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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 8 april 2019
Aanwezig:
Voorzitter
Plv. griffier
Raadsleden:
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

L.M. Nijkamp (agendapunt 1 t/m 4) en H.A.J. Kleine Koerkamp (agendapunt 5
t/m 10)
G.R. Doornewaard
J.G. Ellenbroek (vanaf punt 5), mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten,
mw. H.G. Kappert, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker,
mw. J.B. Upper
R.H. Kouwen, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg
L.M. Nijkamp, mw. H. Lassche-Visscher, M.V. Veldman
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis
B.H.M. Schrijver

Afwezig:
W. Massier (CDA), mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte (CDA), J. Leegwater (raadsgriffier)
Tevens aanwezig:
Burgemeester mw. E. van Lente, wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag,
gemeentesecretaris J.H.J. Berends, ambtelijke ondersteuning: mw. J. Klink (agendapunt 4) en W.H.
Peggeman (agendapunt 6).
AGENDAPUNT
1.

Opening

COMMISSIEADVIES/BESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en
meldt de afwezigen.
De raadsleden Ellenbroek en Kleine Koerkamp
zullen zich van de beraadslagingen m.b.t. het
agendapunt over het zonnepark aan de
Waterinkweg onthouden, vanwege persoonlijke
betrokkenheid bij de realisatie ervan. Dhr. Kleine
Koerkamp zit daarom ook niet voor.

2.

3.

Spreekrecht burgers

Vaststelling agenda

Mw. Zwijnenberg namens omwonenden
Waterinkweg over de Ontwerp verklaring van geen
bedenkingen zonnepark Waterinkweg. Ze gaat in op
de bedenkingen met betrekking tot de locatiekeuze,
mogelijke geluidsoverlast en onduidelijkheid rondom
de exploitatie. Ze roept de gemeente Dalfsen op om
als regisseur op te treden en in gesprek te gaan met
omwonenden.
Dhr. Logtenberg namens Coöperatie Duurzaam
Leefbaar Lemelerveld over de Ontwerp verklaring
van geen bedenkingen zonnepark Waterinkweg. Hij
gaat in op het doel van het project en de opbrengst
die ten goede komt aan het dorp en spreekt de dank
uit naar de omwonenden.
Conform.
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4.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen
zonnepark Waterinkweg
Voorstel:
1. Een ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor het
realiseren van een zonnepark aan de
Waterinkweg in Lemelerveld.
2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve
verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als hiertegen geen zienswijze
wordt ingediend.

Wethouder Schuurman zegt toe om na te laten
zoeken hoeveel Db’s geluid de transformatiekasten
maken. Hij zal ook met initiatiefnemers in gesprek
gaan over de beplanting rondom het zonnepark en
zal de raad hierover informeren.
De PvdA stelt vast dat het plan voldoet aan de
gestelde randvoorwaarden. De fractie vindt dat er in
elke kern een gesprek gevoerd moet worden over
de ontwikkelingsstrategie en energiemix. Zodat
inwoners kunnen meedelen in lusten en lasten. De
fractie stemt in met het voorstel.
Het CDA benadert het voorstel positief en ziet dit
initiatief als voorbeeld. Het gebruiken van
landbouwgrond ligt moeilijk en merkt op dat
communicatie aandacht verdient. De fractie houdt
het oordeel in beraad naar aanleiding van de
toezegging.
De ChristenUnie vindt dat eerst daken moeten
worden gebruikt voor zonnepanelen en dan pas
gronden als in dit voorstel. De ChristenUnie vraagt
aandacht voor het gebruik van de leidraad bij
communicatie en geeft de suggestie van een
procesregisseur mee. De wijze waarop vrijwilligers
dit initiatief hebben opgepakt spreekt aan en ziet dit
als een voorbeeld hoe energie-duurzaamheid
sociale duurzaamheid kan versterken en vindt het
belangrijk dat dit goed geborgd wordt en vraagt de
wethouder hierop toe te zien. De fractie houdt het
oordeel in beraad naar aanleiding van de
toezegging.
Gemeentebelangen is content met dit initiatief. Het
voldoet aan de kaders en randvoorwaarden. De
fractie heeft kennis genomen van de
inspraakreacties en de antwoorden van de
wethouder en houdt het oordeel in beraad.
VVD vindt het voorstel duidelijk en ziet dat
bewoners vroegtijdig en op verschillende manieren
bij de besluitvorming zijn betrokken. Ook vindt de
fractie dat opbrengsten van zonneparken niet
moeten verdwijnen naar exploitanten en bedrijven
buiten Dalfsen. De fractie begrijpt de weerstand. De
VVD vraagt de wethouder om de suggesties van de
inspreekster mee te nemen. De fractie mist de
verslagen van burgerparticipatie en roept het
college op hier bij andere initiatieven op te sturen.
D66 is overtuigd van de goede bedoelingen van
initiatiefnemers en omwonenden. De fractie vindt
dat in het voorstel onnodig open einden zitten. De
fractie heeft moeite met de onduidelijkheid over de
exploitatie en de manier van opbrengstverdeling en
vindt dat dit vooraf goed geregeld moet zijn. De
fractie houdt het oordeel in beraad.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
bespreekstuk op de agenda van de raad kan
worden opgenomen.
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Berging vliegtuigwrak Millingen
Voorstel:
In te stemmen met de berging van het
vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog in
het buurtschap Millingen.
Hiertoe een bedrag van € 400.000,beschikbaar te stellen voor de te maken
kosten die met de berging gemoeid zijn.
De kosten te maken in 2019 te dekken uit de
post Onvoorzien en voor de te maken kosten
in 2020 een bedrag van €400.000,- mee te
nemen in de Perspectiefnota en te verwerken
in de begroting 2020.

