Besluitenlijst van de digitale vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 12 april 2021
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J. Leegwater
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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
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Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, J.W. Uitslag en A. Schuurman, directeur H.J. van der Woude,
ambtelijke ondersteuning: mw. M. Meijer-Uitenbroek, mw. M. van Spijker (beiden griffie),
R. Olde Kalter (agendapunt 7).
1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.32 uur en heet iedereen van harte welkom.
De aanwezigheid van de raadscommissieleden, wethouders en ambtelijke ondersteuning wordt
hoorbaar en zichtbaar vastgesteld.
2. Spreekrecht burgers
Stedenbouwkundige visie Van Tydecampstraat 4, Dalfsen
Projectontwikkelaar H. Wiggers geeft een toelichting. Hij wil 6 appartementen realiseren in de
hogere prijsklasse, waarbij parkeren op eigen terrein plaatsvindt. Er zijn participatiebijeenkomsten
geweest, waaruit dit plan is voortgekomen.
Verruiming kampeerbeleid
R. Stoorvogel vraagt aandacht voor het behoud van camperplaatsen. Hij vindt dat camperaars
behandeld moet worden als gewone automobilisten die boodschappen doen in het centrum.
Betaald parkeren is prima, maar dan voor alle parkeerders.
G. Veltmaat vraagt eveneens aandacht voor het behoud van camperplaatsen. Er zijn veel
camperaars die de vrijheid zoeken en geen gebruik maken van faciliteiten van campings. In het
buitenland wordt hier al veel gebruik van gemaakt.
3. Vaststelling agenda
Conform.
4. Verruiming kampeerbeleid
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de analyse kampeeraanbod ter beantwoording van de motie ‘Verruiming
kampeerbeleid’ waaronder tevens voorstellen voor de camperlocaties zijn opgenomen.
2. De uitgangspunten voor verruiming kampeerbeleid, inclusief camperlocaties vast te stellen.
3. Het besluit tot aanwijzing van het exploiteren van camperplaatsen in de kern Dalfsen en de kern
Nieuwleusen als economische activiteit in het algemeen belang (Wet Markt en Overheid) in te
trekken.
4. In te stemmen met de instandhouding van de gemeentelijke camperlocaties en de exploitatie
van de camperplaatsen d.m.v. een concessie aan te besteden aan een lokale ondernemer.
(vervolg op volgende bladzijde)
5. Verruiming kampeerbeleid (vervolg)
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Advies van de commissie
Gemeentebelangen vindt verruiming een must om een aantrekkelijk aanbod te houden. Oo een
onderzoek naar maatwerk in seizoenen is nodig. De fractie roept het college op in gesprek te gaan
met lokale ondernemers voor het realiseren van camperplaatsen. Op vakantie in onze mooie
gemeente zorgt voor reuring en welvaart. De fractie kan instemmen met het voorstel.
Het CDA geeft aan dat Dalfsen veel te bieden heeft aan recreanten. Dit is ook goed voor Dalfsen
qua reuring en voor ondernemers. De motie is goed uitgevoerd. De fractie is blij met de uitbreiding
van mogelijkheden, zoals de bestemmingsplanwijziging voor campings waar de agrarische tak
vervalt, het jaar rond kamperen op kleinschalige locaties en ruimere afmetingen op vijf plaatsen.
Het moet wel passend zijn in de omgeving en woongenot niet belemmeren. De pop-upcampings
zijn lastig te beoordelen op voor- en nadelen. Het is goed om camperplaatsen te laten exploiteren
die wat goedkoper zijn, maar niet gratis. De fractie gaat akkoord.
De ChristenUnie vindt het een belangrijk uitgangspunt om te koesteren wat we hebben. De
omgeving met rust en ruimte is gediend bij het verbreden van het aanbod naar de bredere
Vechtvallei. Daarnaast vraagt dit om kleinschaligheid, passend in de omgeving en maatwerk. De
fractie kan zich vinden in de nieuwe uitgangspunten, maar is geen groot voorstander van pop-up
campings gelet op overlast en rommel. Handhaving is nodig. De fractie hoopt op inzet van de lokale
ondernemers voor de exploitatie van camperplaatsen. Er is het jaar rond behoefte aan deze
plaatsen bij mensen die doorgaans niet op reguliere campings staan, bovendien is de lokale
economie hiermee gediend. De fractie stemt in.
De PvdA maakt graag ruimte voor ondernemers met goede ideeën, waarbij de balans tussen rust
en economie belangrijk is voor de afweging. Recreatie kan een nevenfunctie voor elke ondernemer
zijn, niet alleen voor agrariërs. Het aantal plekken bij boerencampings is gemaximeerd, maar enige
flexibiliteit is gewenst. Het jaar rond kamperen is een trend die past bij Dalfsen, maar moet niet
generiek toegepast worden. De fractie is geen voorstander van gratis camperplaatsen, maar vraagt
zich ook af of er wel ondernemers te vinden zijn voor exploitatie ervan. De fractie houdt het oordeel
daarom nog even in beraad.
De VVD geeft aan dat toerisme is belangrijk voor Dalfsen en haar ondernemers. De fractie is
voorstander van het verruimen van kampeeraanbod en mogelijkheden voor agrarische campings,
ruimte geven aan nieuwe trends zoals pop-upcampings en het hele jaar camperen. Gratis
camperplaatsen leidt tot oneigenlijke concurrentie en dus is het aanbesteden akkoord. Er is weinig
animo voor geweest in het verleden. Een alternatief kan zijn om camperplaatsen achter een
slagboom te plaatsen en de betaling digitaal te laten plaatsvinden. De fractie stemt in.
D66 vindt recreatie en toerisme van groot belang voor de gemeente, maar ziet in de uitwerking nog
wat mitsen en maren. De fractie vindt grotere en hogere tenten niet passend op kleine kampeerlocaties. Dit zou beperkt moeten worden tot grote campings. De fractie overweegt hierover een
amendement in te dienen. Pop-up campings zouden kunnen in een experiment met grote regie bij
een bestaand recreatiebedrijf. De fractie verwacht geen belangstelling bij ondernemers voor de
exploitatie van camperplekken. Een betaalautomaat incl. inning toeristenbelasting is een passende
oplossing, dit haalt de doorn uit het oog bij de recreatieondernemers.
De voorzitter concludeert dat het als bespreekstuk op de agenda van de raad van 26 april 2021
kan worden geplaatst.
5. Lokale inclusie agenda 2021
Voorstel:
1. De Nota lokale inclusie agenda gemeente Dalfsen 2021 vast te stellen.
2. De raad elke twee jaar te informeren over de stand van zaken van de lokale inclusie agenda.
Wethouder Uitslag bevestigt dat de tweede besluitregel kan komen te vervallen.
(vervolg op volgende bladzijde)

