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

d.d. 28 september 2015

Aanwezig:
Voorzitter H.C.P. Noten
Griffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert (na punt 1a), 

H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman, 
mw. I.G.J. Snijder-Haarman 

CDA A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman, 
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, J.W. Uitslag (vanaf agendapunt 4)

ChristenUnie mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp
PvdA J.J. Wiltvank
D66 J.T.P.M. Rooijakkers 
VVD R.P. Schuring

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola , R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, 
gemeentesecretaris J.H.J. Berends.

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur. 

Dhr. Uitslag is nog niet aanwezig. 

De raad staat stil bij het overlijden van oud-raadslid 
en oud-wethouder J.L. Eggens. 

1a. Toelating H.G. Kappert als lid van de 
gemeenteraad

In verband met het ontslag van dhr. Westerman is 
er een vacature die vervuld moet worden. De 
voorzitter van het centraal stembureau heeft mw. 
H.G. Kappert benoemd als raadslid.

De voorzitter stelt de raad voor een commissie in 
te stellen met als leden dhr. Ellenbroek 
(Gemeentebelangen) en dhr. Rooijakkers (D66) en 
dhr. Logtenberg (CDA) als voorzitter. De 
commissie heeft als taak de geloofsbrieven te 
onderzoeken. De raad stemt hier unaniem mee in. 

Dhr. Logtenberg rapporteert namens de commissie 
dat de bescheiden zijn onderzocht en in orde 
bevonden. Mevrouw Kappert voldoet aan de in de 
Gemeentewet gestelde eisen. De commissie 
adviseert de raad tot haar toelating als lid van de 
raad van de gemeente Dalfsen.

De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming met algemene (19) stemmen toe te laten 
als lid van de raad van de gemeente Dalfsen:

- Mw. Kappert, H.G. (Ingrid)

Mw. Kappert legt in handen van de voorzitter de 
verklaring en belofte af. De voorzitter heet haar 
welkom in het midden van de raad. Zij tekent de 
presentielijst en maakt deel uit van de vergadering. 

2. Spreekrecht burgers Er is 1 aanmelding ontvangen. Dhr. Scherpenkate 
spreekt inzake de N-wegen. Hij roept de raad op 
zich in te zetten voor het plan Noord en het 
provinciale plan van onteigening rond de spoorlijn 
niet te steunen. 
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3. Vragenronde Met ingang van deze raadsvergadering zullen bij 
dit agendapunt ook de schriftelijke vragen worden 
behandeld. Dit betreft vragen die zijn ingediend 
onder verwijzing naar artikel 44 van het Reglement 
van orde en door het college al beantwoord zijn. 

3a. Mondelinge vragen Mevr. Kappert (GB) betreffende armoedebeleid en 
JSF in de gemeentegids. Dhr. Noten geeft aan de 
gemeentegids hier niet het aangewezen middel 
voor te achten, maar neemt de suggestie ter harte.

3b. Schriftelijke vragen, art. 44 RvO Dhr. Kouwen (CDA) betreffende trapveldje 
basisschool De Polhaar. De schriftelijke vragen zijn 
reeds beantwoord, aanvullend wordt gevraagd 
naar de stand van zaken en de communicatie over 
het besluit. 

Wethouder Agricola geeft namens het college aan 
nog in overleg te zijn met betrokkenen en 
omwonenden om te komen tot een structurele 
oplossing. Daarbij denkt het college aan 
openhouden tot 19:00. Het college betreurt de 
gevoerde communicatie. De raad wordt 
geïnformeerd over het vervolg. 

4. Vaststelling agenda De voorzitter meldt dat het college heeft verzocht 
om agendapunt 10, Garantstelling Breedband 
Nieuwleusen Synergie, nu niet te behandelen. Het 
college acht het noodzakelijk om eerst aanvullend 
extern advies te vragen over de financiële 
gevolgen. 

Alle fracties geven aan teleurgesteld te zijn over 
het niet behandelen, maar steunen het verzoek om 
het van de agenda te halen. Het college wordt 
opgeroepen om het voorstel zo snel als mogelijk 
opnieuw aan te bieden aan de agendacommissie, 
en om contact te onderhouden met Nieuwleusen 
Synergie. 

Dhr. Uitslag maakt deel uit van de vergadering.

