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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 
de Raad van de gemeente Dalfsen, 

d.d. 24 september 2018 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.C.P. Noten  
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,   

H.W. Pessink, mw. J.B. Upper (vanaf agendapunt 3) 
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,  
  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman 
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  - 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Afwezig: 
H.A.J. Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen), J.W. van Lenthe (Gemeentebelangen), 
J.G.J. Ramaker (Gemeentebelangen), G.J. Veldhuis (VVD) 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur. 

De heren Kleine Koerkamp, van Lenthe, Ramaker 
(allen GB) en Veldhuis (VVD) zijn afwezig. Ook 
wethouder Schuurman is niet aanwezig.  
 

2. Afscheid W. Dankelman Dhr. Dankelman (GB) neemt afscheid van de raad. 
Hij richt zich in een laatste woord tot 
burgemeester, griffier, wethouders en raad en 
dankt hen voor de samenwerking.  
  

3. Toelating raadslid J.B. Upper 
Voorstel: 
Upper, J.B. (Jolande) toe te laten als lid van de 
raad van de gemeente. 

 
Mw. Haarman rapporteert namens de commissie 
geloofsbrieven dat zij de bescheiden heeft 
onderzocht en in orde heeft bevonden. Het 
benoemde raadslid voldoet aan de in de 
Gemeentewet gestelde eisen. De commissie 
adviseert de raad tot haar toelating als lid van de 
raad van de gemeente Dalfsen. 
 
De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen mw. J.B. Upper 
(Jolande) toe te laten als liden van de raad van de 
gemeente Dalfsen. 
 
Mw. Upper legt in handen van de voorzitter de 
verklaring en belofte af. De voorzitter heet haar 
welkom in het midden van de raad. Zij tekent de 
presentielijst en maakt onderdeel uit van de 
vergadering.  
 

4. Spreekrecht burgers 
 

Geen 
 

5a. Vragenronde 
a. Mondelinge vragen 
 

Mw. Kappert (GB) over het afnemend 
leerlingenaantal bij de Bonte Stegge. Wethouder 
Uitslag geeft aan niet één expliciete oorzaak te 
zien. Hij blijft in gesprek met het schoolbestuur. 
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5b. Vragenronde 

b. Schriftelijke vragen, art. 44 RvO 
Mw. Eilert (PvdA) is teleurgesteld over de 
beantwoording van haar vragen omtrent  
Transportbedrijf Dikken. 
 
Mw. Eilert vraagt naar aanleiding van de 
beantwoording van haar vragen over de lift op het 
plein gemeentehuis naar de stand van zaken. 
Wethouder Van Leeuwen meldt dat er gesprekken 
gevoerd zijn. Er zal in 2019 een goed plan liggen 
waarbij bereikbaarheid en toegankelijkheid 
geborgd zijn. Er is nu geen reden om aan te 
nemen dat Platform Gehandicapten of de BTB-
groep niet tevreden is, zij willen graag meewerken.  
 

6. Vaststelling agenda Conform. 
 

7. Kadernota bibliotheek 
Voorstel: 
1. De kadernota ‘Onze bibliotheek in 2019 en 

verder… Bewegen, ontwikkelen, 
samenwerken’ vast te stellen. 

2. Het college van B&W opdracht te geven om 
bij het beleidsplan financiële scenario’s uit te 
werken waarvan één scenario 
budgetneutraal is.   

 

 
De voorzitter meldt dat dhr. Schrijver (D66) zich 
onthoudt van de beraadslagingen omdat zijn 
echtgenote werkzaam is bij de bibliotheek. Hij 
stemt wel mee. 
 
Conform. 
 

8. Onderzoek preventieve logopedie 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het rapport 

“Onderzoek preventieve logopedie in de 
gemeente Dalfsen”;  

2. Het college opdracht te geven op basis van 
dit onderzoek scenario 3 (preventieve 
logopedie beleggen bij GGD IJsselland) of 
een lichtere vorm middels regionale 
samenwerking nader uit te werken;  

3. Bij deze uitwerking de volgende 
uitgangspunten te hanteren: behoud van 
kwaliteit,  continu en breed aanbod vroeg-
signalering, screening los van behandeling, 
regionale afstemming waar mogelijk; 

4. Een plus-variant te hanteren voor zowel het 
ontwikkelonderzoek bij 2-, 3-jarigen als ook 
de screening op 5-jarige leeftijd. 

 

 
Stemverklaring Gemeentebelangen 
De fractie heeft bedenkingen bij het vierde 
beslispunt, wat inhoudt dat kinderen op vijfjarige 
leeftijd niet allemaal meer gescreend worden. De 
fractie vraagt zich af hoe zich dat verhoudt tot het 
uitgangspunt van behoud van kwaliteit. Gelet op 
het totaal stemt de fractie wel in.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (17) aangenomen. 

9. Algehele wijziging Algemene Plaatselijke 
Verordening Dalfsen (APV) 
Voorstel: 
1. Vast te stellen de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Dalfsen 2018. 
2. In te trekken de  Algemene Plaatselijke 

Verordening, vastgesteld bij raadsbesluit 
van 23 november 2015. 

 
Conform. 
 

10. Benoeming lid rekenkamercommissie 
Voorstel: 
J.G. Ellenbroek te benoemen als lid van de 
rekenkamercommissie van de gemeente 
Dalfsen. 

 
De vergadering wordt geschorst voor de 
stemming. De vergadering wordt heropend.  
Mevr. Haarman doet verslag van de stemming: het 
aantal uitgegeven en ingeleverde stembriefjes is 
17. De stemming is geldig. 
 
