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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 13 april 2015
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden:
Gemeentebelangen

mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
J. Leegwater

CDA
ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,
H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker,
mw. I.G.J. Snijder-Haarman
A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, J.W. Uitslag
mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp
J.J. Wiltvank
-

Commissieleden
D66
VVD

mw. M.M. van den Berg
G.J. Veldhuis

Afwezig:
mw. A.J. Ramerman (CDA), J.T.P.M. Rooijakkers (D66), R.P. Schuring (VVD),
A. Schuurman (Gemeentebelangen)
Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, burgemeester H.C.P.
Noten, directeur A. Goeree, ambtelijke ondersteuning: dhr. La Roi (punt 4), mw. Van Dam (punt 8)
AGENDAPUNT
1.

Opening

2.

Spreekrecht burgers

COMMISSIEADVIES/BESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
Mevrouw Ramerman (CDA) en de heren
Rooijakkers (D66), Schuring (VVD) en
Schuurman (Gemeentebelangen) zijn afwezig.
Dhr. Rooijakkers wordt vervangen door mw. Van
den Berg, dhr. Schuring door dhr. Veldhuis.
Er zijn 3 aanmeldingen ontvangen.
Over het agendapunt '4. Samen komen tot de
kern' spreekt dhr. Wiersma, namens het onderwijs
in Nieuwleusen. Hij ziet kansen voor het onderwijs
door realisatie van een integrale aanpak via de
campus.
Over het agendapunt '5. Evaluatie
camperplaatsen' spreken dhr. Nellestijn, namens
NKC Camperplaatsen Oost en dhr. Klute. Beide
heren roepen de raad op om camperplaatsen in
stand te houden.

3.

Vaststelling agenda

Conform.

4.

Startnotitie 'Samen komen tot de kern'
(haalbaarheidsonderzoek
Kulturhusconcept Nieuwleusen)
1. In te stemmen met de startnotitie
“Samen komen tot de kern” en de
daarin gehanteerde uitgangspunten
vast te stellen.
2. Voor het startscenario I, onderdeel
kantoor Rabobank, de fase 2 uit te
voeren en hiervoor een krediet
beschikbaar te stellen van 1,3
miljoen, hiervoor een
bestemmingsreserve te vormen ter
dekking van de kapitaallasten en
deze dekkingsreserve te voeden door
een bijdrage van eveneens € 1.3
miljoen uit de Algemene reserve vrij
besteedbaar.
3. Voor de scenario’s II en III, fase 1
(zijnde het haalbaarheidsonderzoek)
uit te voeren en hiervoor een krediet
beschikbaar te stellen van € 140.000
en deze kosten te dekken uit de
Algemene reserve vrij besteedbaar.
4. De begroting dienovereenkomstig te
wijzigen
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De voorzitter geeft aan dat dhr. Meijerink heeft
gemeld dat hij vanwege betrokkenheid van zijn
partner geen deel uit zal maken van de
beraadslagingen. Hij verlaat de vergadering bij dit
agendapunt.
De fractie Gemeentebelangen is positief over dit
voorstel. De herinrichting van Nieuwleusen is
belangrijk, er worden bruggen geslagen in het
middengebied. Positief is dat de neuzen van de
deelnemers dezelfde kanten op staan. Het is
goed om 3 beslismomenten in te bouwen via de
fasering, daar kan de fractie zich in vinden.
Aandachtspunten voor het vervolg zijn de
exploitatie, duurzaamheid en de deelname van
lokale ondernemers bij werkzaamheden. De
fractie adviseert de raad om in te stemmen.
De andere fracties beraden zich op hun oordeel
en komen hier in de raad op terug.
De ChristenUnie is positief over de impuls die dit
oplevert voor Nieuwleusen, de regie door de
gemeente, het lokale draagvlak en de
mogelijkheden tot bijsturing door de gefaseerde
invoering. De fractie ziet in fasering ook een
nadeel, er gebeurt steeds een beetje. Ook is het
een nadeel dat er geen financieel totaalbeeld is,
de exploitatie nog niet gereed is en de positie van
de raad onduidelijk is.
De VVD sluit zich bij de ChristenUnie aan. Het is
lastig om ja te zeggen tegen losse delen, zolang
er geen zicht is op financiën en de 75/25 regel
voor de exploitatie.
D66 heeft vertrouwen in de organisatie en
partners, maar vindt de aanpak onlogisch. De
fractie adviseert een integrale aanpak waarin alle
scenario’s worden uitgewerkt, zonder eerst te
investeren in faciliteiten. De fractie wenst een
specificatie van het gevraagde krediet van € 1,3
miljoen.
Het CDA is enthousiast over de plannen, maar
heeft zorg over de volgorde. De investering van
€ 1,3 miljoen maakt het lastig om andere keuzes
te maken en kan leiden tot suboptimalisatie. Voor
de fractie staan de volgende uitgangspunten
voorop: vertrouwen basisscholen, behoud
identiteit en pluriformiteit, veilige omgeving.
De PvdA is blij met het commitment van het
onderwijs en constateert dat scenario II al binnen
handbereik is. Het is belangrijk om inwoners te
raadplegen gelet op de impact op het gebied. Wel
hikt de fractie aan tegen de forse bedragen en het
gefaseerde proces van besluitvorming.
Grondhouding is positief, maar nog geen oordeel.
De voorzitter concludeert dat er een positieve
grondhouding heerst, maar dat de commissie
zorgen heeft over fasering en de investering in
verbouw Rabobank op dit moment. Het voorstel
wordt als bespreekstuk op de agenda van de
raad wordt opgenomen.
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5.

