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Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 29 november 2021 

 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  mw. E. van Lente 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,  
  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  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: 
D.J. van Gelder (ChristenUnie), H.A.J. Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen) 
    
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). 
 
 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de digitale raadsvergadering 
om 19.30 uur. Dhr. Van Gelder (ChristenUnie) en 
dhr. Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen) zijn 
afwezig. 

 

De aanwezigheid van de raadsleden, wethouders 
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en 
zichtbaar vastgesteld. De voorzitter verricht de 
loting voor hoofdelijke stemmingen. Het 
stemnummer is 10 (mw. Lassche). 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen 

3. Vragenronde 
 

Geen. 

4. Vaststelling agenda 

 
Op verzoek van respectievelijk dhr. Kouwen 
(CDA), mw. Ramerman (CDA) en dhr. Van Lenthe 
(Gemeentebelangen) worden agendapunten 6, 7 
en 10 als bespreekstukken behandeld. Voor het 
overige conform. 
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5. Transitievisie Warmte 1.0 
Voorstel: 
Te besluiten om: 
1. De Transitievisie warmte 1.0 vast te 

stellen;  
2. Het college de opdracht te geven te 

starten met een verkenning naar de 
warmtenetten voor de buurten 
Polhaar en Dalfsen centrum;  

3. Het college de opdracht te geven te 
starten met het uitwerken van de 
vertrekpunten voor de aanpak 
“natuurlijke momenten”;  

4. De Transitievisie warmte 1.0 zo nodig 
binnen de periode van vijf jaar te 
herijken;  

5. Kennis te nemen van de notitie “taken 
m.b.t. de warmtetransitie benoemd in 
het Klimaatakkoord”. 

 

De voorzitter stelt voor de besluitregels te 
nummeren. De raad stemt hiermee in. 
 
Conform. 

6. Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 
Voorstel: 
1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 

2022-2026 vast te stellen; 
2. Instellen van de voorziening 

exploitatie riolering. 
 

Dhr. Kouwen (CDA) dient, mede namens 
ChristenUnie, PvdA en Gemeentebelangen, een 
motie in waarin de raad wordt voorgesteld het 
college te verzoeken: 

- bij woningbouwprojecten die onder de 
Omgevingswet mogelijk gemaakt gaan 
worden in te zetten op het klimaatrobuust 
inrichten van de omgeving en een 
maximumoppervlakte bestrating per kavel; 

- hieromtrent de mogelijkheden in beeld te 
brengen en ter besluitvorming aan te bieden 
aan de gemeenteraad, uiterlijk tweede 
kwartaal 2022.  

 
Wethouder Van Leeuwen zegt toe te kijken naar 
mogelijke gezondheidsrisico’s voor spelende 
kinderen bij overstort in wadi’s. Hij is bereid de 
motie uit te voeren en laat het oordeel hierover aan 
de raad.   
 
Stemverklaringen 
Dhr. Schrijver (D66) en dhr. Veldhuis (VVD) geven 
aan de goede bedoeling te onderschrijven, maar 
vinden het stellen van regels te ver gaan. Zij 
steunen de motie niet.  
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen.  
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over de motie, waarmee deze is 
aangenomen. VVD en D66 worden geacht te 
hebben tegengestemd als het tot een stemming 
was gekomen.  
 

7. Afvalstoffenverordening 2022 
Voorstel: 
De afvalstoffenverordening 2022 vast te 
stellen onder gelijktijdige intrekking van 
de afvalstoffenverordening 2013. 
 

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen.  
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8. Actieprogramma sociaal 
maatschappelijke effecten corona 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het 

actieprogramma Corona;  
2. Voor de uitvoering van het 

actieprogramma Corona € 198.100,- 
beschikbaar te stellen en dit te 
dekken uit de extra middelen 
ontvangen via de meicirculaire 2021; 

3. De bijgevoegde begrotingswijziging 
vast te stellen. 

 

Conform. 

9. 1e wijziging verordening 
precariobelasting 2021 
Voorstel: 
Vast te stellen:  
De eerste wijziging op de verordening 
precariobelasting 2021. 
 

Conform. 
 

10. Integraal Beleidsplan Openbare 
Ruimte 2022-2026 
Voorstel: 
1. Het Integraal Beleidsplan Openbare 

Ruimte voor de periode 2022-2026 
‘Buiten Voor Elkaar’ vast te stellen; 

2. Hiervoor een implementatiebudget 
van €113.000 euro beschikbaar te 
stellen en dit te dekken uit de 
Algemene Reserve Vrij Besteedbaar 
en hiervoor de begroting te wijzigen 
conform bijgevoegde 
begrotingswijziging;  

3. Een reserve ‘Beheer Openbare 
Ruimte’ in te stellen. 
 

Dhr. Van Lenthe (Gemeentebelangen) dient een 
amendement in waarmee de raad wordt 
voorgesteld besluitregel 1 als volgt te wijzigen en 
besluitregel 4 toe te voegen: 
1. Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 

voor de periode 2022-2026, ‘Buiten voor 
elkaar’ vast te stellen, waarbij: 
o Het kwaliteitsniveau van het onderhoud 

van de verhardingen wijzigt van niveau 
B/C naar niveau B (tabel pagina 24) 

o Het reguliere uitvoeringsbudget voor 
wegen structureel te verhogen met 
€ 250.000 (tabel pagina 37). 

