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

dd. 17 december 2007 
 
Aanwezig: 
De leden: 

M.R.H.M. von Martels, A.J. van de Hoek, J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, A.J. van Dijk, J.W. Uitslag,  
A.J. Schuurman, T.B.M. Logtenberg, W. Smit, J.J. Wiltvank, J.M.A. Eilert-Herbrink, K.M. Kaied, 
N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen, J.G.J. Ramaker, I.G.J. Snijder-Haarman, G. Kamperman, 
G. Schoonhoven, M.H. Tempelman-Mulder, A. Nijburg, L.M. Nijkamp, P.G.K. Batterink-Van Berkum. 

   
Met kennisgeving afwezig: 

 
 
Namens het College van Burgemeester en Wethouders: 

L.V. Elfers, G. Laarman-Hemstede, E. Goldsteen, T. de Vries, H. Zwart (sec.-dir.) 
 

Voorzitter:    Griffier: 
 L.V. Elfers H.C. Lankman 
 
 Voorgesteld raadsbesluit Raadsbesluit 
3. Vaststellen agenda Conform 
4. Vaststellen besluitenlijst d.d. 26 november 

2007. 
Conform 

5a. Ingekomen stukken Conform 
5b. Mededelingen 

 
 

6. Herziening algemene voorwaarden voor 
verkoop van onroerende zaken door de 
gemeente Dalfsen 
Vaststellen van de algemene verkoopvoorwaarden 
zoals deze bij dit voorstel zijn gevoegd. 

Conform 

7. Advies van de commissie voor de 
behandeling van de bezwaarschriften 
inzake het bezwaarschriften tegen het 
voorbereidingsbesluit mbt uitbreiding van 
bedrijventerrein De Grift te Nieuwleusen 
Het advies van de commissie voor de behandeling 
van bezwaarschriften over te nemen en in 
beslissing op bezwaar het voorbereidingsbesluit d.d. 
12-03-2007 inzake uitbreiding van bedrijventerrein 
De Grift te Nieuwleusen te herroepen. Twee van 24 
ingediende bezwaarschriften worden niet-
ontvankelijk verklaard en de overige 22 
bezwaarschriften worden gegrond verklaard. 

Conform 

8. Belastingverordeningen 2008 
Vast te stellen de:  
• Verordening Hondenbelasting 2008, 
• Legesverordening 2008, 
• Verordening Lijkbezorgingsrechten 2008, 
• Verordening Onroerende Zaakbelastingen 

2008, 
• Verordening Precariobelasting 2008, 
• Verordening Reinigingsheffingen 2008, 
• Verordening Rioolrechten 2008, 
• Verordening Toeristenbelasting 2008 

Conform 
De fractie van VVD wenst de aantekening 
geacht te worden tegen te hebben gestemd 
tegen het voorstel inzake de heffing van 
hondenbelasting 

9. Najaarsrapportage 2007 
1. Instemmen met najaarsrapportage 2007. 
2. De programmabegroting 2007 en 2008 wijzigen 

overeenkomstig de najaarsrapportage 2007. 

Conform  

10. Archiefverordening en het Besluit 
Informatiebeheer gemeente Dalfsen 
1. De Archiefverordening vast te stellen en deze 

mee te delen aan Gedeputeerde Staten van 
Overijssel; 

2. Kennis te nemen van het Besluit 
Informatiebeheer gemeente Dalfsen.. 

Conform 



 
11. Definitief besluit omtrent instellen 

koopzondagen 
1. Op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet te 

bepalen dat voor de kern Lemelerveld voor 
maximaal acht dagen vrijstelling wordt verleend 
van het verbod de winkel voor het publiek 
geopend te mogen hebben als bedoeld in artikel 
2 van de Winkeltijdenwet (koopzondagen).  

2. Het aanwijzen van de dagen waarop de 
koopzondagen worden gehouden te delegeren 
aan het college van burgemeester en 
wethouders. Hieraan de voorwaarde te 
verbinden dat het aanwijzen van de dagen 
gebeurt in overleg met de 
Ondernemervereniging Lemelerveld.   

Door het lid Kamperman is een voorstel tot 
aanpassing van de tekst van het 
raadsvoorstel ingebracht (bijlage 1), dit 
voorstel wordt aangenomen met de 
aantekening dat de fractie van de 
ChristenUnie geacht dient te worden tegen 
te hebben gestemd.  
 
Na hoofdelijke stemming (de leden Batterink-
van Berkum, Nijkamp, Nijburg, Schuurman en 
Van Dijk (6) stemden tegen, de leden 
Tempelman-Mulder, Schoonhoven, Kamperman, 
Snijder-Haarman, Ramaker, Van Leeuwen, 
Agricola, Kaied, Eilert-Herbrink, Wiltvank, Smit, 
Logtenberg, Uitslag, Schiphorst-Kijk in de Vegte, 
Van de Hoek en Von Martels (15) stemden voor) 
wordt het, als gevolg van het aangenomen 
amendement geamendeerde, voorstel 
aangenomen. 

12. Tussentijdse evaluatie Wmo-smal 
Het huidige beleid bij de hulp bij het huishouden 
ongewijzigd voort te zetten. 
 

Door het lid Eilert-Herbrink wordt een 
amendement ingediend, alvorens dit in 
stemming gebracht trekt zij dit amendement 
in. 
 
Conform 

13. Nota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2011 
De nota Samenwerken aan gezond leven in 
Dalfsen, nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2007 – 
2011 vast stellen. 

Een ordevoorstel, houdende het voorstel de 
Nota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2011 
aan te houden voor besluitvorming, wordt na 
stemming (16 voor / 5 tegen) aangenomen. 
 
Het voorstel van het College om de Nota 
Lokaal Gezondheidsbeleid 2007-2011 
vast te stellen wordt aangehouden. 

14. Startnotitie Landschapsontwikkelingsplan 
Vaststellen startnotitie landschapsontwikkelingsplan 
(LOP) 

Conform 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 januari 
2008. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
De voorzitter,  de griffier,  
L.V. Elfers  H. C. Lankman 



 Bijlage 1   


