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

d.d. 20 februari 2023

Aanwezig:
Voorzitter E. van Lente
Griffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen I.G.J. Haarman, J. Hekman, M.J. Holterman, G.M.M. Jutten, H.G. Kappert, 

H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, J.B. Upper
CDA L.H.M.M. Diepman, R.H. Kouwen, W. Prinsse, E. Ruitenberg,

M.E.J. Veldkamp, H.A. Zwakenberg
ChristenUnie D.J. van Gelder, D.B. Homans, H. Lassche-Visscher
PvdA L. Broere, T. de Vries
D66 J.B. Smalbraak
VVD G.J. Veldhuis

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag.

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

Dhr. Veldhuis (VVD) komt later. 
 

2. Spreekrecht inwoners niet-
geagendeerde onderwerpen

Geen.

3. Vragenronde Geen.

4. Vaststelling agenda Conform.

5. Lokaal plan Beschermd Thuis
Voorstel
Het Lokaal plan Beschermd Thuis vast te 
stellen.

Dhr. Krisman maakt gebruik van het spreekrecht 
voor inwoners. Hij roept de gemeente op om in 
Dalfsen voldoende woonvormen voor mensen met 
een beperking te realiseren. Inwoners met niet-
aangeboren hersenletsel moeten nu uitwijken naar 
grotere steden, terwijl zij liever in Dalfsen blijven. 

Dhr. Veldhuis maakt deel uit van de vergadering.

Mw. Kappert (Gemeentebelangen) geeft aan dat zij 
de voortgang niet wil verstoren, maar dat de door 
haar gestelde vragen nog niet zijn beantwoord en 
zij dit wel wenselijk vindt voordat het tot 
besluitvorming komt. Het onderwerp verdient een 
zorgvuldige behandeling. De voorzitter concludeert 
dat dit gaat om een punt van orde, waarbij de 
vraag is of het voorstel van de agenda moet 
worden afgevoerd. Woordvoerders van andere 
fracties sluiten zich aan bij mw. Kappert. 

Wethouder Uitslag biedt excuses aan voor het niet 
beantwoorden van de vragen. Hij geeft aan dat het 
college door zal gaan met voorbereidingen voor de 
uitvoering van het plan, maar dat besluitvorming 
geen spoed heeft. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel van de 
agenda wordt afgevoerd. De agendacommissie zal 
aansluitend aan de raadsvergadering een besluit 
nemen over de agendering van het voorstel. 
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6. Besluitenlijst 23 januari 2023 Conform.

7a. Lijst ingekomen stukken
Voorstel
Te besluiten overeenkomstig het bij het 
genoemde stuk vermelde advies

Ledenbrief VNG, Giro 555
Mw. Lassche (ChristenUnie) vraagt of bekend is of 
familie van onze inwoners getroffen is. 
Burgemeester Van Lente geeft aan dat een kaart 
gestuurd is aan de ruim 200 inwoners van Turkse 
en Syrische afkomst en dat een bijeenkomst zal 
worden georganiseerd. 

Brf RES West-Overijssel, MER procedure
Dhr. Ruitenberg (CDA) vraagt of deze inzage zal 
leiden tot voldoende input om te komen tot goede 
besluiten over de MER. Wethouder Schuurman 
gaat ervanuit dat er goed toegewerkt wordt naar 
een goed bod voor de RES 2.0 en is content met 
de procedure. 

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

7b. Lijst raadsmemo’s
Voorstel
Kennis te nemen van de gepubliceerde 
raadsmemo’s.

Financiën opvang vluchtelingen
Dhr. Smalbraak (D66) heeft bedenkingen bij het 
reserveren van het overschot en zou dit willen 
bespreken. Dit verzoek wordt in handen gelegd 
van de agendacommissie.

Reactie VechtHorst motie formaldehyde
Dhr. Smalbraak vraagt hoe het college kijkt naar 
de reactie. Wethouder Schuurman constateert dat 
de raad een antwoord heeft gekregen op de 
vragen. Het college zal de resultaten van het 
onderzoek delen zodra die ontvangen zijn.

Stand van zaken Visie Burg. Backxlaan
Dhr. Smalbraak is verbaasd dat het onderzoek nu 
pas start en vraagt wanneer de visie naar de raad 
komt. Dhr. Van Gelder (ChristenUnie) sluit hier op 
aan. Dhr. Kouwen (CDA) vraagt naar de reikwijdte 
van de visie: worden ook verkeer en andere 
voorzieningen betrokken als ware het een 
dorpsvisie? Wethouder Uitslag meldt dat er 
gezocht is naar een adviesbureau en dat offertes 
moeten worden beoordeeld. Gelet op het 
participatietraject is het de vraag of november 
wordt gehaald. 

Hoogte drempelbedrag planschade
Mw. Lassche (ChristenUnie) roept het college op 
extra alert te zijn op signalen dat inwoners 
vanwege de kosten van het verzoek geen 
planschade verhalen. Wethouder Schuurman zegt 
dit toe.

Projectplan optimalisatie P&C cyclus
Mw. Lassche vraagt of ook de verantwoording over 
het sociaal domein wordt meegenomen, omdat zij 
voortgangsinformatie zoals de halfjaarrapportages 
nu mist. Wethouder Uitslag meldt dat deze 
informatie in de reguliere dashboards zal worden 
opgenomen, zowel met inhoud als financiën. 

Voor het overige conform.
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7c. Lijst vertrouwelijke raadsmemo’s

Voorstel
Kennis te nemen van de vertrouwelijke 
raadsmemo’s.

Conform.

8. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:15 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
27 maart 2023.

De raad voornoemd,

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


