Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 27 mei 2019
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

mw. E. van Lente
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, mw. H.G. Kappert,
H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, G.M.M. Jutten, 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
mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis
B.H.M. Schrijver

Tevens aanwezig:
Wethouders A. Schuurman en J.W. Uitslag, loco-gemeentesecretaris H.J. van der Woude

1.

Opening

ONDERWERP

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur.

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vragenronde

Overlast N348
Dhr. Schrijver (D66) vraagt of het college een
aanvullende inspanning wil doen in de richting van
de provincie. Wethouder Schuurman zegt dit toe.
BIZ en vergunningverlening
Dhr. Nijkamp (ChrU) vraagt of er door
initiatiefnemers contact wordt opgenomen met
omwonenden en of dit hiermee een particulier
initiatief is. De communicatie over de twee
gescheiden trajecten vindt hij verwarrend.
Wethouder Schuurman geeft aan dat de aanvraag
voor een vergunning er al lag en dat het traject
voor een BIZ eerst nog terugkomt in de raad.
Toepassing bestrijdingsmiddel Xentari
Dhr. Broere (PvdA) herhaalt de oproep om gebruik
van dit middel te beperken en vraagt aanvullend
naar de locaties waar het wordt toegepast.
Wethouder Schuurman komt hier schriftelijk op
terug.

4.

Vaststelling agenda

Conform.
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5.

6.

Toetreding Shared Service Center - ONS
Voorstel:
1. Het college toestemming te verlenen tot het
deelnemen aan de gemeenschappelijke
regeling bedrijfsvoeringsorganisatie shared
service centrum ONS;
2. Hiervoor de structurele lasten ad. € 208.000
voor 2020 en verder ten laste te brengen
van het begrotingssaldo;
3. En om de hiervoor benodigde incidentele
middelen ad. € 348.000 (2019) en
€ 222.000 (2020) te dekken vanuit de
algemene reserve vrij besteedbaar;
4. De terugvallende middelen i.v.m.
overgenomen investeringen door SSC-ONS
ad. € 352.000 (2020) ten gunste te laten
komen van de algemene reserve vrij
besteedbaar;
5. De 11e begrotingswijziging 2019 e.v. vast
te stellen.
Jaarrekening 2018
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het verslag van
bevindingen van de accountant;
2. De jaarrekening 2018 vast te stellen;
3. In het kader van budgetoverheveling:

Stemverklaring
Dhr. Schrijver (D66) benadrukt dat wat hem betreft
in het voorstel correct gebruik wordt gemaakt van
de algemene reserve vrij besteedbaar.
Conform.

Conform.

a. de door het college overgehevelde budgetten
van € 650.080 naar 2019, € 120.000 naar
2020 en € 50.000 naar 2021 te bekrachtigen;
b. Daarop aanvullend een bedrag van € 62.000
over te hevelen naar 2019;
c. Deze budgetoverheveling voor € 341.500 te
dekken uit de algemene reserve vrij
besteedbaar en voor € 540.580 uit de
reserves waar een claim op is gelegd;

4. In het kader van toevoeging aan en
onttrekking uit de reserves:
a. De algemene reserve grondexploitatie voor €
1.259.000 vrij te laten vallen;
b. Een bedrag van € 291.569 uit de algemene
reserve reeds bestemd, € 9.644 uit de
reserve milieu en € 220.795 uit de reserve
grote projecten vrij te laten vallen;
c. Deze middelen toe te voegen aan de
algemene reserve vrij besteedbaar;

5. Per 31 december 2018 de volgende
reserves op te heffen:




Reserve kapitaallasten gemeentehuis
meubilair;
Reserve kapitaallasten gemeentehuis
installaties/inventaris;
Reserve sociaal domein reeds bestemd;

6. Het rekeningresultaat van € 503.136
negatief te onttrekken aan de algemene
reserve vrij besteedbaar;
7. De begroting 2019-2021 te wijzigen
conform bijgevoegde begrotingswijziging.
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7.

Afstand tot de arbeidsmarkt – Beleid en
uitvoering Participatiewet 2019-2022
Voorstel:
Vast te stellen het beleidsplan Afstand tot de
arbeidsmarkt; beleid en uitvoering
Participatiewet 2019-2022.

8.

Missie en Visie fase 1
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de notities ‘Dalfsen in met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.
gesprek’ (oogst fase 1 en observaties);
2. Kennis te nemen van de website
www.dalfseningesprek.nl als instrument om
de communicatie over fase 1 te faciliteren;
3. De opbrengst van fase 1 als startpunt te
nemen voor een brede dialoog met de
samenleving in de vervolgfase.

9.