4. De onder 1b. genoemde kosten voor het 
verhogen van het onderhoudsniveau te 
dekken éénmalig uit de Algemeen reserve vrij 
besteedbaar (ARVB) 2022 en daarna 
structureel op te nemen in de begroting 2023 
en hierop de begroting te wijzigen. 

 
Wethouder Van Leeuwen ontraadt dit 
amendement. Gelet op de omvang van financiële 
risico’s acht hij het beter dit integraal af te wegen 
bij de perspectiefnota. Hij zegt toe een nadere 
oriëntatie uit te zullen voeren op eventuele 
meerkosten als gevolg van achterstallig 
onderhoud. 
 
Gelet op de reacties van het college en van andere 
partijen houdt de indiener het amendement aan tot 
de perspectiefnota. Het wordt niet in stemming 
gebracht.  
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen. 
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11. Beleidsplan Preventiebeleid, Dalfsen 
vitaal en veerkrachtig 
Voorstel: 
1. Het beleidsplan ‘Preventiebeleid 

Dalfsen vitaal en veerkrachtig’ vast te 
stellen;  

2. De bijgevoegde inspraaknotitie vast 
te stellen;  

3. Kennis te nemen van de bijlagen. 
 

Mw. Schiphorst (CDA) dient, mede namens PvdA, 
VVD en D66, een amendement in waarmee de 
raad wordt voorgesteld aanvullend te besluiten: 

- de taakstellende bezuiniging van € 115.600 in 
2022 en € 116.425 structureel vanaf 2023 op 
het preventiebeleid terug te draaien en dit te 
dekken uit het meerjarensaldo van begroting 
en de begroting 2022 en verder hierop te 
wijzigen 

- het college de opdracht te geven om met 
partijen het gesprek te blijven voeren over het 
alsnog realiseren van een kostenbesparing bij 
de volgende perspectiefnota 

 
Wethouder Uitslag ontraadt het amendement. Hij 
geeft de voorkeur aan een integrale afweging bij 
de volgende perspectiefnota. Hij zegt toe aan de 
raad een voorstel te doen in het eerste kwartaal 
van 2022 indien de noodzaak hiertoe blijkt uit 
gesprekken die hij met de partners voert. 
 
Het amendement wordt via een hoofdelijke 
stemming met 9 stemmen voor (Broere, Eilert, 
Kouwen, Massier, Ramerman, Ruitenberg, 
Schiphorst-Kijk in de Vegte, Schrijver en Veldhuis)  
en 10 stemmen tegen (Ellenbroek, Haarman, 
Jutten, Kappert, Lassche, Van Lenthe, Nijkamp, 
Pessink, Ramaker en Upper) verworpen. 
 
Het voorstel wordt via een hoofdelijke stemming 
met 17 stemmen voor (Ellenbroek, Haarman, 
Jutten, Kappert, Kouwen, Lassche, Van Lenthe, 
Massier, Nijkamp, Pessink, Ramaker, Ramerman, 
Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de Vegte, Schrijver, 
Upper en Veldhuis) en 2 stemmen tegen (Broere 
en Eilert) aangenomen.  
 

12. Besluitenlijst d.d. 25 oktober 2021 en  
1 en 4 november 2021 
 

Alle besluitenlijsten conform. 
 

13a. Lijst ingekomen stukken  Brieven Veiligheidsregio en Omgevingsdienst 
Dhr. Kouwen (CDA) verzoekt het college een 
gesprek te organiseren met de verschillende 
verbonden partijen. De voorzitter geeft aan dat dit 
onderwerp van gesprek is tussen verbonden 
partijen en de griffiers in de regio IJsselland. 
 
Brief inwoners Stickerstraat 
Dhr. Schrijver (D66) vraagt hoe en op welk 
moment het college de raad hierover informeert. 
Wethouder Van Leeuwen heeft op korte termijn 
een gesprek. Hij zal de raad informeren over het 
vervolg dat het college voor ogen heeft. 
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies. 
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13b. Lijsten raadsmemo’s 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de 

gepubliceerde raadsmemo’s;  
2. Geen zienswijze in te dienen ten 

aanzien van de begrotingswijziging 
GGD 2021/1;  

 

Communicatie en participatie zoekgebieden 
Dhr. Schrijver (D66) vraagt welke termijn van twee 
weken het college bedoeld in zijn rapporten. 
Wethouder Schuurman kijkt dit na en komt hier bij 
de behandeling van dit onderwerp in de 
raadscommissie van 6 december a.s. op terug.  
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen. 
 

14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
20 december 2021. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
mw. drs. E. van Lente  drs. J. Leegwater 


