Besluitenlijst van de digitale vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 19 oktober 2020
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, G.M.M. Jutten, mw. I.G.J. Haarman, 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

Afwezig:
mw. H.G. Kappert (Gemeentebelangen)
Tevens aanwezig:
Burgemeester mw. E. van Lente, wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag,
directeur H.J. van der Woude, ambtelijke ondersteuning: G.R. Doornewaard (griffie),
mw. M. Meijer-Uitenbroek (griffie), mw. A. Pasma (agendapunt 5) en mw. J. van de Hoek
(agendapunt 6).
1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.31 uur en heet iedereen van harte welkom. De
aanwezigheid van de raadscommissieleden, wethouders en ambtelijke ondersteuning wordt
hoorbaar en zichtbaar vastgesteld. Mw. Kappert (Gemeentebelangen) is afwezig.
2. Spreekrecht burgers
Geen.
3. Vaststelling agenda
Besluit
Het college verzoekt de raadscommissie om agendapunt 4, Bestemmingsplan Oosterdalfsen Zuid
van de agenda af te halen. De raadscommissie gaat hiermee akkoord. De agenda wordt verder
conform vastgesteld.
4. Bestemmingsplan Oosterdalfsen Zuid
Afgevoerd.
5. Algehele wijziging APV
Voorstel:
1. De Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen 2020 vast te stellen.
2. In te trekken de Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen 2018.
Advies van de commissie
Het CDA is blij dat artikel 5:32 geen belemmeringen oplevert voor de motorsport. De fractie is
tevreden over de mogelijkheid tot handhaving bij oneigenlijk lachgasgebruik, al blijft het jammer dat
het middel legaal is. De ChristenUnie vindt het passend dat ondermijning en lachgas zijn
toegevoegd. De fractie wordt graag geïnformeerd over de behoefte aan handhavingscapaciteit en
vraagt aandacht voor heldere communicatie. De fractie ondersteunt artikel 5:67 niet, maar dit was
geen wijziging. Gemeentebelangen kan zich goed vinden in de suggestie om helder te
communiceren over de APV, het is een nuttig en krachtig instrument. Ondermijning, woonoverlast
en lachgas krijgen terecht meer aandacht.
Alle fracties kunnen zich vinden in de voorgestelde aanpassingen in de APV. De voorzitter
concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 26 oktober 2020 kan
worden geplaatst.
5. 2e bestuursrapportage 2020
1

Voorstel:
1. De tweede bestuursrapportage 2020 vast te stellen.
2. Het incidentele voordeel van de tweede bestuursrapportage 2020 vast te stellen op € 822.000
en dit bedrag ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 2020.
3. De begroting 2020 te wijzigen door vaststelling van de 18e begrotingswijziging 2020 conform de
tabellen in het hoofdstuk Financiële samenvatting (van het boekwerk / bestand: ‘2e
bestuursrapportage 2020”).
4. De twee kredieten ten aanzien van materieel conform het onderdeel Voortgang investeringen
2020, af te ramen en de lagere afschrijvingslasten te verwerken in de begroting 2021-2024.
Advies van de commissie
Wethouder Schuurman reageert schriftelijk op de gemaakte opmerkingen m.b.t. het financiële tekort
voor de realisatie van glasvezel in Nieuwleusen. Wethouder Van Leeuwen komt schriftelijk terug op
de kosten van meerwerk van de accountant. Hij zal de raad vooruitlopend op de jaarrekening in het
eerste kwartaal van 2021 informeren over de financiële effecten van de coronacrisis.
Gemeentebelangen vraagt aandacht voor steun aan ondernemers en (sport)verenigingen.
Vanwege corona hebben zij het moeilijk, dit vraagt steun van de landelijke overheid en waar
mogelijk van de gemeente. De fractie krijgt het vertrouwen dat we op de goede weg zijn richting grip
op het sociaal domein. Het CDA verzoekt het college om aandacht te blijven vragen voor financiële
steun vanuit het rijk, omdat putten uit onze reserves ten koste gaat van de leefbaarheid en
toekomst van onze gemeente. De fractie vraagt aandacht voor snelle uitvoering van het onderzoek
kampeerbeleid, grip op het sociaal domein, activiteiten van de voedselbank en eenzaamheid onder
ouderen.
De ChristenUnie vraagt om meer grip op het sociaal domein en het in beeld brengen van de
kwantitatieve effecten van de coronapandemie. De fractie vraagt bijzondere aandacht voor de
integratie van statushouders in deze tijd. Invoering van de BIZ moet geen trekken aan een dood
paard worden. De PvdA ziet dat onderuitputting een meevaller betekent, maar vindt het soms
belangrijker dat voorzieningen gebruikt worden. Zo kunnen ouders wellicht worden aangeschreven
gebruik te maken van de kindregeling. Schaarste van middelen mag geen reden zijn om
voorzieningen af te schaffen. De fractie vindt snel internet een voorziening van algemeen nut en
vindt het interessant om samen met D66 te kijken hoe dit in Nieuwleusen kan worden ingevoerd.
De VVD vindt het goed om te zien dat we op schema liggen met de prestaties. De fractie vindt dat
de gemeente niet met bezuinigingen kan doorgaan. In het licht van andere uitgaven zou
gemeentelijke inzet voor glasvezel een lastige afweging zijn. D66 vindt het mooi in tijden van
corona een creatieve en oplossingsgerichte houding te zien bij ambtenaren en in de samenleving.
De fractie ziet de realisatie van glasvezel als een goede kans en is ook blij met het inzetten van de
reserves voor het coronanoodfonds.
Alle fracties kunnen instemmen met de voorgestelde wijzigingen van de begroting. De voorzitter
concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 26 oktober 2020 kan
worden geplaatst.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 20:57 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 16 november 2020.
De raadscommissie voornoemd,
de voorzitter,
J. Schiphorst-Kijk in de Vegte

de griffier,
drs. J. Leegwater
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