5. Lokale inclusie agenda 2021 (vervolg)
Advies van de commissie
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Het CDA is voorstander van algemeen beleid waar het kan en specifiek waar dat nodig is.
Voortschrijdend inzicht zorgt voor wijzigingen in de agenda, maar voorzieningen moeten binnen de
gemeente toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. De lokale inclusie agenda lijkt intern
gericht, terwijl bewustwording en inclusief denken vanuit de gehele gemeenschap tot stand moet
worden gebracht. De fractie ziet graag dat de gemeente gebruik maakt van een contactpersoon,
ervaringsdeskundige en samenwerking met omliggende gemeenten. Communicatie en een
integrale aanpak zijn van groot belang. Dat betekent ook dat toegankelijkheid in de omgevingsvisie
moet worden opgenomen en dat bij het verlenen van vergunningen voor evenementen en subsidies
inclusie als onderwerp moet zijn meegenomen. Iedereen doet mee in de maatschappij.
De ChristenUnie vindt het een belangrijk onderwerp. Iedereen telt mee en dat betekent insluiten
van betreffende groepen in plaats van denken vanuit aanpassingen. De Participatieraad en het
Platform Gehandicapten geven goede adviezen. Toets alle beleidsvormen op inclusie en laat dit als
vast kopje terugkomen in raadsvoorstellen. De fractie kan instemmen met de agenda, en vraagt
extra aandacht voor meer openbaar toegankelijke toiletten en goed toegankelijke openbare
toiletten. Met het voorstel kan worden ingestemd.
De PvdA staat voor een inclusieve samenleving en dit is actueler dan ooit. De uitvoering van de
nota moet onder de aandacht blijven. De fractie roept het college op om waar mogelijk
ervaringsdeskundigen te betrekken bij de uitvoering, zorg te dragen voor eenvoudige en eenduidige
taal met afbeeldingen in de communicatie en het aansluiten bij internationale campagnes. De fractie
vraagt het college om te komen met een voorstel voor middelen voor communicatie en PR en kan
instemmen met dit voorstel.
De VVD vindt dat er een goed beleidsplan is opgesteld voor een brede doelgroep. De fractie geeft
de suggestie om in het plan meer duidelijkheid te geven over de doelgroepen. Ook is het wenselijk
te werken met vooraf vastgestelde budgetten bij aanpassingen van gebouwen om verwachtingen
reëel te houden. De fractie stemt in.
D66 vindt dat het plan kansen en mogelijkheden biedt aan een ieder om deel te nemen aan de
samenleving. De agenda kan doorlopend worden bijgesteld en dat is nodig, onder meer in de kolom
planning en wensen. Inclusie is altijd belangrijk en vaak dwingend. De fractie geeft aan dat in de
week van de toegankelijkheid in oktober gedacht kan worden aan speeltuinen voor kinderen met
beperkingen. Andere suggesties zijn de voorzieningen, speciaal voor mensen met een stoma, in
openbare toiletten, Orange the World en communicatie naar alle doelgroepen, ook doven en
slechthorenden.
Gemeentebelangen vindt dat op veel beleidsterreinen aandacht is voor inclusie, waaronder recent
het voorplein en het hijsen van de regenboogvlag op coming out day. Inclusie is bewustwording. De
Participatieraad adviseert gebruik te maken van ervaringsdeskundigen. Dit onderstreept de fractie.
Verder moet communicatie laagdrempelig in begrijpelijke taal tot stand komen. De fractie kan met
het voorstel instemmen.
De voorzitter concludeert dat het als akkoordstuk op de agenda van de raad van 26 april 2021 kan
worden geplaatst. De suggestie om inclusie als onderwerp op te nemen in het format voor
raadsvoorstellen wordt meegenomen in het overleg tussen griffier en directieteam.
6. Stedenbouwkundige visie Van Tydencampstraat 4 Dalfsen
Voorstel:
Vast te stellen de stedenbouwkundige visie Van Tydencampstraat 4 Dalfsen.
Advies van de commissie
Alle fracties geven aan dat het appartementencomplex voldoet in de woonbehoefte van senioren in
de kern Dalfsen. Het participatieproces is prima verlopen. De voorzitter concludeert dat het als
akkoordstuk op de agenda van de raad van 26 april 2021 kan worden geplaatst.

