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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 23 april 2018
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

H.C.P. Noten
J. Leegwater
W. Dankelman, mw. I.G.J. Haarman, H.A.J. Kleine Koerkamp,
R.W.J. van Leeuwen (wethouder), J.W. van Lenthe, H.W. Pessink,
J.G.J. Ramaker, A. Schuurman (wethouder)
W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, J.W. Uitslag (wethouder)
mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis
B.H.M. Schrijver

Tevens aanwezig:
gemeentesecretaris J.H.J. Berends
Afwezig:
mw. H.G. Kappert (Gemeentebelangen)
VOORGESTELD RAADSBESLUIT
1.

Opening

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur.
Mw. Kappert is afwezig.
Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) overhandigt,
mede namens alle andere fractievoorzitters, de
raadsagenda 2018-2022 aan de voorzitter.

2.

Beëdiging raadslid B.H.M. Schrijver

Dhr. Schrijver (D66) legt in handen van de
voorzitter de verklaring en belofte af. De voorzitter
heet hem welkom in het midden van de raad. Dhr.
Schrijver tekent de presentielijst.

3.

Spreekrecht burgers

Dhr. B. Radstake spreekt over de samenwerking
met de gemeente omtrent de plannen van het
Levende Dorp. Hij zou dit project graag realiseren,
maar de regelgeving werkt belemmerend. Hij
zoekt naar één gemeentelijk contactpersoon en
nodigt raadsfracties uit voor een toelichting.
Dhr. V. Oosterveen spreekt eveneens over dit
onderwerp. Hij vindt dat het beleid niet past bij
uitspraken die partijen hebben gedaan in de
verkiezingscampagne. Hij roept de raad op tot een
debat en indien nodig een motie van wantrouwen
als het beleid niet herzien wordt.

4a.

Schriftelijke vragen, art. 44 RvO

Mw. Ramerman (CDA) over sociale
huurwoningen. De schriftelijke vragen zijn reeds
beantwoord, aanvullend vraagt zij om een lijst met
adressen waar het om gaat. Wethouder
Schuurman zegt toe deze informatie bij Vechthorst
te willen opvragen.
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4b.

Mondelinge vragen

Er zijn 2 vragen ontvangen.
Dhr. Broere (PvdA) over de bomenkap bij de
driepuntsbrug te Lemelerveld. Wethouder
Schuurman geeft aan dat bomenkap onderdeel
van het plan was, maar dat planten van nieuwe
bomen op een andere plek besproken zal worden
met omwonenden.
Mw. Lassche (ChristenUnie) over het
haalbaarheidsonderzoek basisonderwijs
Nieuwleusen. Wethouder van Leeuwen vindt dat
een gezamenlijk vertrekpunt voor dit onderzoek
ontbreekt. Toekomstige vraagstukken worden
binnen het reguliere beleidsterrein opgepakt.
Wethouder Uitslag gaat in mei in gesprek met de
schoolbesturen.

5.

Vaststelling agenda

Conform.

6.

Aanpassing garantstelling Dalfsen stroomt
Voorstel:
In te stemmen met het voorgenomen besluit van
het college een gemeentegarantie te verstrekken
aan Dalfsen Stroomt voor 100% van de externe
financiering, zijnde maximaal €420.000.

Stemverklaringen
Het CDA ziet graag dat gekeken wordt naar een
gemeentelijke financieringsvorm, zoals een
duurzaamheidslening. D66 vindt het project
bijdragen aan de verduurzaming van Dalfsen.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (20) aangenomen.

7.

1e herziening BP Kernen, locatie het Kleine
Veer, Baarsmastraat 25
Voorstel:
1. Voor wat betreft de ontvankelijkheid, de
inhoud en de overwegingen ten aanzien van
de zienswijzen te besluiten overeenkomstig
de Nota van Zienswijzen en kennisgeving
van februari 2018;
2. De 1e herziening “Chw bestemmingsplan Kernen
gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25” en
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat
in het GML-bestand
NL.IMRO.0148.DKernen2016hz1-vs01 met de
daarbij behorende bestanden en toelichting,
waarbij voor het plangebied gebruik is gemaakt
van een ondergrond welke is ontleend aan de
BGT versie van 6 maart 2018, langs
elektronische weg en in analoge vorm
ongewijzigd vast te stellen;

3. De grondexploitatie behorende bij deze
bestemmingsplanherziening vast te stellen.

Dhr. Dankelman is via zijn werkgever betrokken
geweest bij dit project. Hij heeft zich onthouden
van deelname aan de beraadslagingen, maar
stemt wel mee. Dit is conform advies voorzitter.
Stemverklaring
De PvdA heeft moeite met dit voorstel omdat
informatie over beeldkwaliteit mist. Gezien de
toezegging dat de raad en omwonenden worden
geïnformeerd gaat de fractie akkoord.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (20) aangenomen.
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8.

Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG
2018)
Voorstel:
1. De meerjaren prognose grondexploitaties
2018 vast te stellen en daarmee:
-

-

9.

