Besluitenlijst van de digitale vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 7 december 2020
Aanwezig:
Voorzitter
Commissiegriffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
mw. M. van Spijker
J.G. Ellenbroek, G.M.M. Jutten, mw. I.G.J. Haarman, 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
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:
Burgemeester mw. E. van Lente, wethouders R.W.J. van Leeuwen, J.W. Uitslag en A. Schuurman,
directeur H.J. van der Woude, ambtelijke ondersteuning: J. Leegwater (griffie),
mw. M. Meijer-Uitenbroek (griffie) en mw. C. Zwijnen (agendapunt 6).
1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.
De aanwezigheid van de raadscommissieleden, wethouders en ambtelijke ondersteuning wordt
hoorbaar en zichtbaar vastgesteld.
2. Spreekrecht burgers
Mevr. E. Elshof spreekt, namens Plaatselijk Belang Hoonhorst over agendapunt 4,
Stedenbouwkundig plan Pastorietuin Hoonhorst. Zij geeft aan dat Plaatselijk Belang blij is dat er
gebouwd gaat worden voor jong en oud in Hoonhorst. Aandacht voor communicatie en participatie
in dit traject is gewenst, ook omdat ambtelijke processen voor de inwoners niet altijd helder zijn.
3. Vaststelling agenda
Conform.
4. Stedenbouwkundig plan Pastorietuin Hoonhorst
Voorstel:
Het stedenbouwkundig plan voor Hoonhorst - Pastorietuin (9 koopappartementen) vast te stellen.
Advies van de commissie
Alle fracties geven aan dat woningbouw in Hoonhorst zeer gewenst is en dat het stedenbouwkundig
plan door de raad kan worden vastgesteld.
Het CDA voelt zich met de koppeling van het project ‘Achter de molen’ om de tuin geleid. Ook
vraagt de fractie aandacht voor de communicatie richting omwonenden. De sturing/toetsing moet
door de gemeente geborgd worden.
Gemeentebelangen verwacht dat er richting de vaststelling van het bestemmingsplan vast nog
vragen naar voren komen.
ChristenUnie is blij dat de goede doelgroep bediend wordt. Dit zorgt hopelijk ook voor een impuls in
de doorstroming en draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp. De fractie vraagt aandacht voor de
oproep van Plaatselijk Belang en dat het college scherp blijft op gelijke kansen en gelijke
voorwaarden bij dit soort projecten in het vervolg.
De PvdA heeft een aantal aandachtspunten. Er is nog winst te behalen qua ruimtelijke kwaliteit , de
achterkant oogt massief. Qua parkeren is de fractie voorstander van inpandig parkeren of
ondergronds parkeren. Voor sociale koop liggen de verkoopprijzen eigenlijk te hoog. De fractie is
benieuwd naar de lange termijn visie van het college voor Hoonhorst. Wat wil het college met de
bebouwing voor Hoonhorst, voor wie en waar?
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De VVD is blij dat met dit plan doorstroming gestimuleerd wordt enzorgt voor t behoud van jongeren
in de kernen. De koppeling van dit plan met het plan ‘Achter de molen’ is geen goede zet vindt de
fractie. .
De VVD waardeert de inbreng van Plaatselijk Belang.
D66 is blij dat de zicht op de monumentale pastorie behouden blijft. Een mooi plan voor jong en oud
dichtbij voorzieningen. Niet voor beleggers. Ook D66 vindt het verwarrend dat er een koppeling is
gemaakt tussen dit plan en het plan ‘Achter de molen’.
De voorzitter concludeert dat het als akkoordstuk op de agenda van de raad van 14 december
2020 kan worden geplaatst.
5. Invulling Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
Doel:
Uw raad wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van de informatie met betrekking tot de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19.
2. Uw opinie kenbaar te maken over de mogelijkheid van de gemeenteraad vooraf invloed uit te
oefenen door aan te geven hoe aan wordt gekeken tegen de wijze waarop de bevoegdheden
van de burgemeester ten aanzien van ontheffing, handhaving en aanwijzing worden ingezet.
3. Uw opinie te geven over de wijze waarop verantwoording zal worden afgelegd aan de
gemeenteraad, conform artikel 180 Gemeentewet:
- door de reguliere raadsinformatiebrieven;
- door twee keer per jaar informatie te ontvangen over de inzet van de specifieke
burgemeestersbevoegdheden inzake de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19;
- door de inzet van de reguliere instrumenten die de raad ter beschikking staan.
Advies van de commissie
CDA vindt vooraf delen en sparren zeker gewenst. Door de afstemming met de GGD wordt de
regionale lijn vastgehouden. De fractie ziet het liefst dat de raad vooraf met een raadsmemo wordt
geïnformeerd. Het CDA heeft zorgen over de jeugd en het verantwoord afsteken van carbid met
Oud en Nieuw.
