Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen
d.d. 27 september 2021
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

mw. E. van Lente
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,
H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker,
mw. J.B. Upper
R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
D.J. van Gelder, mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis
B.H.M. Schrijver

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris
mw. S.A.D.C van Geffen, ambtelijke ondersteuning: mw. M. van Spijker (griffie).
1.

Opening

ONDERWERP

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur.

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vragenronde
a. Mondelinge vragen

Dhr. Ruitenberg (CDA) vraagt het college naar
mogelijkheden om de passeerbaarheid en
veiligheid op de erftoegangsweg tussen de
Engellandweg te verbeteren. Wethouder Van
Leeuwen geeft aan dat de provincie in
samenspraak met de omgeving gekozen heeft
voor het handhaven van bomen en dat het aantal
bewegingen beperkt is. Het college kan zich in die
argumentatie vinden.
Mw. Ramerman (CDA) vraagt naar de voortgang
van pilots met tiny houses en de vaststelling van
beleidsregels. Wethouder Schuurman meldt dat
het vinden van geschikte locaties en de
financiering belemmeringen zijn. De beleidsregels
komen in december in de raad.

b.

Schriftelijke vragen

Havengebied
Dhr. Van Gelder (ChristenUnie) vraagt aanvullend
wanneer het inhoudelijke antwoord te verwachten
is. Wethouder Uitslag meldt dat de commissie voor
de bezwaarschriften een advies heeft gegeven,
maar dat ook het college dit nog niet ontvangen
heeft. De beantwoording zal op een later moment
alsnog volgen.
Datalek
Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) vraagt
aanvullend of de klacht naar tevredenheid is
afgehandeld. Burgemeester Van Lente gaat hier
van uit.
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4.

Vaststelling agenda

Dhr. Broere (PvdA) wenst een motie vreemd aan
de orde van de dag in te dienen over Dalfser
accenten bij de verstedelijkingsstrategie Regio
Zwolle. Dit wordt agendapunt 10a.
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) wenst een motie
vreemd aan de orde van de dag in te dienen over
het vervolg voor het instellen van een sterrenzone.
Dit wordt agendapunt 10b.
Mw. Eilert (PvdA) wenst een motie van treurnis,
vreemd aan de orde van de dag, in te dienen over
het proces van informatievoorziening jeugdzorg.
Dit wordt agendapunt 10c.
Voor het overige conform.

5.

Jeugdsportsubsidie en mogelijkheden
Conform.
lastenverlichting
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de (on)mogelijkheden
van exploitatiekosten-verlagende
mogelijkheden bij sportverenigingen.
2. Vooralsnog te kiezen voor uitwerking van
de mogelijkheid om over te kunnen gaan op
ledverlichting door sportverenigingen op
gemeentelijke sportvelden.
3. Het college opdracht te geven dit
onderzoek uit te voeren en opnieuw aan de
raad ter besluitvorming aan te bieden.

6.

Regionale visie Jeugdhulp IJsselland
2021-2025
Voorstel:
De Regionale visie Jeugdhulp IJsselland vast
te stellen.

Stemverklaring
De PvdA heeft grote zorgen over enorme winsten
bij aanbieders van jeugdzorg en vraagt om
waakzaamheid en democratische legitimatie bij
bovenregionale samenwerking. Voor het overige
kan de fractie zich in de visie vinden.
Conform.

7.

13e herziening bestemmingsplan
Buitengebied, tankstation Hessenweg
Voorstel:
1. De 13e herziening bestemmingsplan
Buitengebied gemeente Dalfsen,
tankstation Hessenweg, ongewijzigd vast
te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Conform.
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8.

1e Wijziging beleidsregels Woningsplitsing
inwoonsituaties
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het overzicht
Aanvragen woningsplitsing, naar
aanleiding van de inwerkingtreding van de
beleidsregels "Woningsplitsing
inwoonsituaties gemeente Dalfsen 2021".
2. De uitvoering van de beleidsregels
“Woningsplitsing inwoonsituaties
gemeente Dalfsen 2021” toe te voegen
aan de Lijst met categorieën van gevallen
waarvoor geen verklaring van geen
bedenkingen vereist is.
3. De 1e wijziging beleidsregels
“Woningsplitsing inwoonsituaties
gemeente Dalfsen 2021” vast te stellen.