7. Beleidsplan Licht en donkerte in de openbare ruimte
Voorstel:
1. Het beleidsplan 'Licht en Donkerte in de Openbare Ruimte' voor de periode 2021 - 2025' vast te stellen.
2. Een investeringskrediet van € 241.660 beschikbaar te stellen voor de begrotingsjaren 2021 en 2022.
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3. De afschrijvingstermijnen voor masten en armaturen m.i.v. 2021 vast te stellen op 50 resp. 25 jaar.
4. De financiële vertaling van het beleidsplan 'Licht en Donkerte in de Openbare Ruimte' voor de
begrotingsjaren 2023 en verder mee te nemen in het integrale voorstel voor beleid van de
kapitaalgoederen in de openbare ruimte (IBOR) en dit opvoeren bij de Perspectiefnota 2023.

Advies van de commissie
Wethouder Van Leeuwen bevestigt dat over alle vier besluitregels besloten moet worden. Dit zal
voor de komende raadsvergadering in het raadsbesluit worden aangepast. De wethouder komt
schriftelijk terug op de vraag van de VVD naar het beschikbare onderhoudsbudget in relatie tot het
nieuwe investeringskrediet.
Gemeentebelangen vindt openbare verlichting van groot belang voor de beleving van de openbare
ruimte en ziet de visie van de gemeente in het plan terug. Verlichting moet op orde zijn voor
duurzaamheid en het borgen van veiligheid. De fractie stemt in. Het CDA vindt het uitgangspunt in
de nota passen en vindt het mooi dat er een actieve houding richting huishoudens en bedrijven is.
Veiligheid mag niet uit het oog verloren worden. Lichtpunten op kruispunten en T-splitsingen zijn
daarom van belang. De fractie ziet uit naar verlichting voor de fietsverbinding naar Zwolle. Er moet
telkens gekeken worden naar de juiste balans van het karakteristieke Dalfsen, duurzaamheid en
veiligheid. De fractie stemt in.
De ChristenUnie is in de breedte positief en vindt dat beheer van de openbare ruimte een gezonde
leefomgeving moet bewerkstelligen. Het inkopen van verlichting als dienst is wellicht interessant
voor de toekomst. Verlichting kan ook storend zijn, de fractie roept daarom op goed te kijken naar
de plaatsing en afstelling van lichtmasten. Het dimregime is een mooi instrument om in te zetten.
Licht houdt geen rekening met kadastrale grenzen, het is van belang ook te overleggen met
omliggende gemeenten. Mede hierom mag de communicatiestrategie nog scherper. Het inzetten
van resterend budget voor de energiebesparing is prima. De fractie kan instemmen. De PvdA sluit
zich bij deze inbreng aan en vult aan dat wat de fractie betreft de Dalfser ambitie zo hoog mag zijn
als dat lukt, waar het gaat om moderne oplossingen.
De VVD gaat akkoord met het plan. Aandachtspunt voor de fractie is een risico met het spreiden
van investeringen. Hierdoor lijkt het minder zwaar te drukken op de begroting, maar er worden
kosten doorgeschoven naar de toekomst. De fractie is positief, maar wacht het antwoord op de
openstaande vraag af alvorens een oordeel te geven. D66 vindt dat het beleidsplan veiligheid en
uitstraling combineert en rekening houdt met flora en fauna. De besparingsambitie mag zo snel en
groen mogelijk. De fractie roept op tot actief contact met ondernemers op het selectief gebruik van
lichtreclame.
Wethouder Van Leeuwen zegt toe te kijken naar de mogelijkheden van besparingen voor inwoners
in de Energiestrategie. Hij neemt de suggestie van verlichting als dienst mee als optie om uit te
werken voor een beleidsplan in de volgende periode
De voorzitter concludeert dat het als akkoordstuk op de agenda van de raad van 26 april 2021 kan
worden geplaatst. Desgewenst heeft de VVD de gelegenheid voor een stemverklaring.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 22.16 uur.
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Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 17 mei 2021.
De raadscommissie voornoemd,

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

de griffier,
drs. J. Leegwater
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