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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 20 november 2017
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden:
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

H.A.J. Kleine Koerkamp
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert, P.B.M. Meijerink,
J.G.J. Ramaker, A. Schuurman, mw. I.G.J. Snijder-Haarman
A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, W. Massier,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp
J.J. Wiltvank
J.T.P.M. Rooijakkers
G.J. Veldhuis

Afwezig:
E.J. Hof (Gemeentebelangen), mw. A.J. Ramerman (CDA)
Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, directeur A. Goeree, ambtelijke ondersteuning:
W. van der Ploeg (punt 4).
AGENDAPUNT
1.

Opening

2.

Spreekrecht burgers

COMMISSIEADVIES/BESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur.
Hij meldt de afwezigen. Dhr. Jutten
(Gemeentebelangen) komt iets later.
Er zijn 2 aanmeldingen over het agendapunt
‘Centrumvisie Dorp aan de Vecht’.
Dhr. Zenderink vraagt aandacht voor de gevolgen
van leegstand en digitalisering. Hij mist een
kwaliteitsbenadering voor het kernwinkelgebied en
vindt dat het aantrekkelijker moet worden.
Mw. Te Woerd vraagt namens de werkgroep
Typisch Dalfsen om tempo te maken met uitvoering
van projecten. Hierbij zijn stedenbouwkundige
visies, integrale belangenafweging, onderlinge
samenhang en open planprocessen belangrijk, m.n.
aan het begin van het proces van uitvoering. Zij
geeft aan graag bij betrokken te willen worden.
Dhr. Jutten maakt deel uit van de vergadering.

3.

Vaststelling agenda

4.

Centrumvisie Dorp aan de Vecht
Voorstel:
1. In te stemmen met de Nota van
zienswijzen en wijzigingen.
2. De Centrumvisie Dorp aan de Vecht
gewijzigd vast te stellen.

Conform.

Gemeentebelangen vindt dat de uitvoering
voortvarend moet worden opgepakt na vaststelling
van deze visie. De visie is duurzaam en
toekomstbestendig. Aandacht blijft nodig voor het
parkeerbeleid, fietsparkeerplaatsen, veilige
wandelroutes (waaronder bij de AH garage),
verkeersontsluiting, riolering in de Prinsenstraat en
het terugplaatsen van kunst die we al in bezit
hebben. De fractie gaat voor een gastvrij Dalfsen en
stemt in met deze visie.
(vervolg op volgende bladzijde)

4.

Centrumvisie Dorp aan de Vecht
(vervolg)
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De ChristenUnie heeft complimenten voor het
proces en vindt dat opmerkingen goed verwerkt zijn.
De centrumvisie is niet in beton gegoten, het bevat
ook keuzes die nog gemaakt moeten worden:
parkeren, inbreiding, groen, doorstroming van
verkeer, horeca, inrichting Kerkplein. Parkeren moet
als de 5e grote opgave worden gezien. De fractie
ziet graag een oplossing voor de oostelijke entree,
ook de toeristische wandelroutes en de brug over
de Vecht blijven aandachtspunten. Fractie stemt in.
Het CDA vindt dat de visie goed richting geeft aan
de ontwikkeling van het centrum. De fractie vindt het
belangrijk dat iedereen aan tafel blijft bij de
uitwerking. Overige aandachtspunten zijn de
verkeersstromen en parkeerbehoeften, het
samenspel tussen detailhandel, horeca en wonen,
de aantrekkelijkheid via groene en duurzame
elementen en de uitstraling van de dorpsentrees.
De fractie kan instemmen met het voorstel.
De PvdA heeft complimenten voor het stuk en het
proces. De fractie vindt drie thema’s extra van
belang. Voetgangers en fietsers moeten de baas
worden uit verkeersoogpunt. Parkeren moet nader
worden uitgewerkt, vooral ook voor bewoners in het
centrum. De inrichting van de vechtkade hangt
samen met visie op de brug en rondweg. Daar
moeten we als gemeente mee bezig. Aandachtspunten voor het vervolg: vasthouden aan mooie
uitwerkingselementen en burgerparticipatie. De
fractie stemt in.
D66 vindt het belangrijk dat er een goede balans is
tussen parkeren en groen. Differentiatie in de
parkeerduur kan onderzocht worden. De geschetste
termijn van 10 jaar voor de uitvoering is realistisch.
Het gelopen proces is prima en heeft geleid tot een
goede visie. De fractie kan akkoord gaan.
De VVD vindt dat de inbreng van raad, werkgroep
en andere belanghebbenden goed vertaald is.
Aandachtspunten zijn het werken met een
totaalbudget bij de uitvoering, toegang van auto’s tot
het centrum, parkeren dicht bij de winkels en het
betrekken van bewoners bij de uitwerking. Het is
goed nog eens te kijken naar mogelijkheden voor de
Aldi. De fractie stemt in.
Wethouder van Leeuwen zegt toe:
- het uitvoeringsprogramma te bespreken met de
raad in september 2018;
- dat de resultaten van het parkeeronderzoek
hierin meegenomen worden en dat getracht
wordt de financiële consequenties enigszins
inzichtelijk te maken.
- onderzoek te laten doen naar mogelijkheden
openstelling parkeergarage gemeentehuis
- differentiatie van parkeertijden te onderzoeken
- het horecapotentie onderzoek en de
futuristische schets van leerlingen De Groene
Welle van de brug ter info aan de raad te sturen
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad kan
worden opgevoerd.

5.