Gebiedskeuze JOP Lemelerveld
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de uitgevoerde
onderzoeken naar mogelijke locaties voor
een JOP in Lemelerveld.
2. In te stemmen met het collegebesluit om de
noordzijde van Sportpark Heidepark
(variant 3) aan te wijzen als gebied voor
een jongerenontmoetingsplek (JOP) te
Lemelerveld.
3. In te stemmen met collegebesluit een
tijdelijke omgevingsvergunning aan te
vragen voor een JOP in Lemelerveld aan
de noordzijde van sportpark Heidepark voor
de periode van 1 juli 2019 tot en met 1 juli
2021.
4. Het college de opdracht te geven de JOP in
Lemelerveld een jaar na realisatie te
evalueren op gebruik en overlast in
samenwerking met de jongeren, de
omgeving, de politie en het jeugd- en
jongerenwerk.

Conform.

Mw. Eilert (PvdA) dient, mede namens
Gemeentebelangen en VVD een amendement in,
waarmee de raad wordt voorgesteld de huidige
besluitregels 2 tot en met 4 te schrappen en te
vervangen door het niet instemmen met de
collegebesluiten omtrent de locatie-Heidepark,
maar te kiezen voor de havenzijde aan het
Kroonplein en daarbij enkele uitgangspunten mee
te geven.
Wethouder Uitslag ontraadt dit amendement,
omdat er al een traject voor de herinrichting van
het Kroonplein heeft plaatsgevonden en
verbreding naar een JOOP om een ander
voortraject zou hebben gevraagd. Ook ligt er een
negatief advies van de politie.
Mw. Lassche (ChrU) dient, mede namens het
CDA, een subamendement in op het
amendement, met als doel om een tijdelijke
voorziening mogelijk te maken bij het Sportpark:
5. De noordzijde van Sportpark Heidepark
(variant 3) aan te wijzen als tijdelijke locatie
voor een jongerenontmoetingsplek (JOP) in
Lemelerveld tot aan het moment van realisatie
van het JOP aan het Kroonplein.
Wethouder Uitslag geeft aan dat het college dit
aan de raad overlaat. Indieners van het
amendement laten weten het subamendement niet
te steunen, omdat de bezwaren tegen de locatieHeidepark niet worden weggenomen.
(vervolg op volgende bladzijde)
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9.

Gebiedskeuze JOP Lemelerveld
(vervolg)

Het subamendement wordt zonder hoofdelijke
stemming met 8 stemmen voor (CDA, ChrU) en
13 stemmen tegen (GB, PvdA, VVD, D66)
verworpen.
Het amendement wordt zonder hoofdelijke
stemming met 12 stemmen voor (GB, PvdA, VVD)
en 9 stemmen tegen (CDA, ChrU, D66)
aangenomen.
De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke
stemming met 12 stemmen voor (GB, PvdA, VVD)
en 9 stemmen tegen (CDA, ChrU, D66):
1. Kennis te nemen van de uitgevoerde
onderzoeken naar mogelijke locaties voor een
JOP in Lemelerveld.
2. Niet in te stemmen met het collegebesluit om
de noordzijde van Sportpark Heidepark
(variant 3) aan te wijzen als gebied voor een
jongerenontmoetingsplek (JOP) in
Lemelerveld en daarmee ook niet in te
stemmen met het verlenen van een tijdelijke
omgevingsvergunning en het onderzoeken
van een permanente vergunning op die
locatie.
3. Het Kroonplein aan de zijde van de Haven aan
te wijzen als (tijdelijke) locatie voor een
jongeren- en ouderenontmoetingspunt (JOOP)
4. Het college de opdracht te geven dit te
realiseren, waarbij als uitgangspunten gelden
dat:
a. de kwaliteit van de JOOP passend dient te
zijn bij de verdere herinrichting van het
Kroonplein (groen en cultuur)
b. bij de verdere planontwikkeling zowel
welzijnsorganisatie SAAM, de jeugd
alsmede de buurtbewoners betrokken
worden
c. na 1 jaar een evaluatie gehouden wordt en
dit ter bespreking aan de raad wordt
aangeboden.

10.

Beleid Externe veiligheid 2019
Voorstel:
Het externe veiligheidsbeleid gemeente
Dalfsen 2019 vast te stellen

Wethouder Schuurman bevestigt dat het
voorliggende beleid geldig zal zijn voor de periode
2019 tot en met 2023, als de raad het beleid
vaststelt. Het is de bedoeling dit te integreren in de
komende Omgevingsvisie.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.
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11.

Aanpassing GR GBLT
Conform.
Voorstel:
Toestemming te verlenen aan het college van
burgemeesters en wethouders tot wijziging
van de Gemeenschappelijke regeling GBLT,
conform de concept-Gemeenschappelijke
regeling die is bijgevoegd, waarin wordt
gerealiseerd dat:
a. het algemeen bestuur van GBLT bevoegd
is tot het oprichten van of deelnemen in
privaatrechtelijke rechtsvormen,
waaronder lidmaatschap van een
werkgeversvereniging;
b. de formele naam van het openbaar
lichaam wordt ingekort tot GBLT en
c. artikel 51 van de gemeenschappelijke
regeling komt te vervallen

12.

Besluitenlijst 15 april 2019

Conform.

13.

Ingekomen stukken

Conform afdoeningsadvies.

14.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:24 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
17 juni 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
mw. drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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