Gemeentebelangen stelt dat de berging van dit
vliegtuig naadloos aansluit bij de diverse
herdenking- en bevrijdingsplechtigheden en vindt
dat inwoners en scholen hierbij actief moeten
worden betrokken.
De fractie ziet nog wel graag een kostenraming voor
de overige kosten (promotie/voorlichting/
archeologie) in een volgend voorstel. De fractie kan
instemmen.
De ChristenUnie vindt dat alleen al als respect voor
nabestaanden dit voorstel moet doorgaan. De
fractie stelt voor om contacten te leggen met het
veteranen-orgaan om een verkeerde sfeer te
voorkomen en vraagt het college attent te zijn om
kosten buiten dit voorstel te beperken. De fractie
ziet het aanvullend voorstel graag tegemoet en
stemt in met het voorstel.
Het CDA vindt de berging van het vliegtuig een
mooi initiatief. Als genoegdoening voor de
nabestaanden en om een einde te maken aan
speculaties en om een tastbaar moment te hebben
om bij stil te staan, ook voor kinderen. De fractie
stemt in met het voorstel.
De PvdA vindt het belangrijk om toestemming en
medewerking te verlenen aan deze berging. Een
belangrijk gebaar richting nabestaanden en ons
buurland waarmee een ongemakkelijk verleden
wordt gedeeld, maar ook een toekomst. De fractie
hoopt dat het onderwijs nadrukkelijk betrokken
wordt en stemt in met het voorstel.
De VVD geeft de suggestie aan het college mee om
het wrak te exposeren in combinatie met een
tentoonstelling over andere gebeurtenissen uit de
oorlog in de gemeente om de jeugd te leren wat de
oorlog heeft teweeg gebracht. De fractie stemt in
met het voorstel.
D66 vindt het goed dat het initiatief wordt opgepakt
en vindt het een zinvolle gebeurtenis, het helpt
herinneren en stemt in met het voorstel.
Burgemeester van Lente neemt de suggesties om
contact te leggen met het veteranencontact over. In
het communicatieplan wordt verder ingegaan op
andere suggesties.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad kan
worden opgenomen.
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6.

Meerjaren Prognose Grondexploitatie
(MPG) 2019
Voorstel:
De Meerjaren Prognose Grondexploitaties
2019 vast te stellen en daarmee:
De gehanteerde uitgangspunten voor
programmering, parameters en rekenrente,
zoals opgenomen in hoofdstuk 3 vast te
stellen.
In te stemmen met de gemaakte
voorbereidingskosten 2018 van € 65.000,
voor de toekomstige exploitaties en deze
kosten bij te boeken op de boekwaarde van
de immateriele vaste activa
(ontwikkelkosten).
Het positieve resultaat van € 857.000 ten
gunste van de algemene reserve
grondexploitaties te brengen en dit te
verwerken in de jaarrekening 2018.

