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De gemeenteraad 2014-2018:
Van links naar rechts
Zittend op eerste rij: Janine Schiphorst (CDA), Hans Ellenbroek (GB), Anne
Nijburg (CU), Rietje Lassche (CU), Roelof Schuring (VVD), Johan Wiltvank
(PvdA).
Staand: Betsy Ramerman (CDA), Joost Leegwater (griffier), Theo Logtenberg
(CDA), Jan Rooijakkers (D66), Aalt Westerman (GB), Jos Ramaker (GB),
André Schuurman (GB), Jan Uitslag (CDA), Herman Kleine Koerkamp
(GB), Inge Snijder (GB), Gerard Jutten (GB), Luco Nijkamp (CU), Roel
Kouwen (CDA), Evert Jan Hof (GB), Peter Meijerink (GB), Han Noten
(voorzitter), Arie Koetsier (CDA)
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Wegens gezondheidsredenen heeft Aalt Westerman ontslag genomen. Hij
was lid van de raad van 27 maart 2014 tot 28 september 2015. In de
periode van 17 maart 2015 en van 7 juli 2015 had dhr. Westerman al
tijdelijk ontslag genomen.
Op 28 september is Ingrid Kappert (als zijn opvolger) toegelaten als lid van
de raad. Sinds de verkiezingen was zij lid van de raadscommissie.

Ingrid Kappert (Gemeentebelangen)

BENOEMINGEN
In 2014 zijn als gevolg van de verkiezingen veel benoemingsbesluiten
genomen. Afgelopen jaar was daar uiteraard minder aanleiding toe. Wel
heeft de raad op 10 februari 3 externe leden benoemd als lid van de
commissie decentralisaties sociaal domein (de tegenwoordige ombudscommissie). Dit zijn mw. I. Batterink, mw. M. Tempelman en dhr F. van Cuijk.
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VERGADERONDERWERPEN
Grote projecten
In 2015 heeft de raad een aantal grote projecten behandeld. Voor de kern
Nieuwleusen stonden breedband, het haalbaarheidsonderzoek naar het
kulturhusconcept, de doorontwikkeling van het Middengebied en de
renovatie of nieuwbouw van sporthal de Schakel prominent op de agenda
zowel in het voorjaar, als in het najaar. Fase 1 van het onderzoek is hiermee
afgerond en het vervolg komt in 2016 opnieuw op de agenda van de raad.
Met betrekking tot Dalfsen was er de nodige aandacht voor de renovatie van
de cichoreifabriek en Witte Villa. Ook zijn uitgangspunten vastgesteld voor
de nieuwe Centrumvisie. De plannen voor herontwikkeling van het centrum
van Lemelerveld zijn in februari behandeld en in het najaar zijn besluiten
genomen over een noodzakelijk extra krediet voor de renovatie van de
overkluizing en het bestemmingsplan voor de aansluitingen op de N348.
Net als in de vorige jaren kende ook in 2015 de route tussen Dalfsen en
