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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 11 juni 2018
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden:
Gemeentebelangen

H.A.J. Kleine Koerkamp
H.J. van der Woude

ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

W. Dankelman, J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, mw.
H.G. Kappert, J.W. van Lenthe, J.G.J. Ramaker, H.W. Pessink
R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg, mw. J.
Schiphorst-Kijk in de Vegte
mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
B.H.M. Schrijver

Commissieleden:
VVD

mw. M. Jansen-Schijff

CDA

Afwezig:
G.J. Veldhuis (VVD)
Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends,
ambtelijke ondersteuning: T. Mosterman en R. Bolhuis.
AGENDAPUNT
1.

Opening

2.

Spreekrecht burgers

3.

Vaststelling agenda

4.

Leges zonneparken
Voorstel:
1. De 1e wijziging legesverordening 2018
vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de notitie
vergunningprocedure zonneparken.

COMMISSIEADVIES/BESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
Hij meldt de afwezigen.
Geen.
Conform.
De heer Kleine Koerkamp deelt mee dat hij bij punt
vier leges zonneparken, het voorzitterschap
overdraagt aan mevrouw Schiphorst vanwege zijn
betrokkenheid bij dit agendapunt.
Het voorzitterschap wordt overgenomen door
mevrouw Schiphorst. De heer Kleine Koerkamp en
Ellenbroek zullen vanwege hun betrokkenheid bij dit
onderwerp niet deelnemen aan de beraadslagingen.
De ChristenUnie is positief over de denkrichting
maar vraagt aandacht voor de kostendekkendheid
boven de honderdduizend euro en het
betalingsrisico.
Gemeentebelangen vindt het passend om de leges
voor de zonneparken anders te benaderen en kan
instemmen met het voorstel.
Het CDA mist de verduurzaming in het voorstel en
vindt dat kleine initiatieven toegejuicht moeten
worden. Dalfsen moet niet aantrekkelijk zijn voor
grote investeerders.
De PvdA geeft aan dat leges bedoeld zijn om
kostendekkend te zijn en kan akkoord gaan met het
voorstel.
Ook de VVD geeft aan dat de leges kostendekkend
moeten zijn maar ook in overeenstemming moeten
zijn met de omliggende gemeenten. Ook de VVD
zal instemmen met het voorstel.
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D66 ziet het voorstel als een stimulans voor de
energietransitie en gaat akkoord.
De voorzitter concludeert dat het voorstel hiermee
vooralsnog afdoende behandeld is en door kan naar
de raad van 21 juni 2018 als akkoordstuk, waarbij
het CDA mogelijk een stemverklaring zal afleggen.
5.

Kadernota armoede en
schuldhulpverlening
Voorstel:
De kadernota armoede en
schuldhulpverlening vast te stellen.

Het voorzitterschap wordt weer overgenomen door
de heer Kleine Koerkamp.
Het CDA vindt dit 1 van de belangrijkste taken van
de gemeente. De integrale benadering vraagt om
maatwerk. Zorg voor 1 ambtelijk contactpersoon in
plaats van loket naar loket gestuurd te worden.
Neem de adviezen van de participatieraad mee.
Gemeentebelangen geeft aan dat de kadernota
goede uitgangspunten bevatten voor de
beleidsnota. Maatwerk is belangrijk. Er zijn zorgen
om de groei van de bewindvoering en vraagt om de
adviezen van de participatieraad mee te nemen.
ChristenUnie kan instemmen met de kadernota. De
fractie vraagt aandacht voor de zorgvuldigheid, de
soms onbereikbaarheid van zelfredzaamheid,
preventie bij jongeren, goede schuldhulpverlening
het living first principe en het inzetten van “Dalfser
kracht”.
De PvdA geeft aan dat armoede vanuit een breed
perspectief bekeken moet worden. Complexiteit van
de regeling kan een uitsluitingsgrond betekenen. De
voorliggende kadernota heeft te weinig ambitie. De
fractie geeft diverse aanbevelingen mee op het
gebied van o.a. sociale activering, preventie,
schuldhulpsanering, samenwerking met partners en
communicatie. Ook vraagt de fractie de adviezen
participatieraad meenemen.
D66 geeft aan dat de kadernotitie een goede
handleiding biedt voor preventie en maatwerk.
De VVD kan instemmen met de kadernota.