Het gaat hier om een nieuwe wet zonder uitvoeringservaring concludeert de ChristenUnie. De
fractie is blij dat gemeenten formeel in beeld zijn met aandacht voor raad. De ChristenUnie wil
criteria benoemen en deze voorafgaand met de raad afstemmen. Te denken valt aan gemeente
brede maatregelen / zaken die gaan spelen, maatregelen op lokaal niveau met maatschappelijke
impact (bijvoorbeeld grotere evenementen) en wanneer hetgeen spoedeisend karakter heeft. Het
informeren van de raad zou kunnen via een korte digitale raadsvergadering. Achteraf altijd met een
raadsmemo op geijkte momenten.
Gemeentebelangen ziet de moeilijkheid om vooraf informatie te delen met de raad. Als het gaat om
handhaving en aanwijzingen moeten we ons als raad hier verre van houden. Achteraf de raad in
kennis stellen, lijkt de fractie prima. Blijf aandacht hebben voor de gevolgen. Blijf in contact met de
jeugd. Houd ook de burgers op de hoogte van de ontwikkelingen.
PvdA steunt de bijdragen van het CDA en de ChristenUnie. Gesprek aan de voorkant is echt als
steun aan de burgemeester en als teken dat we als raad verantwoording willen nemen. De drie
middelen die genoemd worden om ons achteraf te informeren zijn prima. Er is nog een vierde
middel aan toegevoegd; een gesprek met burgemeester en raadsleden.
Informeren via een raadsmemo lijkt de VVD prima. Vooraf kenbaar maken is een lastig punt. De
VVD steunt de ChristenUnie in het voorstel om criteria op te stellen. Evenals het voorstel om bij
concrete situaties een extra digitale raadsvergadering te beleggen.
D66 geeft complimenten voor het crisismanagement tot nu toe. Draagvlak in de samenleving moet
er blijven. D66 vraagt speciale aandacht voor de afbouw van bevoegdheden.
De burgemeester concludeert dat er draagvlak is voor de invulling die zij voorstaat en dankt de
commissie voor de suggesties. Zij is bereid opnieuw met de raad in gesprek te gaan op het moment
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dat enige ervaring is opgedaan met de uitoefening van de bevoegdheden, mogelijk al in maart
2021.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp hiermee voldoende is besproken.
6. Startnotitie Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)
Doel:
Kennis te nemen van de startnotitie Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte.
Reactie van de commissie
PvdA vindt het een goede en duidelijke startnotitie waar alle stappen helder zijn weergegeven. De
startnotitie biedt flexibiliteit om bewonersinitiatieven mee te nemen. Compliment voor college dat
daar veel aandacht voor is.
Voor de VVD is het een duidelijke startnotitie. De VVD vindt dat er veel domeinen bij betrokken zijn,
daarmee wordt het heel groot en is het lastig een focus te vinden.
D66; heldere startnotitie zoveel mogelijk integraal weergegeven waar we naar toe gaan met
openbare ruimte. Fase 2 en 3 hadden in 1x in deze startnotitie mogen staan. Compliment voor de
denkrichting om meer aan te sluiten bij de energie van de samenleving, bijv met het Right to
Challenge.
Gemeentebelangen vindt de naam Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) verwarrend met
integraal beheer openbare ruimte. Beeldgericht beheer is prima, als het maar veilig blijft. De kaders
voor participatie Right to challenge kan alleen slagen, als de inwonerinsteek ook gewaardeerd
wordt. Ambitieuze notitie die door en voor de inwoners moet worden uitgevoerd.
CDA; IBOR raakt vele beleidsterreinen. De uitbreiding (afwaardering N340) baart de fractie zorgen.
Onderhoud moet uitgevoerd worden wanneer het nodig is, niet wanneer het op de planning staat.
Neem inwoners mee in het communicatie-/participatietraject. De financiële lasten zijn nog niet
volledig in beeld. De fractie blijft dit goed volgen.
ChristenUnie vindt het een heldere startnotitie. Mooie ambitie waar meerdere beleidsterreinen
worden samengevoegd. Blij met het totale overzicht van kapitaalgoederen en dat het met
bestaande middelen kan worden gefinancierd. Het beheer is in het algemeen op orde. ChristenUnie
roept op om verwachtingen goed te blijven managen. Zorg voor afstemming met lokale of regionale
partners.
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie kennis heeft genomen van de Startnotitie
Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte en dat het onderwerp voldoende besproken is.
7. Besluitenlijst 16 november 2020
Conform.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 21.29 uur.
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 11 januari 2021.
De raadscommissie voornoemd,
de voorzitter,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte

de commissiegriffier,
mw. mr. M. van Spijker
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