Evaluatie camperplaatsen
Het vergaderdoel is om op basis van de
gehouden evaluatie te discussiëren en
een standpunt in te nemen over 2
varianten:
1. Doorgaan met de camperplaatsen
2. De camperplaatsen opheffen

Dhr. Meijerink maakt weer deel uit van de
vergadering.
Opinies
De ChristenUnie vindt dit geen taak voor de
gemeente, maar kan zich vinden in de opinie van
de insprekers (met uitzondering van de camperplaatsen in Nieuwleusen). Het CDA ziet in de
evaluatie dat gebracht is wat de fractie wilde: een
economische impuls voor de gemeente. Ook de
VVD vindt dit een toegevoegde waarde. De
fracties willen doorgaan met camperplaatsen, in
de ‘jaar-1-variant’ waar de gemeente de
exploitatie uitvoert.
D66 is voorstander van het doorgaan met de
camperplaatsen, mits dit door een ondernemer
wordt uitgevoerd (jaar-2-variant).
Gemeentebelangen was al geen voorstander van
de pilot en ziet geen aanleiding van mening te
veranderen. Campers kunnen gebruik maken van
campings. De fractie is voorstander van het
opheffen van camperplaatsen. De PvdA was
enthousiast over de pilot, maar hikt er tegenaan
dat dit wordt aangemerkt als een activiteit van
algemeen belang in het kader van de Wet Markt
en Overheid. De fractie is voorshands geen
enthousiast voorstander.
Wethouder Von Martels dankt de commissie voor
de inbreng. Hij geeft aan dat het college volgende
maand een voorstel aan de agendacommissie zal
aanbieden.

6.

Voortgangsrapportage
cultuurarrangement
Kennis te nemen van de
voortgangsrapportage
cultuurarrangement 2014

De voorzitter concludeert dat de raadscommissie
kennis heeft genomen van de voortgangs- en van
de tussenrapportage. De commissie ziet graag
dat het college doorgaat op de ingeslagen weg,
waarbij cultuur in alle kernen een aandachtspunt
blijft.

7.

Evaluatie 1e verzamelplan
buitengebied
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie
Kennis te nemen van de evaluatie van het met enthousiasme kennis heeft genomen van de
evaluatie. De commissie ziet uit naar afronding
proces 1e verzamelplan buitengebied.
van het eerste verzamelplan en wenst het college
succes bij de uitvoering van het volgende plan.

8.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur.

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

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

de griffier,
drs. J. Leegwater

