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

dd. 31 maart 2008 
 
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 
2. Spreekrecht burgers - 
3. Vaststellen agenda De agenda wordt zodanig gewijzigd dat de 

behandeling van het agendapunt windenergie 
(14) als eerste B-stuk besproken wordt. 

4. Vaststellen besluitenlijst d.d. 18 februari 
2008. 

• Met betrekking tot agendapunt 12 
(Beschikbaarstellen aanvullend krediet tbv 
videostreaming nieuwe gemeentehuis)  
wordt door de fractie van 
Gemeentebelangen opgemerkt dat zij de 
aantekening hebben gewenst geacht te 
worden tegen te hebben gestemd. 

Voor het overige: Conform  
5a. Ingekomen stukken Conform  
5b. Mededelingen  

 
Conform 

6. Missie & Visie - Startnotitie 
Startnotitie traject Missie Visie 2020 vaststellen. 

Conform  

7. Partiële herziening BP Buitengebied 
Dalfsen (Lemelerveldseweg 100) 
Het “bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, 13e 
partiële herziening (Lemelerveldseweg 100 te 
Dalfsen)” vast te stellen. 

Conform 

8. Partiële herziening BP Buitengebied 
Dalfsen (Hekmansweg) 
Het “bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, 14e 
partiële herziening (Hekmansweg/Veerweg 11 te 
Dalfsen)” vast te stellen. 

Conform  

9. Exploitatiebegrotingen / kredieten 
bestemmingsplannen 2008 
1. de herziene exploitatiebegrotingen per 1 januari 

2008 vast te stellen; 
2. de kredieten voor het bouwrijpmaken e.d. voor 

2008 en volgende jaren beschikbaar te stellen , 
onder intrekking van de restantkredieten; 

3. voor de toekomstige woongebied 
Westerbouwlanden Noord en  het toekomstig 
bedrijventerrein Parallelweg(Lemelerveld) een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. 

Conform   

10. Toepassen van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten op gronden gelegen ten oosten 
van de dorpskern Dalfsen 
Overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit en 
gelet op het bepaalde in art. 8 Wvg de gronden 
gelegen ten oosten van de dorpskern Dalfsen, 
tussen de Haersolteweg, Koekoeksteeg, 
Oosterdalfsersteeg en de Welsummerweg, zoals 
deze zijn aangegeven op de bij dit voorstel 
gevoegde tekeningen en zijn genoemd in de lijst 

Conform 



van eigenaren en beperkt gerechtigden, gedurende 
twee jaren aan te wijzen als gronden waarop de 
artikelen 10-24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn. 

11. Toepassen van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten op gronden gelegen ten westen 
van de dorpskern Dalfsen 
Overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit en 
gelet op het bepaalde in art. 8 Wvg de gronden 
gelegen ten westen van de dorpskern Dalfsen, 
tussen de Ankummer Es, de Vossersteeg en de 
Leemculeweg, zoals deze zijn aangegeven op de bij 
dit voorstel gevoegde tekeningen en zijn genoemd 
in de lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, 
gedurende twee jaren aan te wijzen als gronden 
waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 Wvg van 
toepassing zijn. 

Conform 

14.  Windenergie 
1. het toestaan van windturbines in de gemeente 

Dalfsen; 
2. door planologische plaatsing van windturbines 

mogelijk te maken in de locatie Hooislagen 
(locatie 1) of de locatie Nieuwleusen-west 
(locatie 2), Na beraadslaging over voorstel 2 zal 
een locatievoorstel worden geformuleerd dat in 
stemming wordt gebracht. 

Door het lid Nijkamp wordt een procedurevoorstel 
ingediend. Het procedurevoorstel strekt ertoe na 
dat de Raad een besluit heeft genomen over het 
onder 1. voorgestelde een meningspeiling te 
houden onder de leden van de Raad, om 
vervolgens het locatievoorstel dat, op basis van 
deze meningspeiling, op de meeste 
ondersteuning mag rekenen in stemming te 
brengen. 
De Raad stemt in met deze procedure.  
 
De voorzitter brengt het onder 1. voorgestelde (te 
besluiten tot het toestaan van windturbines in de 
gemeente Dalfsen). 
De leden van de fracties van het CDA, de PvdA 
en ChristenUnie stemmen voor (14), de leden 
van de van de fracties van Gemeentebelangen 
en de VVD stemmen tegen (7). 
Waarmee besloten is tot het toestaan van 
windturbines in de gemeente Dalfsen. 
 
Vervolgens wordt, conform het procedurebesluit, 
het voorstel in stemming gebracht om 
planologische plaatsing van windturbines 
mogelijk te maken in de locatie Nieuwleusen-
west (locatie 2). 
Dit voorstel wordt met algemene stemmen (21) 
aangenomen. 

