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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 3 oktober 2016
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden:
Gemeentebelangen

mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
J. Leegwater

ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,
H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink, A. Schuurman,
mw. I.G.J. Snijder-Haarman
A.C. Koetsier , R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman,
J.W. Uitslag
mw. H. Lassche-Visscher
J.T.P.M. Rooijakkers
-

Commissieleden
ChristenUnie
PvdA
VVD

J.S. Rodenboog
L. Broere
G.J. Veldhuis

CDA

Afwezig:
A. Nijburg (ChristenUnie), L.M. Nijkamp (ChristenUnie), J.G.J. Ramaker (Gemeentebelangen),
R.P. Schuring (VVD), J.J. Wiltvank (PvdA)
Tevens aanwezig:
Burgemeester H.C.P. Noten, wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en
M.R.H.M. von Martels, adjunct-secretaris A. Goeree, ambtelijke ondersteuning: M.J. Duijtshoff (punt 6)
AGENDAPUNT

COMMISSIEADVIES/BESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur.
Afwezig zijn de heren Nijburg (ChrU), Nijkamp
(ChrU), Ramaker (GB), Schuring (VVD) en
Wiltvank (PvdA). De commissieleden Broere
(PvdA), Rodenboog (ChristenUnie) en Veldhuis
(VVD) zijn aanwezig ter vervanging.

1.

Opening

2.

Spreekrecht burgers

Dhr. G. Hoogenboom, namens Bestuur St.
Kulturhus de Mozaïek, op agendapunt 6. Hij roept
op om het servicepunt in Lemelerveld open te
houden voor minimaal 1 dagdeel per week, en is
bereid hierover nader overleg te voeren met het
college.

3.

Vaststelling agenda

Dhr. Schuurman (GB) verzoekt om agendapunt 4
van de agenda af te voeren en een later moment
te kiezen voor behandeling. Hij geeft aan dat een
goed plan belangrijk is, maar dat nu niet het
goede moment is. De ChristenUnie ondersteunt
dit verzoek. Overige partijen zijn van mening dat
behandeling van de onderwerpen in de startnotitie
los kan staan van de locatiekeuze voor tijdelijke
huisvesting. Wethouder Von Martels geeft aan het
een gemiste kans te vinden om de startnotitie niet
te behandelen en wijst op het vervolgtraject.
Met 10 stemmen voor (Gemeentebelangen,
ChristenUnie) en 9 stemmen tegen (CDA, PvdA,
D66, VVD) wordt het ordevoorstel aangenomen.
Het onderwerp wordt van de agenda afgevoerd
en in handen gesteld van de agendacommissie.
Voor het overige conform.
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4.

Startnotitie thuisvesting
vergunninghouders
Van de agenda afgevoerd.
Doel:
De uitgangspunten en het participatietraject,
zoals beschreven in de startnotitie plan van
aanpak ‘thuisvesting vergunninghouders’ te
bespreken.

5.

Projectplan Schat van Dalfsen
Doel:
Kennis te nemen van het projectplan Schat
van Dalfsen 2017-2018.

De raadscommissie neemt kennis van het
projectplan. Een aantal specifieke
aandachtspunten worden meegegeven.
De VVD benadrukt dat een goede
kostenonderbouwing wenselijk is. D66 ziet graag
dat het onderwijs en de bevolking betrokken zijn
bij de verdere uitwerking. De PvdA vindt dat
borging breder mag zijn dan alleen in de
woonwijk.
Het CDA roept op om de vondsten in een breder
perspectief te blijven plaatsen, en op meerdere
plekken terug te laten komen. Gemeentebelangen
benadrukt dat ook de beroepsgroep goed
geïnformeerd moet worden. De ChristenUnie ziet
graag ook verbinding naar de andere kernen.
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie
tevreden is over het plan en dat dit breed
ondersteund wordt. Fondsenwerving blijft
belangrijk voor de verdere uitvoering.
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Wijziging Publieksdienstverlening
Burgerzaken
Doel:
Kennis te nemen van het besluit van het
college van Burgemeester en Wethouders
om de dienstverlening aan te passen
conform de notitie ‘een Nieuwe manier van
Publieksdienstverlening’.

De PvdA ziet positieve kanten aan dit voorstel,
maar is minder blij met centralisatie in Dalfsen. De
fractie heeft behoefte aan een drempelvrij
informatiepunt in de kern, dat mag best wat
kosten.
Het CDA ondersteunt de nieuwe werkwijze, maar
vindt sluiting van het servicepunt Lemelerveld
onderdeel van de nog te voeren discussie over
het voorzieningenniveau in de kernen. De fractie
roept het college op in overleg te treden over het
aanbod van de Mozaïek en ziet graag een
voorstel tegemoet. ChristenUnie en
Gemeentebelangen sluiten zich bij vorige
sprekers aan.
De VVD is het eens met het college. Het is wel
belangrijk om rekening te blijven houden met
kwetsbare groepen. D66 sluit grotendeels aan,
maar vraagt om een overzicht van de integrale
kosten van de alternatieven, niet alleen de
(vermeende) verschillen. De prioriteit moet blijven
liggen bij een kwalitatieve verbetering.
Gehoord de discussie zegt dhr. Noten toe een
voorstel aan de raad te doen met drie
kredietaanvragen: het verruimen van
openingstijden in Dalfsen, de gevolgen van
thuisbezoeken en digitalisering, en het
openhouden van servicepunt Lemelerveld binnen
grenzen van vigerende wet- en regelgeving. Tot
die tijd blijft het servicepunt open.
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7.

Eerste halfjaarrapportage Sociaal
Domein 2016
Doel:
Kennis te nemen van de eerste
halfjaarrapportage sociaal domein 2016.

De raadscommissie neemt met waardering kennis
van de halfjaarrapportage. De suggestie om in de
rapportages steeds een ander thema uit te lichten
wordt breed ondersteund. Dit geldt ook voor het
verbinden met andere beleidsvelden.
Door de verschillende fracties worden een aantal
aandachtspunten meegegeven:
- Inbreng GGZ expertise in SKT’s
- Inzichtelijk houden aantal vrijwilligers en aantal
mantelzorgers
- Verhogen respons klanttevredenheid jeugdzorg
- Voorkomen van wachtlijsten door inzet
jeugdconsulent
- Voorkomen stapeling eigen bijdragen.
Wethouder Von Martels neemt deze suggesties
mee. Hij geeft aan dat de raad een voorstel kan
verwachten over het sturen op jeugdzorg en het
wijzigen van de systematiek van verevening.

8.
9.

Vaststelling besluitenlijsten d.d.
5 september en 12 september 2016
Sluiting

Beide besluitenlijsten conform.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 14 november 2016.
De raadscommissie voornoemd,

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

de griffier,
J. Leegwater