Stemverklaring
D66 is geen voorstander van deze beperking,
omdat de inwoonsituatie ook tijdelijk onderbroken
kan zijn vanwege opname in een
verzorgingstehuis. Bovendien past dit voorstel niet
bij de gedachte ‘ja, tenzij’ in plaats van ‘nee, mits’.

9.

Verordening Wet gemeentelijke
antidiscriminatievoorziening gemeente
Dalfsen
Voorstel:
Vast te stellen de “Verordening Wet
gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
gemeente Dalfsen”.

Conform.

10.

Onttrekken aan en bestemmen van wegen
tot het openbaar verkeer
Voorstel:
1. De in bijlage 1 genoemde wegen en
weggedeelten aan het openbaar verkeer
te onttrekken.
2. De in bijlage 2 genoemde wegen te
bestemmen voor het openbaar verkeer,
met uitzondering van de Baarslagweg.
3. In te stemmen met de nota van
zienswijzen.

De voorzitter geeft aan dat het tweede beslispunt
moet zijn dat de in bijlage 2 genoemde wegen te
bestemmen voor het openbaar verkeer, met
uitzondering van de Baarslagweg. Dit is
abusievelijk niet juist in het voorstel opgenomen.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met 20 stemmen voor (GB, CDA, ChrU, PvdA,
VVD) en 1 stem tegen (D66) aangenomen.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming over het voorstel, waarmee het is
aangenomen.
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10a. Motie vreemd, Dalfser accenten bij
verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle

Dhr. Broere (PvdA) dient, mede namens alle
andere fracties, een motie1 in waarmee de raad
wordt voorgesteld uit te spreken:
- de position paper en brief van de
Vechtdalgemeenten als leidende inbreng voor
Dalfsen te zien bij de verstedelijkingsstrategie
Regio Zwolle totdat de omgevingsvisie is
vastgesteld;
- groene overgang tussen stad en landelijk
gebied, bouwen voor eigen behoefte, werken
vanuit gebiedswaarden en bereikbaarheid
richtinggevende elementen zijn;
- de raad aan zet is voor de bespreking van
elementen uit de verstedelijkingsstrategie
Daarbij wordt het college verzocht dit over te
brengen en de gemeenteraad te blijven
informeren.
Wethouder Schuurman ziet de motie als steun
voor de ingezette lijn. Hij laat het oordeel aan de
raad.
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming over de motie, waarmee deze is
aangenomen.

10b. Motie vreemd, Instellen sterrenzone (2)

Dhr. Nijkamp (ChrU) dient, mede namens PvdA,
D66 en CDA, een motie in waarmee het college
wordt verzocht:
- De bedoelde sterrenzone [HessumOudleusen] als ontwikkeling op te nemen in
de definitieve omgevingsvisie 1.0
- De raad te informeren over passende
vervolgstappen, passend bij de concretisering
van de omgevingsvisie.
Wethouder Schuurman is bereid mogelijke
vervolgstappen te schetsen, maar heeft
bedenkingen bij vergunningverlening en
handhaving. Hij laat het oordeel aan de raad.
De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met
11 stemmen voor (CDA, ChrU, PvdA, D66) en 10
stemmen tegen (GB, VVD) aangenomen.