Gemeentebelangen is verrast over de hogere
opbrengst De vele grondaankopen hebben
consequenties voor uit te geven gronden en ziet
een krapte in het aanbod. De fractie vertrouwt erop
dat voortvarend nieuwe gronden voor woningbouw
in exploitatie worden gebracht. De fractie stemt in
met het voorstel.

De door het college opgelegde
geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 25,
tweede lid en artikel 55 lid 1 Gemeentewet,
ten aanzien van de bijlage met
kasstroomoverzichten te bekrachtigen, voor
een periode van tien jaar.

Het CDA vindt dat de uitgangspunten goed zijn
onderbouwd en in lijn liggen met gegevens die
landelijk worden gehanteerd. In het MPG verwacht
het CDA meer strategie van het college op
industrieterreinen en woningbouw voor jongeren en
ouderen. De fractie stemt in het met voorstel.

De ChristenUnie ziet het MPG als belangrijk
instrument voor monitoring en sturing. De fractie
vraagt aandacht voor mogelijke fiscale gevolgen, de
tegenstelling tussen snelle verkoop en beperking
van bebouwing van de groene omgeving en uitgifte
bij de kleine kernen.
Uitvoering van het toegezegde onderzoek naar
Hessenpoort-Oost/Dalfsen-Noord moet alsnog
worden opgepakt. Ook is een doorkijk nodig op
inbreidingslocaties. De fractie kan instemmen met
het voorstel.

Het PvdA neemt de exploitatie voor kennisgeving
aan en is benieuwd naar de jaarrekening. De fractie
stemt in met het voorstel.
De VVD vindt de ontwikkeling van extra
bedrijventerreinen belangrijk. Naast opbrengsten
voorziet de VVD ook extra uitgaven en dringt aan op
voldoende woningen voor ouderen. Hier komt de
woonvisie en de MPG samen. De fractie stemt in
met het voorstel.
D66 vindt het belangrijk om het doel van de
grondexploitaties in beeld te houden en benadrukt
dat in de paragraaf duurzaamheid te lezen valt dat
de meerkosten van duurzaam bouwen ongeveer
gelijk zijn aan de stijging van woningwaarde. D66
vraagt speciale aandacht voor de leefbaarheid in
kleine kernen en is graag akkoord met het voorstel.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad kan
worden opgenomen.
7.

Visie op de Veiligheidsregio 2019-2022
Voorstel:
1. Vast te stellen de Visie op de
Veiligheidsregio.
2. Kennis te nemen van de Strategische
Beleidsagenda 2019-2023 en het
Risicoprofiel 2019-2023 Veiligheidsregio
IJsselland.

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de
gemeente samen met de veiligheidspartners de
huidige veilige woon-en leefomgeving in stand te
houden en waar mogelijk te verbeteren. De fractie
stemt in met dit voorstel.
De VVD ziet goed meetbare doelstellingen in deze
visie en is akkoord met het voorstel.
(vervolg volgende bladzijde)
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7.

Visie op de Veiligheidsregio 2019-2022
(vervolg)

De PvdA herkent de speerpunten uit het eigen
veiligheidsbeleid in dit voorstel en stemt in met dit
voorstel.
Het CDA geeft de portefeuillehouder drie
aandachtspunten mee. Aandacht voor de vrijwillige
brandweer, maatwerk communicatie en aandacht
voor nieuwe risico’s zoals Cybercrime en geeft aan
dat de veiligheidsregio de raad goed betrokken
heeft. De fractie stemt in met het voorstel.
D66 gaat graag akkoord met het voorstel.
De ChristenUnie is blij dat er geen herkenbare
problemen zijn voor de brandweer. Dalfser
maatwerk wordt belangrijk geacht en wil graag op
geëigende momenten, worden geïnformeerd over
de ontwikkelingen en bij onverwachte
omstandigheden. De fractie stelt dat er veel
verschillende documenten over veiligheid zijn en
vraagt om een overzicht hiervan en stemt in met het
voorstel.
De burgemeester neemt de aandachtspunten van
de fractie van het CDA over en onderschrijft deze.
De burgemeester ziet wel een uitdaging bij de
vrijwillige brandweer in de toekomst (i.r.t. betaling
van vrijwilligers) en zegt toe de raad elk jaar te
informeren over de ontwikkelingen en zo nodig
vaker als daar aanleiding toe is.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad kan
worden opgenomen.