Voor het overige wordt de agenda conform 
vastgesteld.
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5. Bestemmingsplan N348 Lemelerveld, 
Landschaps- en beeldkwaliteitsplan op 
hoofdlijnen
1. In te stemmen met de Nota van 

Zienswijzen en kennisgeving;
2. Het bestemmingsplan ‘N348, 

Lemelerveld' en de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in 
het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.BgemDlfsLemN348-
vs01 met de bijbehorende bestanden 
en toelichting, waarbij voor het 
plangebied gebruik is gemaakt van 
een ondergrond die is ontleend aan 
de GBKN-versie van 13 april 2015, 
langs elektronische weg en in 
analoge vorm gewijzigd vast te 
stellen; 

3. Het “N348 Landschaps- en 
Beeldkwaliteitsplan op Hoofdlijnen” 
gewijzigd vast te stellen, als invulling 
van de gebiedsgerichte criteria uit de 
welstandsnota 2014 wat betreft dit 
plangebied.

 

Stemverklaring D66: De fractie is akkoord met 
deze herziening, maar vraagt aandacht voor het 
beperken van de geluidshinder. Een duurzame 
oplossing is nodig. 

Conform.

6. 1e verzamelplan buitengebied
1. Het 1e verzamelplan 

bestemmingsplan Buitengebied 
Gemeente Dalfsen, het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.1eVerzamelplanBG-
vs01 met daarin de geometrisch 
bepaalde planobjecten, de 
bijbehorende bestanden, toelichting 
en de bijlagen, waarbij gebruik is 
gemaakt van een ondergrond die is 
ontleend aan de GBKN-versie van 12 
februari 2015, langs elektronische 
weg en in analoge vorm vast te 
stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Conform.

7. Starterslening, financiële evaluatie, 
beschikbaar stellen middelen
1. Het toevoegen van een bedrag van 

€ 200.000 aan de ‘Gemeenterekening 
Startersfonds’ bij de stichting 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten.

2. Het bedrag te dekken uit de reserve 
Volkshuisvesting.

3. De begroting 2015 te wijzigen.
4. Kennis te nemen van de (financiële) 

evaluatie. 

Stemverklaring PvdA: Stemt in met dit voorstel, 
maar verzoekt het college om de raad te 
informeren als de provincie afhaakt.

Conform. 

8. Onderzoeksrapport 
rekenkamercommissie Samen naar 
beter
1. Kennis te nemen van het 

onderzoeksrapport inclusief de reactie 
van het college.

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

3. Het college te verzoeken de 
aanbevelingen nader uit te werken in 
de nota verbonden partijen.

Conform.
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9. Kwaliteitscriteria decentralisaties
De volgende criteria voor inkoop Wmo 
begeleiding vast te stellen: 
1. De cliënt is degene die bepaalt welke 

(gecontracteerde) zorgaanbieder de 
zorg mag leveren.

2. Iedere aanbieder die aan bepaalde 
minimale voorwaarden voldoet mag 
de gevraagde ondersteuning leveren.

3. We sturen op resultaat.
4. Er worden vaste trajectprijzen 

vastgesteld. 
5. De aanbieder moet aantonen dat hij 

voldoet aan algemeen geldende 
kwaliteitseisen.

Conform.

10. Garantstelling Breedband Nieuwleusen 
Synergie
Vast te stellen: 
1. Dat het aanleggen van een 

glasvezelnetwerk een publiek belang 
dient.

2. Onder voorwaarden van 
kredietwaardigheid en kaders van de 
Europese Commissie, de financiering 
van de aanleg van een breedband-
netwerk in de kern en het buiten-
gebied van Nieuwleusen mogelijk te 
maken door het verstrekken van een 
gemeentelijke garantie tot een 
maximum van € 3,5 miljoen.

Doorgeschoven naar een volgende vergadering. 

11. Besluitvormingsproces 
Rechterensedijk, indikking van zes 
naar twee inrichtingsvoorstellen
1. De uitkomsten van de 

deskundigenronde en interactie-
avond voor kennisgeving aan te 
nemen.