Voor de benoeming als lid van de 
rekenkamercommissie zijn 17 stemmen 
uitgebracht op dhr. Ellenbroek. Daarmee is hij 
benoemd.  
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11. Rotonde Kampmansweg – Onderzoek 

Verkeersveiligheid 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de rapportage 

“Rotonde Kampmansweg, onderzoek 
verkeerveiligheid (BonoTraffics bv, 12 juli 
2018) en het gehouden participatieproces; 

2. Het college de opdracht te geven variant 2 
(Optimalisatie huidige situatie), variant 3 
(Ombouw rotonde, fietsers in de voorrang) 
en variant 4 (ongelijkvloerse kruisingen) 
nader uit te werken en van variant 3 de 
consequenties voor alle rotondes in de 
gemeente Dalfsen (binnen de bebouwde 
kom) inzichtelijk te maken; 

3. Het college de opdracht te geven 
maatregelen op het gebied van educatie, 
voorlichting en handhaving nader uit te 
werken met relevante stakeholders. 

 

 
Dhr. Schrijver geeft als suggestie aan het college 
mee om te kijken naar de inrichting van de 
Sluitersveldssingel in Almelo. Wethouder van 
Leeuwen zal deze informatie delen met zijn 
ambtenaren.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (17) aangenomen. 

12. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, 
Den Hulst 28 Nieuwleusen 
Voorstel: 
1. Een ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor de verbouw 
van de vervallen boerderij aan de Den Hulst 
28 in twee woningen. 

2. Deze ontwerpverklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te 
merken als  hiertegen geen zienswijze wordt 
ingediend. 

 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (17) aangenomen. 

13. Uitgangspunten publieke taak, garanties en 
leningen 
Voorstel: 
1. De Uitgangspunten publieke taak garanties 

en leningen gemeente Dalfsen 2018 vast te 
stellen. 

2. Kennis te nemen van de beleidsregels 
publieke taak garanties en leningen 
gemeente Dalfsen 2018. 

 

 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) vraagt zich af of het 
eerste criterium van artikel 3 wel een echt 
criterium is en stelt voor dit te schrappen. 
Wethouder van Leeuwen heeft hiertegen geen 
bezwaar en stelt voor dit op te nemen als 
toelichting bij artikel 1.  
 
De voorzitter concludeert dat dit moet worden 
gezien als een amendement, waarmee de raad 
wordt voorgesteld aanvullend te besluiten dat dit 
criterium 1 onder artikel 3 sub c vervalt en als 
toelichting bij artikel 1 sub f wordt toegevoegd. 
 
Stemverklaringen 
Dhr. Schrijver (D66) is van mening dat ook digitale 
initiatieven in aanmerking moeten komen.  
Mw. Ramerman (CDA) geeft aan de in de 
beleidsregels opgenomen grens van € 100.000 
aan de hoge kant te vinden en mist ook de 
mogelijkheid van de achtergestelde lening. Zij 
stemt in, maar overweegt een motie op een ander 
moment in te dienen.  
 
Het amendement wordt zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (17) 
aangenomen.  
 
Het gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (17) 
aangenomen.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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13. Uitgangspunten publieke taak, garanties en 

leningen 
(vervolg) 
 

 
De raad besluit: 
1. De Uitgangspunten publieke taak garanties en 

leningen gemeente Dalfsen 2018 vast te 
stellen, waarbij criterium 1 onder artikel 3 sub c 
vervalt en als toelichting bij artikel 1 sub f wordt 
toegevoegd.  

2. Kennis te nemen van de beleidsregels publieke 
taak garanties en leningen gemeente Dalfsen 
2018. 

 
14. Controleprotocol 2018-2021 

Voorstel: 
1. Het Controleprotocol gemeente Dalfsen 

2018 – 2021 vast te stellen.  
2. Kennis te nemen van het – overeenkomstig 

het raadsbesluit van 24 oktober 2016 – tot 
uitvoering brengen van het optiejaar 2019 
door BDO accountants B.V. voor de 
accountantscontrole boekjaar 2019.  

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (17) aangenomen. 

15. Instelling commissie planning en control 
Voorstel: 
De ‘Verordening op de commissie planning en 
control van de gemeente Dalfsen’ vast te stellen. 
 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (17) aangenomen. 

16. Besluitenlijsten d.d. 18 en 21 juni  
en 25 en 28 juni 2018 
 

 
Beide besluitenlijsten conform. 

17. Ingekomen stukken Brief 3 – Statushouders over kindregeling 
Mw. Kappert (GB) vraagt zich af welke actie de 
raad voor zichzelf ziet. Mw. Schiphorst (CDA) wil 
weten of het college het signaal herkent en wat het 
college daarmee gaat doen. Mw. Eilert (PvdA) 
geeft de suggestie om het systeem niet aan te 
passen, maar nog eens te kijken naar kleding. 
Wethouder Uitslag vindt het gezien de huidige 
doorontwikkeling niet voor de hand liggen om nu 
te evalueren en vraagt daarvoor tijd.  
 
Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugd 
Mw. Eilert (PvdA) is blij met de cijfers, maar ziet 
aandachtspunten en is benieuwd welke 
actiepunten het college uit deze cijfers haalt. 
Wethouder Uitslag is blij met de ervaringscijfers. 
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies. 
 

18. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:59 uur. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
29 oktober 2018. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


