1
Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 2 februari 2015
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden:
Gemeentebelangen

mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
H.J. van der Woude

CDA
ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

E.J. Hof, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink,
J.G.J. Ramaker, A. Schuurman, mw. I.G.J. Snijder-Haarman, J.G. Ellenbroek
A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman,
A. Nijburg, L.M. Nijkamp
J.T.P.M. Rooijakkers
R.P. Schuring

Commissieleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

J.M.A Eilert-Herbrink
-

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen, M.R.H.M. von Martels. Gemeentesecretaris J.H.J.
Berends, ambtelijke ondersteuning: U. Lautenbach (punt 4).
Met kennisgeving afwezig:
A. Westerman (Gemeentebelangen), J.W. Uitslag (CDA) mw. H. Lassche-Visscher (CU) en J.J.
Wiltvank (PvdA) J. Leegwater (griffier)
AGENDAPUNT
1.

Opening

COMMISSIEADVIES/BESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
Afwezig zijn de heren en Westerman, Uitslag en
Wiltvank alsmede mevrouw Lassche.

2.

Spreekrecht burgers

De voorzitter meldt dat mevrouw Ramerman niet
zal deelnemen aan de beraadslagingen over de
herontwikkeling centrum Lemelerveld vanuit
eerdere persoonlijke betrokkenheid daarbij.
De heer Neppelenbroek spreekt in over de
herontwikkeling centrum Lemelerveld
De heer Antonissen spreekt eveneens in over de
herontwikkeling centrum Lemelerveld

3.

Vaststelling agenda

Geen wijzigingen.

4.

Herontwikkeling centrum Lemelerveld

2
Alle fracties geven aan moeite te hebben met de
gevolgde procedure. Met name de communicatie
naar de raad is niet goed verlopen.
De fracties voelen zich onaangenaam verrast
door de extra investering van 1 miljoen euro.
Het plan zelf verdient waardering.
Wethouder Van Leeuwen zegt toe:
- Op een ander moment te discussiëren
over de vraag hoe te begroten bij grote
projecten.
- Schriftelijk te reageren op de vraag over
de verkeersdrempel in de mr. Gorisstraat
- VVN en de politie te consulteren over de
verkeerssituatie in de Kerkstraat.
- De raad een terugkoppeling te geven over
de bespreking met de omwonenden.
- Op korte termijn in overleg te gaan met de
ambulante handel. Een en ander voor de
raadsvergadering.

4.

Besluitenlijst

5.

Sluiting

De voorzitter concludeert dat het voorstel nog niet
is voldragen. Dat er nog nadere informatie moet
worden verstrekt en dat het als bespreekstuk
wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van
februari.
Bij punt 4 onderzoek renovatie De Schakel,
tweede alinea, tweede zin: D66 toevoegen aan
CDA en ChristenUnie
De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur.

Aldus besloten door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
9 maart 2015.
De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte

de griffier,
H.J. van der Woude

