Besluitenlijst van de openbare vergaderingen van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 23 maart 2020 en 25 maart 2020
Openbare vergadering d.d. 23 maart 2020
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen

mw. E. van Lente
J. Leegwater
J.G.J. Ramaker

Afwezig:
L. Broere (PvdA), mw. J.M.A. Eilert-Herbrink (PvdA), J.G. Ellenbroek (Gemeentebelangen),
mw. I.G.J. Haarman (Gemeentebelangen), G.M.M. Jutten (Gemeentebelangen), mw. H.G. Kappert
(Gemeentebelangen), H.A.J. Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen), R.H. Kouwen (CDA),
mw. H. Lassche-Visscher (ChristenUnie), J.W. van Lenthe (Gemeentebelangen), W. Massier (CDA),
L.M. Nijkamp (ChristenUnie), H.W. Pessink (Gemeentebelangen), mw. A.J. Ramerman (CDA),
E. Ruitenberg (CDA), mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte (CDA), B.H.M. Schrijver (D66),
mw. J.B. Upper (Gemeentebelangen), G.J. Veldhuis (VVD) en M.V. Veldman (ChristenUnie).
De voorzitter constateert dat de vergadering niet kan worden geopend op het bij oproeping
aangegeven tijdstip, omdat niet voldaan wordt aan het wettelijk vereiste vergaderquorum. Blijkens de
presentielijst is niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig.
Zij meldt dat de burgemeester voornemens is om opnieuw een vergadering te beleggen in het
gemeentehuis op woensdag 25 maart 2020, om 19:30, op grond van artikel 20, tweede lid, van de
Gemeentewet.
Openbare vergadering d.d. 25 maart 2020
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

mw. E. van Lente
J. Leegwater
J.G.J. Ramaker
mw. A.J. Ramerman
L.M. Nijkamp
L. Broere
G.J. Veldhuis
B.H.M. Schrijver

Afwezig:
mw. J.M.A. Eilert-Herbrink (PvdA), J.G. Ellenbroek (Gemeentebelangen), mw. I.G.J. Haarman
(Gemeentebelangen), G.M.M. Jutten (Gemeentebelangen), mw. H.G. Kappert (Gemeentebelangen),
H.A.J. Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen), R.H. Kouwen (CDA), mw. H. Lassche-Visscher
(ChristenUnie), J.W. van Lenthe (Gemeentebelangen), W. Massier (CDA), H.W. Pessink
(Gemeentebelangen), E. Ruitenberg (CDA), mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte (CDA),
mw. J.B. Upper (Gemeentebelangen) en M.V. Veldman (ChristenUnie).
ONDERWERP
1.

Opening

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 en
maakt melding van de aanwezigen. Op deze
vergadering is de wettelijke eis van
vergaderquorum niet van toepassing.
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2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vragenronde

Geen.

4.

Vaststelling agenda

De voorzitter stelt voor om agendapunten 9 en 10
van de agenda af te voeren en op een later
moment te behandelen. De raad stemt hiermee in
en stelt de agenda voor het overige vast.

5.

Toekomstvisie 2030, Voor Elkaar
Voorstel:
De toekomstvisie ‘Voor Elkaar, Onszelf blijven
door te veranderen’ vast te stellen.
Extra subsidie Trefkoele+
Voorstel:
1. De subsidie van de Trefkoele+ voor het jaar
2020 en 2021 te verhogen met € 25.000,-.
2. Deze lasten te dekken uit de stelpost
ambities raad.
3. Hiervoor de begroting aan te passen
conform begrotingswijziging 10.
10e herziening bestemmingsplan Kernen,
Kerkenhoek Nieuwleusen
Voorstel:
1. De Nota van zienswijzen vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan 10e herziening Chw
bestemmingsplan Kernen gemeente
Dalfsen, Bbackxlaan 2 en de geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in het
GML-bestand
NL.IMRO.0148.NKernen2016hz10-vs01
met de bijbehorende bestanden, langs
elektronische wegen in analoge vorm vast
te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen

Conform.

8.

Stedenbouwkundig plan
Oosterbouwlanden
Voorstel:
Vast te stellen het stedenbouwkundig plan
Oosterbouwlanden.

Conform.

9.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.
zonnepark Hooiweg
Voorstel:
1. Een ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor het
realiseren van het zonnepark Hooiweg in
Dalfsen op percelen nabij de
Marshoekersteeg en Maatgravenweg.
2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve
verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als hiertegen geen zienswijze wordt
ingediend.

6.

7.

Stemverklaring
Gemeentebelangen gaat akkoord met de extra
subsidie, maar vindt dat de programmamanager
zichzelf moet terugverdienen. De fractie benadrukt
dat het gaat om incidenteel geld voor twee jaar.
Conform.
Conform.
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10.

Stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen
Zuid
Voorstel:
Het stedenbouwkundig plan “Oosterdalfsen
Zuid” voor de bouw van ca. 40
zorgappartementen, ca. 21 grondgebonden
woningen en 5 woonwerkkavels op de locatie
Oosterdalfser Zuid vast te stellen.

Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.

11.

8e herziening bestemmingsplan Kernen,
Nieuwstraat 17B
Voorstel:
1. De 8e herziening “Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen 2016,
Nieuwstraat 17B” en de geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in het
GML-bestand
NL.IMRO.0148.DKernen2016hz8-vs01 met
de daarbij behorende bestanden, langs
elektronische weg en in analoge vorm
gewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Stemverklaring
D66 is blij met de wijzigingen die zijn doorgevoerd
naar aanleiding van het overleg met omwonenden
en de tennisvereniging. Met name het verspringen
van de gevels en de formulering van het effect van
de lichtmasten zijn van toegevoegde waarde.

Uitbreiding formatie griffie
Voorstel:
1. De formatie van de griffie vast te stellen op
maximaal 2,67 fte, als volgt:
 griffier (36 uur/1 fte)
 raadsadviseur (18–32 uur/0,50–0,89 fte)
 griffiemedewerker (24 uur/0,67 fte)
 communicatieadvies (4 uur/0,11 fte)
2. De begroting te wijzigen conform de 11e
begrotingswijziging.
3. Het vaststellen van een functieprofiel
‘raadsadviseur’ te delegeren aan de
werkgeverscommissie.

Stemverklaring
Het CDA heeft moeite met investeringen in de
ambtelijke organisatie van de raad. De
ontwikkelvariant is te ruim, de fractie had liever de
minimumvariant gezien. De fractie stemt
schoorvoetend in.

13.

Besluitenlijst 24 februari 2020

Conform.

14.

Ingekomen stukken

Brief confetti tijdens carnaval
Het CDA ziet deze brief graag betrokken bij het
evenementenbeleid.

12.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (6 voor) aangenomen.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (6 voor) aangenomen.

Voor het overige lijsten conform
afdoeningsadvies.
15.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19:45 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
20 april 2020.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
mw. drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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