8.

Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden
Voorstel:
1. De ‘Verordening rechtspositie
wethouders, raads- en commissieleden
Dalfsen 2016’, zoals vastgesteld op 26
september 2016, in te trekken.
2. De ‘Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden 2019’ vast te stellen en
daags na bekendmaking in werking te
laten treden met terugwerkende kracht tot
1 januari 2019.
3. De begroting 2019 te wijzigen via
bijgaande 9e begrotingswijziging.

Alle fracties stemmen in met het voorstel. De PvdA
stelt dat de positie van raads- en commissieleden
door dit voorstel versterkt wordt en hoopt dat de
randvoorwaarden die met dit voorstel gerealiseerd
worden de rol van volksvertegenwoordiger nog
interessanter maken. De ChristenUnie heeft moeite
met de financiële consequenties en geeft daarom
de suggestie mee om te werken met aanvragen
i.p.v. toekenningen.
De burgemeester komt schriftelijk terug op de vraag
van de ChristenUnie.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad kan
worden opgenomen, waarbij desgewenst
gelegenheid is voor een stemverklaring.
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9.

Veiligheidsstrategie en
Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Politie
Oost-Nederland
Doel:
1. Kennis te nemen van de
Veiligheidsstrategie 2019-2022.
2. Kennis te nemen van het
Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Politie
Eenheid Oost-Nederland en desgewenst
uw opinie af te geven.
3. Kennis te nemen van het Jaarverslag
2018 Politie Eenheid Oost-Nederland.

De VVD vraagt aandacht voor dumping van
drugsafval en de kosten die hier uit voortvloeien en
vragen de portefeuillehouder bij de provincie er op
aan te dringen om te komen tot een fonds waaruit
kosten van deze dumpingen betaald worden. Ook
het CDA, de ChristenUnie en de PvdA komen op dit
onderwerp terug.
Het CDA spreekt de complimenten voor de inzet
van de politie in de Dalfser gemeenschap uit. De
fractie vraagt om de inwoners actief te blijven
betrekken oren en ogen op straat, door bijvoorbeeld
beter gebruik van telefoonnummers politie; verzoekt
om te blijven nadenken over ondermijning en vraagt
tevens aandacht voor multidisciplinaire risico's en
noodzaak tot integrale samenwerking.
De ChristenUnie maakt een aantal opmerkingen bij
de documenten en stelt hierover vragen en brengt
de problematiek van verwarde personen,
ondermijning (en de herkenning daarvan), en
handhaving bij drugsgebruik in. De ChristenUnie
ziet de veiligheidsregio IJsselland niet terug in het
beleidsplan.
Gemeentebelangen spreekt de complimenten
richting de politie uit en herkent de vier speerpunten
en kan zich hierin vinden. Hier wil de fractie wel het
onderwerp communicatie en zorgvuldigheid aan
toevoegen. Ook wordt aandacht gevraagd voor te
snel rijden in de kernen en wil graag de toppositie
qua veiligheid richting de toekomst borgen.
De PvdA ziet dat deze nota aansluit bij het eigen
gemeentelijk beleid en vraagt aandacht voor de
wisselwerking tussen Maatschappelijke
Ondersteuning en openbare orde.
D66 maakt complimenten aan de politie en vraagt
voldoende aandacht voor de voorkoming van
woninginbraken, ondanks de overvloed aan werk.
Burgemeester van Lente zegt toe de oproep voor
het regelen van de bekostiging van drugsafval door
de provincie waar mogelijk in te brengen. Ook wordt
de raad geïnformeerd over de jaarcijfers van het
basisteam Vechtdal.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp
hiermee afdoende is behandeld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 13 mei 2019.
De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter,

de plv. griffier,
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H.A.J. Kleine Koerkamp

G.R. Doornewaard MSc