Lemelerveld (de Rechterensedijk) de nodige vergaderuren. Met een speciale
interactieavond vroeg de raad om inbreng van burgers en adviezen van
deskundigen. De raad heeft een keuze kunnen maken uit meer dan 700
inrichtingsvoorstellen naar 2 definitieve inrichtingsvoorstellen. Voor de
korte termijn wordt een voorstel uitgewerkt voor een erftoegangsweginrichting waarbij extra uitwijkstroken worden onderzocht. Voor de langere
termijn moet worden aangesloten bij de plannen van het Waterschap Groot
Salland, waarbij behoud van een laanstructuur voorwaarde is. Begin 2016
komt het voorstel terug.
Sociaal domein, onderwijs en sport
Vorig jaar stond in het teken van de veranderingen in het sociaal domein. In
2015 ging de uitvoering van start. De raad heeft de genoemde
ombudscommissie ingesteld, kwaliteitscriteria voor de inkoop van zorg
vastgesteld en heeft een aantal keren kennis genomen van de
kwartaalrapportages over de uitvoering. Belangrijke onderwerpen in het
sociaal domein waren ook het beleidsplan Armoede en Schulden, de
beleidsnota Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid, de startnotitie voor
welzijnsbeleid en het opheffen van de GR Wezo.
In november is het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs
vastgesteld, al eerder is kennisgenomen van demografische ontwikkelingen
in onze gemeente. Aandacht was er ook voor de gymzaal aan de Molendijk.
Deze is na enige discussie buiten gebruik gesteld. Het jeugdsportfonds wordt
wel gecontinueerd.
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Ruimtelijk gebied
De raad spreekt regelmatig over de inrichting van onze gemeente op het
ruimtelijk vlak. Jaarlijks liggen verschillende herzieningen van de
bestemmingsplannen in de raad ter besluitvorming. Steeds vaker weten
belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend ook de weg naar de
raadzaal te vinden om hun reactie nog eens mondeling toe te lichten. Met
name bij de 5e herziening (Middeldijk) en 7e herziening (Westerveldweg)
van het bestemmingsplan buitengebied heeft dit een extra dimensie gegeven
aan de beraadslagingen.
De raad heeft in 2015 ook kaders gesteld voor de nieuwe woonvisie, die
volgend jaar aan de orde komt. De uitbreiding van Dalfsen (Oosterdalfsen)
had wat voeten in de aarde, maar het bestemmingsplan is inmiddels
onherroepelijk. Landelijke aandacht ging uit naar de bijzondere vondsten op
het gebied van archeologie. De raad heeft krediet beschikbaar gesteld voor
het verrichte meerwerk. Extra geld moet bij voorkeur uit Den Haag komen.

