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

d.d. 28 maart 2022

Aanwezig:
(plv) Voorzitter L.M. Nijkamp
Griffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp, 

J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker, J.B. Upper 
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, A.J. Ramerman, E. Ruitenberg, 

J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
ChristenUnie D.J. van Gelder, H. Lassche-Visscher
PvdA L. Broere, J.M.A. Eilert-Herbrink
VVD G.J. Veldhuis
D66 B.H.M. Schrijver

Afwezig: 
H.G. Kappert (Gemeentebelangen), E. van Lente (burgemeester)

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, waarnemend gemeentesecretaris 
H.J. van der Woude, ambtelijke ondersteuning: G.R. Doornewaard, M.M.A. Olde Bijvank en 
M. van Spijker (allen griffie)

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT
1. Opening De plaatsvervangend voorzitter opent de 

raadsvergadering om 19:34 uur. Burgemeester 
Van Lente is niet aanwezig, maar levert via een 
digitale verbinding haar bijdrage aan de 
vergadering. Mw. Kappert (GB) is afwezig. 

2. Spreekrecht inwoners Geen.

3. Vragenronde Geen.

4. Vaststelling agenda Conform.

5. Omgevingsvisie 1.0, Motie 
recreatiewoningen
Voorstel:
Het college te verzoeken:
- Te onderzoeken welke 

recreatiewoningen in een versneld 
tempo voor permanente bewoning in 
aanmerking kunnen komen. 

- Hierin mee te nemen welke 
consequenties dit heeft voor de 
eigenaren en de gemeente.

- De uitkomsten aan de raad aan te 
bieden in 2022.

Het nemen van een beslissing over deze motie is 
wegens het staken van de stemmen in de 
vergadering van 28 februari 2022 uitgesteld tot 
deze vergadering. Met 10 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, VVD, D66) en 10 stemmen 
tegen (CDA, ChristenUnie, PvdA) staken de 
stemmen opnieuw. Op grond van art. 32 lid 5 
Gemeentewet is de motie daarmee verworpen.
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6. Onderzoek geloofsbrieven en toelating 

nieuwe gemeenteraad
Voorstel:
De benoemde raadsleden toe te laten tot 
de gemeenteraad.

De voorzitter stelt de raad voor een commissie in 
te stellen die de geloofsbrieven van de toe te laten 
raadsleden onderzoekt. Hij stelt voor dhr. Massier 
(CDA) aan te stellen als voorzitter en mw. Eilert 
(PvdA) en Schrijver (D66) als leden van de 
commissie. De raad stemt hier mee in. 

Dhr. Massier rapporteert namens de commissie 
dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd 
en dat er geen aanleiding is om te twijfelen aan de 
juistheid van de verkiezingsuitslag. De commissie 
heeft de bescheiden heeft onderzocht en in orde 
bevonden. Alle benoemde kandidaten voldoen aan 
de in de Gemeentewet gestelde eisen. De 
commissie adviseert de raad tot hun toelating als 
lid van de raad van de gemeente Dalfsen. 

De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen toe te laten als 
leden van de raad van de gemeente Dalfsen:

- Broere, L. (Leander) 
- Diepman, L.H.M.M. (Luc)
- van Gelder, D.J. (Dick) 
- Haarman, I.G.J. (Inge) 
- Hekman, J. (Jelle) 
- Holterman-Pot, M.J. (Mariëtte)
- Homans, D.B. (Dick)
- Jutten, G.M.M. (Gerard)
- Kappert, H.G. (Ingrid) 
- Kleine Koerkamp, H.A.J. (Herman) 
- Kouwen, R.H. (Roel)
- Lassche-Visscher, H. (Rietje)
- van Lenthe, J.W. (Wim) 
- Prinsse, W. (Wim) 
- Ramerman, A.J. (Betsy) 
- Ruitenberg, E. (Bert) 
- Schuurman, A. (André) 
- Smalbraak, J.B. (Bernard) 
- Veldhuis, G.J. (Gerrit Jan) 
- de Vries, T. (Ton) 
- Zwakenberg-Hoogenboom, H.A. (Anouk)
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8. Afscheid leden oude gemeenteraad Alle raadsleden worden door burgemeester Van 

Lente toegesproken en ontvangen een bijzondere 
prent in het kader van hun afscheid. 

Op volgorde van zittingsduur (van kort naar lang) 
en bij gelijke zittingsduur op leeftijd wordt afscheid 
genomen van:

- Upper, J.B. (Jolande)
- Pessink, H.W. (Wim)
- Schrijver, B.H.M. (Ben)
- Massier, W. (Wim)
- Ellenbroek, J.G. (Hans)
- Eilert-Herbrink, J.M.A. (José)
- Nijkamp, L.M. (Luco)
- Schiphorst-Kijk in de Vegte, J. (Janine)
- Ramaker, J.G.J. (Jos)

Vertrekkende raadsleden die minimaal één volle 
periode zitting hebben gehad, worden –als blijk 
van waardering- onderscheiden met de 
raadspenning van de gemeente Dalfsen. 

De leden Eilert, Nijkamp, Schiphorst en Ramaker 
worden op grond van hun jarenlange verdienste 
onderscheiden met het lidmaatschap in de Orde 
van Oranje Nassau. Loco-burgemeester Van 
Leeuwen reikt de onderscheidingen uit. 

De vertrekkende raadsleden richten zich in een 
laatste woord tot de raad en danken familie, raad, 
college, griffie en ambtenaren voor de steun en 
plezierige samenwerking in de afgelopen jaren. 
 

9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:11.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 april 
2022.

De raad voornoemd,

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