12. Subsidiëring kunsteducatie 2008-2011 
1. Kennis te nemen van alternatieven voor het 

subsidiëren van het onderwijs kunsteducatie en 
de reacties op de suggesties die in dit kader zijn 
gedaan. 

2. Voor de periode 1 september 2008 t/m 31 
augustus 2011 het onderwijs kunsteducatie af te 
nemen van De Muzerie te Zwolle, conform het 
bestaande beleid met inachtneming van de 
aanvullende voorwaarden zoals in dit voorstel 
zijn verwoord. 

3. Voor de periode 1 september t/m 31 december 
2008 (betreffende het schooljaar 2008/2009) 
een extra bedrag beschikbaar stellen van € 
26.667,-, mee te nemen bij de voorjaarsnota 
2008. Voor de periode daarna het budget voor 
kunsteducatie van € 50.000,- te verhogen met 
een bedrag van € 30.000,- per jaar. 

Gewijzigd:  de gemeenteraad besluit tot een 
looptijd van 2 jaren. 

13. Wmo-beleidskader 2008-2011 
Het Wmo-beleidskader 2008-2011 vast te stellen 

Conform  

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 21 april 2008. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
De voorzitter,  de griffier,  
L.V. Elfers  H. C. Lankman



 
L I J S T   V A N   T O E Z E G G I N G E N 

(gedaan door het College van B&W tijdens raads- en commissievergaderingen) 
 
-1- 
Nr 

-2- 
Omschrijving 

-3- 
Datum 

-4- 
Cie/Raad 

-5- 
Portefeuille- 

houder 

-6- 
Verwachte datum 

van afdoening 

-7- 
Datum van 
afdoening 

-8- 
Wijze van afdoening 

10 Voor het zomerreces zal de 
financiële evaluatie van het 
Kulturhus De Mozaiek moeten 
plaatsvinden, de Raad wordt 
over de uitkomsten van deze 
evaluatie geïnformeerd 

08-05-06 Commissie Laarman september 2008  De financiële evaluatie wordt betrokken bij de 
verdere ontwikkeling van de kulturhus-
filosofie. Met de stichting is afgesproken dat 
zij het initiatief neemt. Staat op de 
raadsplanning voor september 2008 

86 Evaluatie Welstandsnota 2004 
en vaststellen Welstandsnota 
2007: na 2 jaar zal een 
evaluatie plaatsvinden van het 
besluit welstandsvrij bouwen 
aan de achterzijde woning 

12-03-07 Commissie Goldsteen jaarschijf 2009  wordt meegenomen bij jaarwerkplan 2009 

92 LED in straatverlichting : Zodra 
de techniek zover ontwikkeld is 
dat het toepasbaar is in de 
openbare verlichting zal 
Dalfsen als één van de eerste 
gemeenten zijn om over te 
gaan tot toepassing. (10'.00) 

04-06-07 Raad (VJN) De Vries jaarschijf 2009  In 2009 wordt beleidsplan openbare 
verlichting geactualiseerd. Hierin zal 
aandacht worden besteed aan deze nieuwe 
ontwikkeling 

96 Detailhandelsstructuurvisie : in 
2008 een evaluatie (en 
mogelijkheid voor evt. 
aanpassing/bijstelling) in en 
door de raad 

04-06-07 Raad (VJN) Elfers oktober 2008  Opgenomen in programmabegroting en 
jaarwerkplan 2008 –  
Oktober: B&W  
November: ter info naar raad 

109 DOORSZ: bij elk 
samenwerkingsvoorstel zal 
getracht worden het voordeel te 
kwantificeren 

07-06-07 Raad (VJN) Elfers    

113 Vechtvliet: Binnenkort zal een 
stedbouwkundige visie op 
Vechtvliet aan de Raad worden 
voorgelegd 

07-06-07 Raad (VJN) Goldsteen oktober 2007  Stand van zaken wordt in 1e 
kwartaalrapportage RO 2008 gegeven. 
(hierna van de lijst afvoeren) 



 
L I J S T   V A N   T O E Z E G G I N G E N 

(gedaan door het College van B&W tijdens raads- en commissievergaderingen) 
 
-1- 
Nr 

-2- 
Omschrijving 

-3- 
Datum 

-4- 
Cie/Raad 

-5- 
Portefeuille- 

houder 

-6- 
Verwachte datum 

van afdoening 

-7- 
Datum van 
afdoening 

-8- 
Wijze van afdoening 

115 Lijst van grote projecten : deze 
lijst zal worden voorzien van 
opmerkingen over nut en 
noodzaak en de meerwaarde 
voor de gemeente, ook zal 
getracht worden een voorlopige 
prioriteit te geven aan de 
projecten. Deze lijst mag bij de 
begroting verwacht worden 