De raad krijgt tijdens de raadsexcursie een presentatie over de vondsten (zie p.6)

Bedrijfsvoering en verbonden partijen
Jaarlijks staan ook een aantal meer ‘interne’ onderwerpen op de agenda,
zoals de documenten uit de planning & controlcyclus: de voorjaarsnota, de
begroting, de bestuursrapportages en de jaarrekening. Dit jaar stond het
onderwerp ‘verbonden partijen’ (zoals gemeenschappelijke regelingen) ook
prominent op de agenda. Vooral door het rapport van de
rekenkamercommissie en door het besluit om te gaan samenwerken op het
gebied van belastingheffing en inning, maar daarnaast stonden de GGD en de
Veiligheidsregio een aantal keren inhoudelijk op de agenda.
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Bijzondere aandacht ging ook uit naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
De raad heeft na enige discussie besloten om enige maatregelen te nemen
die zorgen voor stimulering van de lokale economie. Ook het reclamebeleid
en het in standhouden van camperplaatsen mogen in dit jaaroverzicht niet
ontbreken.

VERGADERINGEN
De gemeenteraad heeft in 2015 10 keer regulier vergaderd op de laatste
maandag van de maand. Daarnaast zijn de volgende extra vergaderingen
gehouden:
- 15/18 juni 2015
Voorjaarsnota
- 14 september 2015
Krediet overkluizing brug Lemelerveld
- 2/5 november 2015
Begroting 2016
De raadscommissie brengt advies uit aan de raad over voorstellen. In
principe vergadert de commissie één keer in de maand, tenzij er meerdere
avonden nodig zijn. De raadscommissie heeft in 2015 16x vergaderd.
Daarnaast is op 7 september 2015 een extra informerende raadscommissie
(interactieavond) gehouden over de Rechterensedijk.
De raad heeft 74 agendapunten afgerond met het nemen van een besluit in
een openbare vergadering. Het vaststellen van besluitenlijsten, lijsten van
ingekomen stukken en mededelingen en het opleggen/opheffen van
vertrouwelijkheid zijn niet meegeteld. De raadscommissie heeft daarnaast 4
opiniërende en 16 informerende voorstellen behandeld. Drie onderwerpen
zijn wel besproken, maar voor verdere behandeling doorgeschoven naar
2016: verkoopprijzen grond, wijziging grondslag rioolheffing en de instelling
van een jongerenraad.
Er is over 2015 helaas geen informatie over het aantal mensen dat live heeft
meegekeken naar de vergaderingen. De teller was door de leverancier
geschrapt, maar keert hopelijk terug bij een nieuwe update van de website.
De tribune in de raadzaal was het meest gevuld bij de hoorzitting over de
Rechterensedijk en de raadscommissievergadering met onder meer
garantstelling voor breedband Nieuwleusen Synergie.
Vreemd aan de orde van de dag (niet op voorhand op de agenda) is er in
2015 één motie met een opdracht of verzoek aan het college ingediend:
- 22 juni 2015
Aanpak knelpunten N340
Alle partijen
Daarnaast hebben Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, PvdA en D66 op
14 september 2015 een oproep aan het college aangeboden over de
vluchtelingenproblematiek.
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Overige moties die zijn aangenomen bij voorstellen:
- 5 november
Initiatieven maatsch. duurzaamheid (ChristenUnie)
- 5 november
Verduurzaming gebouwen (GB-CDA-ChrU-PvdA)
De raad heeft via amendementen besluitvorming gewijzigd bij:
- 26 mei
Zienswijze begroting VR IJsselland (Alle partijen)
- 28 september
Besluitvorming Rechterensedijk (Alle partijen)
Moties en amendementen die niet zijn aangenomen, zijn niet in dit overzicht
opgenomen.

OVERIGE BIJEENKOMSTEN
Naast de hiervoor genoemde avond over de Rechterensedijk zijn de
raadsleden en commissieleden ook op andere momenten bijeen geweest.
Die bijeenkomsten staan in het teken van beeldvorming en/of opleiding,
waar de raad later zijn voordeel mee kan doen. Een aantal voorbeelden:
- Debattraining voor raadsleden (januari)
- Kaderstelling woonvisie (april)
- Werkconferentie demografische ontwikkelingen (april)
- Regionale samenwerking (mei)
- Werksessie kwaliteitscriteria decentralisaties (juni)
- Informatiesessie WOC campus (september)
- Kennismaking met nieuwe wijkagenten (oktober)
- Kennismaking met directeuren woningbouwcorporaties (oktober)
- Kennismaking met sociale wijkteams (november)
- Werkconferentie over burgerparticipatie (december)
De jaarlijkse raadsexcursie ging in 2015 naar het Openluchtmuseum in
Arnhem, omdat dit goed aansloot op de archeologische vondsten.
Raadsleden, college, griffie en DT hebben een presentatie gekregen van het
archeologisch bureau dat de opgravingen begeleidde.
Een bijzondere bijeenkomst was er op zaterdag 2 mei 2015. De raad van
Dalfsen was gastheer voor een delegatie bestuurders en ondernemers uit
partnergemeente Hörstel (Duitsland).
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GRIFFIE