6.

7.

Consultatiebureaus Nieuwleusen en
Lemelerveld
Voorstel:
1. De consultatiebureaus in Nieuwleusen en
Lemelerveld in stand te houden;
2. Bij de behandeling van de perspectief
nota 2019-2022 de structurele middelen
ad €75.000 beschikbaar te stellen.
Beeldkwaliteitsplan WesterbouwlandenNoord fase 2
Voorstel:
Het Beeldkwaliteitsplan WesterbouwlandenNoord Fase 2 vast te stellen.

De voorzitter concludeert dat het voorstel hiermee
vooralsnog afdoende behandeld is en door kan naar
de raad van 21 juni 2018 als akkoordstuk.
Alle fracties kunnen van harte instemmen met dit
voorstel.
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad van 21 juni
2018 kan worden geplaatst.
ChristenUnie stemt in met het voorstel.
Gemeentebelangen stemt in met het plan, maar
vindt het belangrijk om rekening te houden met de
nokligging in relatie tot de zon.
CDA wil inzetten op hoogwaardige kwaliteit, dit
draagt bij aan het woongenot. Belangrijk is de
aandacht voor de dorpsranden en het inzetten van
groene erfafscheidingen.
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De PvdA bewaart de opinie voor de
raadsvergadering.
D66 geeft aan dat het duurzaamheidsbeeld verder
versterkt kan worden door het gebruik van de
materialen, zoals bijvoorbeeld de dakpannen voor
gierzwaluwen. Verder akkoord.
VVD neemt het voorstel mee terug naar de fractie.
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad van 21 juni
2018 kan worden geplaatst. De PvdA en VVD zullen
een stemverklaring afleggen.
8.

Evaluatie welzijnssubsidies
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de
subsidieregelingen welzijnsbeleid.
2. De beleidsregel ‘innovatieve
preventieprojecten sociaal domein’ in te
trekken.
3. Kennis te nemen van de beleidsregels
‘innovatieve preventieprojecten sociaal
domein 2018’.

Gemeentebelangen ondersteunt het voorstel van
harte. Het is goed om deze aanpassing te doen.
Communicatie is belangrijk. Gemeente moet
faciliteren en stimuleren.
ChristenUnie geeft aan dat preventie en innovatie
twee belangrijke pijlers zijn onder de transformatie
Zorg voor goed communicatieplan. De fractie stemt
in met het voorstel.
CDA geeft een compliment voor de evaluatie.
Onderschrijft de stelling om partners te stimuleren
tot samenwerken. Investeren in vroegsignalering en
preventie is de methode. Persoonlijke kracht van
mensen is belangrijk. De fractie vraagt aandacht
voor communicatie en informatie.
PvdA is blij met de aanpassingen. Meer aandacht
voor de communicatie, samenwerken en faciliteren
van uit een aanjagende rol is belangrijk
D66 heeft de indruk dat het de goede kant op gaat.
Zal het voorstel nog in de fractie bespreken om te
kijken of er meer scherpte op de praktische kant
aangebracht kan worden.
VVD steunt deze regeling. Vindt het belangrijk dat
er een bijdrage wordt geleverd aan preventie en
vroegsignalering. Is blij dat de subsidieregeling
wordt vereenvoudigd. Communicatie is belangrijk.
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad van 21 juni
2018 kan worden geplaatst.

9.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 14 mei 2018
en 22 mei 2018

10. Sluiting

Beide besluitenlijsten conform.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21:25
uur

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van ………. 2018.
De raadscommissie voornoemd,
de voorzitter,
dhr. H. Kleine Koerkamp

de griffier,
H.J. van der Woude