1

Verkorte weergave. Zie bijlage.
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10c. Motie vreemd, Treurnis
informatievoorziening jeugdzorg

Mw. Eilert (PvdA) dient, mede namens VVD en
D66, een motie in waarmee de raad wordt
voorgesteld uit te spreken dat:
- de wethouder een informatieplicht heeft en
dient te zorgen voor goede, tijdige en juiste
informatie aan de gemeenteraad;
- de geschetste gang van zaken rondom deze
specifieke informatievoorziening in hoge mate
is te betreuren;
- de Raad alsnog op zeer korte termijn het
onderzoekrapport RSJ wenst te ontvangen om
zijn controlerende taak naar behoren te
kunnen vervullen.
Daarbij doen VVD, ChristenUnie en PvdA het
verzoek om de raadsmemo te agenderen voor
bespreking. Dit wordt in handen gelegd van de
agendacommissie.
Wethouder Uitslag ontraadt de motie. Deze is
gebaseerd op onjuiste aannames, de raad heeft
alle informatie die er ligt ontvangen. Hij biedt aan
om in een technische sessie nader in te gaan op
de inhoud van de memo.
Stemverklaring
D66 vindt het beheersen van de kosten van
jeugdhulp primair een gemeentelijke
verantwoordelijkheid, waarbij het RSJ kan
faciliteren. Deze motie is bedoeld om dat proces te
bevorderen.
De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met 4
stemmen voor (PvdA, VVD, D66) en 17 stemmen
tegen (GB, CDA, ChristenUnie) verworpen.

11.

Besluitenlijst 21 juni 2021, 28 juni 2021 en
28 juni 2021.

Beide besluitenlijsten conform.

12.

Ingekomen stukken

Alle lijsten conform afdoeningsadvies.

13.

Besloten gedeelte

De raad besluit in beslotenheid verder te
vergaderen.

14.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:58 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
25 oktober 2021.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
mw. drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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ad 10a)
Uitspraken en verzoekpunten motie Dalfser accenten verstedelijkingsstrategie
spreekt uit dat:
- De raad van Dalfsen de inhoud van de Position Paper “Dalfsen maakt werk van prettig
samenleven, samenwonen en samenwerken in een groene omgeving” als leidende inbreng
vanuit de gemeente Dalfsen in de verstedelijkingsstrategie ziet totdat de gemeentelijke
Omgevingsvisie is aangenomen;
- Ditzelfde geldt voor de brief namens de Vechtdalgemeenten genaamd “Positionering en
profilering Vechtdalgemeenten inbreng in de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle”;
- Daarbij de volgende elementen voor de raad van Dalfsen richtinggevend zijn:
1. Dalfsen zet in op een groene overgang tussen stad (Zwolle) en landelijk gebied
2.
3.

4.

-

(Dalfsen).
Dalfsen qua bouwtempo de lijn voortzet van bouwen voor eigen behoefte, waarbij we
extra bouwen in kernen die dit nodig hebben voor instandhouding van het huidige
voorzieningenniveau.
We werken vanuit de waarden van de gebieden. Het ligt bijvoorbeeld niet voor de hand
om een gebied waar de natuurwaarden groot zijn, in te vullen met een
woningbouwprogramma. Daarbij nemen we de uitgevoerde stresstesten rond droogte en
overstroming ter harte voor de locaties waar wel of niet woningbouw gerealiseerd kan
worden. We willen geen nieuwe kernen creëren of buurtschappen grootschalig uitbreiden.
Wel kan woningbouw op kleine schaal bijdragen aan versterking van de gebiedswaarden
en het tegengaan van de verstedelijkingsdruk.
Een goede bereikbaarheid via verschillende vervoersmodaliteiten, richting Zwolle
maar ook tussen kernen zien wij als randvoorwaarde. Een schaalsprong biedt kansen
voor bijvoorbeeld betere openbaar vervoer voorzieningen, zoals OV van/naar Zwolle voor
inwoners van de gemeente Dalfsen en andersom voor recreanten vanuit de Regio Zwolle
naar bijvoorbeeld de Lemelerberg/ Lemelerveld.

De raad van Dalfsen uiteindelijk besluitvormend orgaan is waar uitwerkingen van de
verstedelijkingsstrategie (relevant voor Dalfsen) ten alle tijden besproken moeten worden
en/of ter besluitvorming voorgelegd moet worden.

verzoekt het college:
- Het hierboven genoemde over te brengen aan de daarvoor geëigende bestuurlijke en
ambtelijke tafels van de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle;
- De gemeenteraad te blijven informeren over de vorderingen rondom de
verstedelijkingsstrategie.
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