Lassche, Van Lenthe, Massier, Nijkamp,
Pessink, Ramaker, Ramerman, Ruitenberg,
Schiphorst-Kijk in de Vegte, Upper) en 4 stemmen
tegen (Broere, Eilert, Schrijver, Veldhuis)
aangenomen.

8.

Erfgoedverordening 2021
Voorstel:
Vast te stellen de Erfgoedverordening 2021
gemeente Dalfsen.

Wethouder Schuurman komt schriftelijk terug op
de vraag waarom het register op aanvraag
inzichtelijk wordt gemaakt en niet openbaar te
raadplegen is.
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming over het voorstel, waarmee dit is
aangenomen.

9.

Besluitenlijst 25 januari 2021

Conform.

2

10.

Ingekomen stukken

Raadsmemo Uitvoering VTH taken
Dhr. Schrijver (D66) vraagt naar aanleiding van
enkele opvallende formuleringen, met name over
(de capaciteit voor) de uitvoering van controles, of
hier aandacht voor is en of dit ook naar de raad
komt. Wethouder Schuurman geeft aan dat dit
onderwerp van gesprek is met organisatie en met
de omgevingsdienst. Hij komt hier op terug als
daar aanleiding voor is.
Voor het overige conform afdoeningsadvies.

11.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20:28 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
29 maart 2021.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
mw. drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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