Beleidsplan en inspraak 0-18:
Iedereen doet mee
Voorstel:
1. De inspraaknotitie vast te stellen.
2. Het beleidsplan: ‘0-18 iedereen doet mee’
vast te stellen met als besluitpunten:.
a. De Klijnsma middelen (€ 70.000,-)
samen met het gemeentelijk budget
(€ 60.000,-) in te zetten voor hetgeen
beschreven staat in het beleidsplan en
jaarlijks maximaal een bedrag van
€ 130.000,- beschikbaar te stellen om
armoede bij kinderen en jongeren tegen
te gaan;
b. Een eenduidige leeftijdsgrens van 0 tot
18 jaar stellen met als randvoorwaarde
onderwijsvolgende jongeren;
c. Het verhogen van de inkomensgrens
van 110% van de bijstandsnorm naar
120% van het netto besteedbaar
inkomen en bij de vermogenstoets het
onroerend goed niet mee te nemen;
d. Voorzieningen in natura als
uitgangspunt.
3. Het college opdracht te geven de kaders
zoals genoemd in het beleidsplan nader
uit te werken in een beleidsregel.
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Het CDA vindt dat de suggesties goed zijn
opgenomen en het kader goed is uitgewerkt tot
deze regeling. Het is belangrijk dat kinderen een
waardig bestaan en toekomstperspectief hebben,
waarbij zij geen last hebben van het inkomen van
ouders. De fractie vraagt aandacht voor preventie.
vroegsignalering en communicatie. Uitvoering van
het project schuldenstress ziet de fractie graag
tegemoet. Ook is de vraag of het meldpunt meld
armoede anoniem hier kan worden opgenomen. De
fractie kan akkoord gaan met het beleidsplan.
De ChristenUnie is enthousiast over dit beleidsplan
en kan instemmen. Aandachtspunten: bij het digitaal
platform rekening houden met digibeten en
laaggeletterden, niet te betuttelend zijn bij de
uitkering in natura, preventieacties ook uitvoeren bij
groep 8 van basisonderwijs, aansluiting houden bij
groep 18+. De fractie roept het college op te kijken
in hoeverre differentiatie in bedrag per leeftijdscategorie en over de jaren mogelijk is. Gelet op de
toezegging stemt de fractie in met het voorstel.
Gemeentebelangen is blij met dit voorstel. Er is
ruimte voor maatwerk en het is mooi dat de
inkomensgrens is opgetrokken naar 120%. Voor het
vervolg blijft inzet op publiciteit en communicatie
nodig, passend bij de doelgroep. Bij de uitwerking
moet gekeken worden naar een heldere definitie
van het netto besteedbaar inkomen en het
voorkomen van drempels bij het digitale pakket. De
fractie stemt in met het voorstel.
D66 is een groot voorstander van een goede
uitgangspositie voor kinderen. Dit is een prima nota,
maar het is jammer dat er een vast bedrag per kind
is. Maatwerk is ook daar nodig, voor het overige
ondersteunt de fractie dit voorstel.
De PvdA is blij met de integrale aanpak, ophogen
inkomensgrens en digitale uitvoering. Armoede is
vaak niet het enige probleem bij deze doelgroep, er
moet ruimhartig met budget worden omgegaan om
kinderen uit armoede te halen. Preventie moet
breder worden aangevlogen. Houdt aandacht voor
inzet vanuit de samenleving, vooral ook in de
uitvoeringsnotitie. De fractie stemt in.
De VVD vindt het belangrijk dat er apart beleid is
voor deze doelgroep. Dit plan straalt ambitie uit. Het
is goed dat inzet van jongeren is gevraagd, dit leeft
bij hen. De fractie roept het college op om huiswerkbeleiding in het pakket op te nemen. Daarnaast
vraagt de fractie aandacht voor het koppelen van
beleidsindicatoren, zodat gemonitord kan worden.
De fractie gaat akkoord met het voorstel.
Wethouder Uitslag zegt toe dat hij bij de evaluatie
zal kijken naar knelpunten bij het budget in relatie
tot demografische gegevens. Meldpunt armoede
wordt meegenomen als dit nog bestaat.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad kan
worden opgevoerd.
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6.

Verlenging en wijziging GR
Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg
Voorstel:
Het college van burgemeester en wethouders
toestemming te verlenen tot wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling
Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland,
overeenkomstig het bijgevoegde besluit van
het bestuur van de Gemeenschappelijke
regeling.

PvdA en ChristenUnie vinden tussentijds evalueren
belangrijk. De jeugdzorg is in beweging, het sluiten
van een GR voor onbepaalde tijd past daar minder
goed bij. Het CDA roept op tot vereenvoudiging van
regelingen in verband met bereikbaarheid van de
jeugdzorg.
Alle fracties kunnen akkoord gaan met het voorstel.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad kan
worden opgevoerd.

7.

8.
9.

Voorbereiding vangnetuitkering 2017
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het voornemen voor
de aanvraag vangnetuitkering 2017.
2. In te stemmen met de notitie
vangnetuitkering 2017 waarin het proces
van de aanvraag wordt geschetst en de
maatregelen staan vermeld waarmee het
college beoogt het tekort op het BUIG
budget terug te dringen.
Vaststellen besluitenlijsten d.d.
9 oktober 2017 en 16 oktober 2017
Sluiting

Wethouder Van Leeuwen zegt toe dat hij een
inschatting zal maken van de te verwachten
vangnetuitkering.
Alle fracties kunnen akkoord gaan met het voorstel.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad kan
worden opgevoerd.
Beide besluitenlijsten conform.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:32 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 22 januari 2018.
De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter,
H.A.J. Kleine Koerkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