2. Voor het vervolg van het 
besluitvormingsproces 
Rechterensedijk de indikking van zes 
naar twee inrichtingsvoorstellen met 
bijbehorende voorkeursvariant als 
volgt vast te stellen:
A. als eerste uit te werken 
oplossing vast te stellen:
- 4b Erftoegangsweginrichting; 
belijning, extra uitwijkstroken aan dijk- 
en spoorzijde (60km/uur)

      B.  als tweede uit te werken 
oplossing vast te stellen:
- 2a Weg verbreden – tweezijdig 
kappen en herplanten; verbreden 
naar zuidkant (60km/uur)

3. Het college de opdracht te geven om 
de vastgestelde twee 
inrichtingsvoorstellen in 

      detail uit te werken met daarbij 
visualisaties conform het 
besluitvormingsproces van    

      september 2014 en ook te toetsen 
aan gemeentelijk beleid.

Gehoord de opinies van de raadsfracties stelt de 
voorzitter voor om via een mondeling amendement 
het door het college geschetste alternatief in 
besluitvorming te vervatten. Op verzoek van het 
CDA wordt de plaats van de uitwijkstroken nader 
onderzocht, en op voorstel van 
Gemeentebelangen wordt opgenomen dat een 
laanstructuur behouden moet blijven. 

De voorzitter stelt de raad voor om te besluiten tot 
de volgende tekstaanpassing: 

1. Het schrappen van het 2e en 3e beslispunt 
en te vervangen door:

2. Voor het vervolg van het 
besluitvormingsproces Rechterensedijk de 
procedure te versnellen en in te dikken 
naar één voorkeursvariant: 
4 - Erftoegangsweginrichting; belijning, 
extra uitwijkstroken waarbij de zijde(n) 
nader wordt/worden onderzocht (60 
km/uur)

3. Het college de opdracht te geven om dit 
inrichtingsvoorstel in detail uit te werken en 
aan de raad voor te leggen

4. Het college de opdracht te geven om in 
samenwerking met het waterschap een 
erftoegangsweg als lange termijnoplossing 
uit te werken die aansluit bij de 
planvorming en realisatie van het 
hoogwaterbeschermingsprogramma, 
waarbij de raad uitspreekt dat het behoud 
van een laanstructuur voorwaarde is.

(zie volgende bladzijde) 
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Besluitvormingsproces 
Rechterensedijk, indikking van zes 
naar twee inrichtingsvoorstellen
(vervolg)

De VVD vindt dit amendement niet tegemoet 
komen aan de doorstroming. Passeerbaarheid is 
voor de fractie niet voldoende. Alle overige fracties 
kunnen zich in het amendement vinden. 

Wethouder Van Leeuwen zegt toe:
- Eind 2016 het rapport van het waterschap 

onverwijld naar de raad te sturen via de griffie
- In het definitieve voorstel een laanstructuur te 

willen realiseren op welke manier dan ook.

Het amendement met 20 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, PvdA, 
VVD) en 1 stem tegen (VVD) aangenomen. 

De raad besluit vervolgens met 20 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, PvdA, 
VVD) en 1 stem tegen (VVD): 

1. De uitkomsten van de deskundigenronde 
en interactie-avond voor kennisgeving aan 
te nemen.

2. Voor het vervolg van het 
besluitvormingsproces Rechterensedijk de 
procedure te versnellen en in te dikken 
naar één voorkeursvariant: 
4 - Erftoegangsweginrichting; belijning, 
extra uitwijkstroken waarbij de zijde(n) 
nader wordt/worden onderzocht (60 
km/uur)

3. Het college de opdracht te geven om dit 
inrichtingsvoorstel in detail uit te werken en 
aan de raad voor te leggen

4. Het college de opdracht te geven om in 
samenwerking met het waterschap een 
erftoegangsweg als lange termijnoplossing 
uit te werken die aansluit bij de 
planvorming en realisatie van het 
hoogwaterbeschermingsprogramma, 
waarbij de raad uitspreekt dat het behoud 
van een laanstructuur voorwaarde is.

12. Extern veiligheidsbeleid
Vast te stellen het Externe 
veiligheidsbeleid gemeente Dalfsen 2015-
2018.

De voorzitter meldt dat op verzoek van het CDA 
een aanpassing is doorgevoerd in de nota. Dhr. 
Kouwen (CDA) geeft een stemverklaring af. Hij is 
het college erkentelijk voor de aanpassing en vindt 
dat de deur op een kier wordt gezet. De fractie 
verwacht van het college om lokale initiatieven niet 
op voorhand uit te sluiten met een beroep op de 
externe veiligheid. 

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (21 stemmen) aangenomen.
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13. Voorjaarsrapportage 2015 en voorstel 
wijziging GR Veiligheidsregio 
IJsselland
1. Geen zienswijze in te dienen op de 

Voorjaarsrapportage 2015 van 
Veiligheidsregio IJsselland.