De gehanteerde uitgangspunten voor
programmering, parameters en rekenrente,
zoals opgenomen in hoofdstuk 3 vast te
stellen.
In te stemmen met de gemaakte
voorbereidingskosten van € 38.000, voor de
toekomstige exploitaties van Stappenbelt, het
Kleine Veer, Gruthuuske en Hoonhorst en
deze kosten te classificeren als immateriële
vaste activa (ontwikkelkosten).

2. Het positieve resultaat van € 4.657.000 ten
gunste van de algemene reserve
grondexploitaties te brengen en dit te
verwerken in de jaarrekening 2017.
3. De door het college opgelegde
geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 25,
tweede lid en artikel 55 lid 1 Gemeentewet,
ten aanzien van de bijlage met
kasstroomoverzichten te bekrachtigen, voor
een periode van tien jaar.
Benoeming commissieleden
Voorstel:
Te benoemen tot lid van de raadscommissie:
- Dhr. J.J.J. van Driessen, PvdA
- Dhr. D.J. van Gelder, ChristenUnie
- Dhr. J.S. Rodenboog, ChristenUnie
- Dhr. A.M. Seuters, D66
- Dhr. P. Weerstra, PvdA

Stemverklaring
D66 vindt dat toekomstige opbrengsten goed in
beeld zijn. Een voorstel voor prijsdifferentiatie
spreekt de fractie aan.
Wethouder van Leeuwen meldt dat er mogelijk
meer winst genomen moet worden bij het
vaststellen van de jaarrekening dan waar nu vanuit
wordt gegaan. Het college is hierover nog in
gesprek met de accountant.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (20) aangenomen.

De voorzitter stelt de raad voor een commissie in
te stellen met als leden mw. Ramerman
(voorzitter), dhr. Ramaker en mw. Lassche. De
commissie heeft als taak de geloofsbrieven te
onderzoeken van de te benoemen
commissieleden. Hij stelt tevens voor deze
commissie ook als stemcommissie in te stellen. De
raad stemt hier mee in.
Mevr. Ramerman rapporteert namens de
commissie dat zij de bescheiden heeft onderzocht
en in orde heeft bevonden. De commissieleden
voldoen aan de gestelde eisen. De voorzitter stelt
voor om één gecombineerde stemming te houden
voor alle benoemingen. De raadsleden brengen
schriftelijk hun stem uit. De vergadering wordt
geschorst.
De vergadering wordt heropend. Mevr. Ramerman
doet verslag van de stemming: het aantal
uitgegeven en ingeleverde stembriefjes is 20. De
stemming is geldig.
Op alle voorgedragen kandidaten zijn ieder 20
stemmen voor en 0 stemmen tegen uitgebracht.
Zij zijn hiermee benoemd als lid van de
raadscommissie.
De commissieleden leggen in handen van de
voorzitter ten overstaan van de raad de verklaring
en belofte (van Driessen, Seuters en Weerstra) en
eed (van Gelder en Rodenboog) af. De voorzitter
feliciteert hen met de benoeming en heet hen
welkom.
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10.

Verklaring van geen bedenkingen project
Slingerdael
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de ingediende
zienswijze en de reactienota zienswijze;
2. Kennis te nemen van het woonzorgconcept
van SAOW;
3. Een verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor de bouw van 57 appartementen
(project Slingerdael) te Dalfsen.

Wethouder Schuurman meldt dat hij contact heeft
opgenomen met de initiatiefnemers. SAOW heeft
besloten het proces voor de ingezette goedkeuring
te beëindigen, maar er is nog geen formele
intrekking ontvangen.
De in februari aangehouden motie van
ChristenUnie, PvdA en VVD wordt door indieners
ingetrokken.
Het voorstel om een verklaring van geen
bedenkingen af te geven wordt gelet op deze
informatie zonder hoofdelijke stemming met
algemene stemmen (20) verworpen.

11.

12.

13.
14.

Bedrijfsinvesteringszone bedrijventerrein De
Rondweg Dalfsen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het voorlopig
reglement draagvlakmeting
bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein
De Rondweg in Dalfsen.
2. De verordening bedrijveninvesteringszone
bedrijventerrein Dalfsen 2018 vast te stellen.
3. Een investeringskrediet van € 154.750
beschikbaar te stellen. De provinciale
subsidie dient als dekking voor dit krediet.
Hiervoor de begroting te wijzigen.
Intrekken brandbeveiligingsverordening
Voorstel:
De brandbeveiligingsverordening 2012
gemeente Dalfsen in te trekken.
Vaststellen besluitenlijsten d.d.
26 en 27 maart 2018 en 29 maart 2018
Ingekomen stukken

Wethouder Schuurman zegt toe dat hij schriftelijk
terugkomt op de vraag van de ChristenUnie over
de toets op gevolgen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming voor het
gebied.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met 17 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA,
PvdA, VVD, D66) en 3 stemmen tegen
(ChristenUnie) aangenomen.

Conform.
Beide besluitenlijsten conform.
Uitvoeringsplan Dalfsen kerngezond 2018-2019
Mw. Lassche (ChristenUnie) roept het college op
om dit soort plannen mee te nemen bij de
discussie over de integrale bespreking van het
sociaal domein.
Voor het overige conform afdoeningsadvies.

15.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20:57.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
28 mei 2018.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