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
De griffie wordt gevormd door de
raadsgriffier Joost Leegwater, en de
griffiemedewerker Mirjam MeijerUitenbroek (tevens plv. commissiegriffier). Plaatsvervangend griffier Henry
van der Woude maakt deel uit van de
ambtelijke organisatie en is tevens
eenheidsmanager Bedrijfsvoering.
Kaders voor het uitvoeren van de
werkzaamheden zijn (o.m.) de
Gemeentewet, de Instructie voor de
griffier, de HR21 normfuncties, het
procedureboek Griffie en het Griffieplan
2014-2017.
De griffier is bij alle openbare vergaderingen aanwezig. Hij ondersteunt de
raads- en commissievoorzitters bij de uitvoering van hun taken en draagt
mede zorg voor een ordentelijke vergadering. Bij afwezigheid wordt hij
vervangen door de plaatsvervangend griffier, of evt. –als het een
vergadering van de raadscommissie betreft- door de plaatsvervangend
commissiegriffier. In 2015 heeft de plv. griffier 2 commissievergaderingen
ondersteund en de plv. commissiegriffier 1 commissievergadering.
De griffier draagt zorg voor een goede logistieke stukkenstroom en bewaakt
–samen met directeuren van de ambtelijke organisatie- de kwaliteit van
raadsvoorstellen. Ook is hij verantwoordelijk voor het opmaken van de
besluitenlijst en worden alle raadsbesluiten door de griffier
medeondertekend.
Daarnaast ondersteunt en adviseert de griffier het presidium van de
gemeenteraad en de agendacommissie door de vergaderingen te faciliteren,
en besluitvorming voor te bereiden in deze door de raad ingestelde
commissies.
De griffier is tevens adviseur van de rekenkamercommissie en de
werkgroep planning & control. Bij afwezigheid nemen de plaatsvervangers
deze taken waar. Het onderzoek van de rekenkamercommissie naar
verbonden partijen is door de griffier ondersteund, het onderzoek naar
inhuur door de plv. commissiegriffier.
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ACTIVITEITEN IN 2015
De meest in het oog springende taak van de griffie is het beheer van het
raadsinformatiesysteem (ris.dalfsen.nl). De griffie is zowel intern als extern
het aanspreekpunt en contactpunt voor de gemeenteraad, het RIS heeft
daarin een belangrijke functie. Wekelijks attendeert de griffiemedewerker
via de Alertmail de raadsleden op nieuwe geplaatste en gewijzigde stukken.
In februari 2015 hebben softwareontwikkelaars een koppeling aangebracht
tussen het interne documentmanagementsysteem (Decos) en het RIS.
Dalfsen is landelijk de eerste gemeente waar deze koppeling werkend is
opgeleverd. Veel tijd en aandacht is gaan zitten in testen en afstemmen met
de ontwikkelaars, maar uiteindelijk heeft dit efficiencywinst opgeleverd. Het
plaatsen van stukken bij vergaderingen gaat sneller en beter.
Via het RIS worden vergaderingen live uitgezonden en zijn ook
archiefbeelden te bekijken. In 2015 hebben we nieuwe audiovisuele
apparatuur en een nieuwe streamgenerator voor de uitzendingen
aangeschaft. Met name de beeldkwaliteit is er op vooruitgegaan, maar door
extra camera’s kunnen nu ook twee sprekers tegelijk in beeld worden
gebracht. Nieuw is ook dat naam van de spreker en partijlogo te zien zijn op
het moment dat de microfoon aan staat.
In december is via een enquête een tevredenheidsonderzoek gedaan onder
de ‘interne klanten’ (raad, college, DT, MT). Op een schaal van 1 tot 10
scoort het RIS een 7,6. De conclusies en aanbevelingen worden besproken in
het presidium in 2016.
In de afgelopen twee jaar zijn overigens veel interne werkwijzen aangepast.
In de 2e helft van 2015 is daarom de nodige aandacht besteed aan de
vastlegging van de manier waarop we werken op de griffie.
Andere activiteiten die we in 2015 hebben verzorgd zijn onder meer
communicatieactiviteiten (zoals het jaarverslag van raad en griffie, de
columns van de griffier in KernPunten en de inzet van social media), de
voorbereiding van de eerder genoemde werksessies en excursies, en de
inhoudelijke ondersteuning en advisering van fracties.
Vanuit de griffie wordt ook zelf besluitvorming voorbereid. In 2015 zijn,
naast voorstellen over vertrouwelijkheid en ingekomen stukken, de
volgende voorstellen ter besluitvorming aangeboden:
- 23 maart
Toelating tijdelijk raadslid
- 28 september
Onderzoek verbonden partijen-rekenkamercommissie
- 28 september
Toelating HG Kappert als Raadslid
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Jeroen Krabbé onthult het nieuwe Koningsportret in de raadzaal(februari 2015)

FOTO’S
Foto’s pagina’s 1 en 7 gemaakt door JY Fotografie
Foto pagina 2 gemaakt door Paul Scholten, gemeente Dalfsen
Foto pagina 4 gemaakt door Luco Nijkamp
Foto pagina 6 gemaakt door Francis Kroll
Foto pagina 9 gemaakt door FFU Press Agency
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