2. Aan het college van burgemeester en 
wethouders toestemming te verlenen 
om in te stemmen met de wijziging 
gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio IJsselland. 

Dhr. Noten zegt namens het college toe dat hij de 
mogelijkheid van mandaatverlening aan het 
algemeen bestuur zal bespreken. 

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (21 stemmen) aangenomen.

14. Concept begroting 2016 GR 
bedrijfsvoeringsorganisatie jeugdzorg 
IJsselland
Geen zienswijze in te dienen bij de 
concept begroting 2016 van de GR BVO 
jeugdzorg IJsselland. 

Wethouder Von Martels zegt toe dat hij de zorgen 
omtrent kosten voor personeel en software zal 
meenemen naar de bedrijfsvoeringsorganisatie. 
Tevens zegt hij toe een specificatie van de 
personele kosten aan de raad te sturen en de raad 
op de hoogte te houden van overschrijdingen in de 
realisatie gedurende het begrotingsjaar. 

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (21 stemmen) aangenomen.

15. Nota reserves en voorzieningen 2015-
2018
Vast te stellen: 
1. de nota reserves en voorzieningen 

2015 – 2018; 
2. de financiële gevolgen verwerken 

d.m.v. de begrotingswijziging.

Stemverklaringen
ChristenUnie: fractie stemt in met het voorstel, 
maar vindt dat de reserve maatschappelijke 
duurzaamheid moet worden aangewend waarvoor 
het bedoeld is. De fractie zal hiertoe een voorstel 
gaan doen. 
Gemeentebelangen: zoals aangegeven in de 
commissie zal de fractie een voorstel doen over de 
inzet van de Essentgelden ten behoeve van 
isolatie/duurzaamheid van bestaande woningen.
PvdA: stemt in met het voorstel, maar zal bij de 
aanstaande evaluatie over de rood-voor-rood-
regeling terugkomen op de reserve ruimtelijke 
kwaliteit. 

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (21 stemmen) aangenomen.

16. Vaststellen besluitenlijsten d.d. 15, 18 
en 22 juni 2015

Beide besluitenlijsten conform.
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17. Ingekomen stukken en mededelingen Brieven 12, 16, 18, 21, 22 en 30 Zienswijzen 
vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid
Mw. Schiphorst (CDA) vraagt naar de wijze van 
afdoening. Wethouder von Martels geeft aan dat 
deze zienswijzen en de verwerking ervan in het 
beleid aan de raad worden voorgelegd in oktober. 

Brief 7: Hengelsportvereniging
Mw. Lassche (ChristenUnie) verzoekt het college 
iets te zeggen over de denkrichting van de reactie. 
Wethouder Agricola geeft aan constructief in 
gesprek te zijn. 

Brief 23: L. Verhoef
Dhr. Rooijakkers (D66) vraagt het college of het 
correct is dat de raad deze brief slechts ter 
kennisgeving aanneemt. Wethouder Van Leeuwen 
bevestigt dit.  

Belevingsonderzoek verkeersveiligheid
Dhr. Logtenberg (CDA) vraagt of het terecht is dat 
de respons gecorrigeerd wordt en de inbreng van 
ouderen op deze manier wordt afgezwakt. 
Burgemeester Noten antwoordt dat dit noodzakelijk 
is in het kader van representatieve uitkomsten voor 
Dalfsen. 

Brief 9: WSW cliëntenraad
Dhr. Wiltvank (PvdA) verzoekt het college om een 
reactie op de brief van de Cliëntenraad. Wethouder 
van Leeuwen zegt dit toe.

Brief 20: Groen Platform Vecht
Dhr. Wiltvank (PvdA) vraagt het college wanneer 
Ruimte voor de Vecht in de raad behandeld wordt. 
Wethouder Von Martels komt hier op terug.

Memo afdoening motie armoedebeleid
Dhr. Wiltvank (PvdA) vraagt het college naar de 
plannen omtrent besteding van de resterende € 
250 per kind (€ 400 ontvangen, € 150 cadeaubon). 
Dhr. Uitslag (CDA) vraagt aanvullend of de 
uitwerking niet stigmatiserend zal werken. 
Wethouder Von Martels komt hier op terug. 

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

18. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
26 oktober 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,  
drs. H.C.P. Noten drs. J. Leegwater
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