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

d.d. 25 oktober 2021

Aanwezig:
Voorzitter mw. E. van Lente 
Griffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, mw. H.G. Kappert, 

H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, 
J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper 

CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg, 
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte

ChristenUnie D.J. van Gelder, mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
PvdA L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
VVD G.J. Veldhuis
D66 B.H.M. Schrijver

Afwezig: G.M.M. Jutten (Gemeentebelangen).

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, loco-gemeentesecretaris 
H.J. van der Woude.

ONDERWERP RAADSBESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 

Dhr. Jutten (Gemeentebelangen) is afwezig. 

2. Spreekrecht burgers Mw. A. Berghuis spreekt over diverse niet-
geagendeerde onderwerpen. Zij doet de suggestie 
om via het programma i-Tree de opbrengst van 
bomen inzichtelijk te maken in termen van CO2, 
regenwateropvang en energie. Daarnaast roept ze 
op in het kader van de RES om meer gebruik te 
maken van warmtebuffers. In het kader van de 
Omgevingswet zou voorlichting in eenvoudige taal 
ook kostenbesparend kunnen werken, omdat het 
mogelijk juridische procedures voorkomt.  

3. Vragenronde Geen.

4. Vaststelling agenda Mw. Schiphorst (CDA) verzoekt om agendapunt 
10 als bespreekstuk te behandelen. De raad stemt 
hiermee in. Voor het overige conform.

5. RKC Onderzoek Kulturhusen in Dalfsen
Voorstel:
1. . Kennis te nemen van het 

onderzoeksrapport “Kulturhusen in Dalfsen” 
inclusief de bestuurlijke reactie van het 
college. 

2. In te stemmen met de conclusies en de 
aanbevelingen over te nemen. 

3. 3. Het college te verzoeken uitvoering te 
geven aan deze aanbevelingen en hierover 
aan de raad te rapporteren.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.
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6. RKC Doorwerkingsonderzoek Inhuur
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het rapport 

“Doorwerking aanbevelingen 
Rekenkamercommissie Dalfsen t.a.v. het 
onderzoek in 2016 inzake inhuur van 
personeel en adviseurs” inclusief de 
bestuurlijke reactie van het college. 

2. In te stemmen met de conclusie en de 
aanbevelingen over te nemen. 

3. Het college te verzoeken uitvoering te 
geven aan deze aanbevelingen en 
hierover aan de raad te rapporteren.

Conform.

7. 2e Bestuursrapportage 2021
Voorstel:
1. De tweede bestuursrapportage 2021 vast 

te stellen. 
2. Het incidentele voordeel van deze 

rapportage vast te stellen op € 1.319.000 
en dit bedrag ten gunste te brengen van 
het begrotingssaldo 2021, hetgeen 
resulteert in een negatief begrotingssaldo 
2021 (tekort) van € 172.200. 

3. De begroting 2021 te wijzigen door 
vaststelling van de bijgevoegde 17e 
begrotingswijzing, conform de tabellen in 
het hoofdstuk Financiële samenvatting 
(boekwerk/bestand "2e 
bestuursrapportage 2021"). 

4. De 4 kredieten zoals genoemd in het 
hoofdstuk Voortgang Investeringen, tot 
een totaalbedrag van € 500.000, 
beschikbaar te stellen.

Conform.

8. Stedenbouwkundige visie Schoolstraat 42 
Lemelerveld
Vast te stellen de stedenbouwkundige visie 
Schoolstraat 42 Lemelerveld.

Stemverklaring
D66 stemt in met het voorstel, maar had graag 
gezien dat een groter deel van de parkeerruimte 
was benut voor extra woonruimten. 

Conform.

9. Verordening Leerlingenvervoer
Voorstel:
1. De Verordening bekostiging 

leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022 
vast te stellen.

2. De Verordening leerlingenvervoer 
gemeente Dalfsen 2014 in te trekken.

Conform.

10. Verordening Participatieraad 2022
Voorstel:
1. De verordening Participatieraad sociaal 

domein 2017 in trekken vanaf 1 januari 
2022.

2. De gewijzigde verordening 
Participatieraad vanaf 1 januari 2022 vast 
te stellen.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee het is 
aangenomen.

11. Besluitenlijst 27 september 2021 Beide besluitenlijsten conform.
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12. Ingekomen stukken Raadsmemo Benutten subsidiemogelijkheden
Dhr. Broere (PvdA) dankt het college voor de 
informatie. Hij beraadt zich op vervolgstappen.

Raadsmemo Doorontwikkeld inkoopmodel
Mw. Eilert (PvdA) verzoekt deze memo te 
betrekken bij de agendering van dit onderwerp. 
Dit verzoek wordt in handen gelegd van de 
agendacommissie.

Raadsmemo Deelname concessie laadpalen
Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) verzoekt het 
college de provincie een tip te geven over het 
verkleinen van de afstand tussen laadpalen gelet 
op het toekomstig gebruik. Wethouder Schuurman 
zal de tip overbrengen.

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

13. Besloten gedeelte De raad besluit in beslotenheid verder te 
vergaderen. De vergadering wordt geschorst om 
19:54

14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:07 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
29 november 2021.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,  
mw. drs. E. van Lente drs. J. Leegwater