07-06-07 Raad (VJN) Goldsteen Bij VJN   

117 Pilot Jeugdgezondheidsplein: 
de wethouder zal een bezoek 
aan het JGP organiseren 

11-06-07 Commissie Laarman   Een bezoek wordt iom de griffier gepland 

122 Verlaging grondkosten / VROM 
Starterslening: 2 keer per jaar 
een rapportage over de stand 
van zaken mbt de 
Starterslening 

3-9-2007 Cie Goldsteen   Evaluatie november B&W, december ter info 
naar de raad. Evaluatie 1x per jaar is 
voldoende. 
(hierna van de lijst afvoeren) 

134 Tussentijdse evaluatie Wmo-
smal: Eind 2008 zal stapsgewijs 
de indicering door de gemeente 
worden overgenomen, tot het 
moment dat de indicering 
volledig door de gemeente 
verzorgd kan worden zal het 
CIZ dit blijven doen. 

17-12-2007 Raad De Vries 2009  Wordt meegenomen in de planning van de 
afdeling. Rapportage hierover bij de evaluatie 
van WMO 2008. 

139 3e kwartaalrapportage 
werkzaamheden RO/2007: De 
raad zal geïnformeerd over de 
situatie aan de Keizerssteeg 
gerelateerd aan (de 
beperkende werking van) het 
begrip kleinschaligheid 

7-1-2008 Commissie Goldsteen   In het kader van vaststelling VAB-beleid is 
besloten het begrip kleinschaligheid niet te 
definiëren. Dit om van geval tot geval 
maatwerk  te kunnen leveren. 
(hierna van de lijst afvoeren) 

140 Raadsplanning: Stand van 
zaken met betrekking tot 
Middengebied Nieuwleusen 
komt in april in de commissie 

03-03-08 Commissie Laarman mei 2008  Staat op de raadsplanning voor mei 2008. 
(hierna van de lijst afvoeren) 



 
L I J S T   V A N   T O E Z E G G I N G E N 

(gedaan door het College van B&W tijdens raads- en commissievergaderingen) 
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142 Kwartaalrapportage RO: De 
Raad zal geïnformeerd worden 
over de ontwikkelingen met 
betrekking tot het Klimbos 

03-03-08 Commissie Goldsteen   Stand van zaken wordt in de 1e 
kwartaalrapportage RO gegeven. 
(hierna van de lijst afvoeren) 

143 Wmo-beleidskader: In een 
(nader) uitwerkingsvoorstel 
komt er meer aandacht voor de 
publiciteit over het 
definitiebegrip van "mantelzorg" 

03-03-08 Commissie Laarman oktober 2008  De nota Mantelzorg staat gepland voor 
oktober 2008. 
(hierna van de lijst afvoeren) 

144 Natura 2000: Met een praktisch 
voorbeeld zal de werking van 
de wetgeving Natura 2000 
duidelijk gemaakt worden 

31-03-08 Raad Goldsteen juni 2008  in juni worden de raadsfracties over een 
praktisch voorbeeld geinformeerd 

145 Fietsersoversteekplaatsen: 
Tijdens de kennismaking met 
de nieuwe teamchef van de 
politie in een bijeenkomst van 
de raadscommissie zullen de 
fietsersoversteekplaatsen 
besproken worden 

31-03-08 Raad Elfers   Is nog geen datum geprikt voor kennismaking 

146 Ontwerpbeschikking Bel 
Leerdammer BV: De wethouder 
zal een gesprek aangaan met 
de buurtbewoners, na afloop 
zal bekeken worden of er 
aanleiding is om dit nog in de 
raadscommissie te bespreken. 

28-01-08 Raad Goldsteen   Is al afgerond. Bouwvergunning is verleend 
en onherroepelijk. 
(hierna van de lijst afvoeren) 

147 Subsidiëring kunsteducatie 
2008-2011: Er zal een 
schriftelijke evaluatie komen op 
de gang van zaken rondom de 
hafabra-leerlingen 

31-03-08 Raad Laarman 2009  Meenemen in de evaluatie in 2009. Met de 
Muzerie en de muziekverenigingen worden 
afspraken gemaakt over de hafabra. In 2009 
wordt bekeken of de afspraken worden 
nagekomen 

149 Wmo-beleidskader 2008-2011: 
Er zal een inzicht gegeven 
worden in de beschikbare 
voorzieningen en de daarmee 
te bereiken doelgroepen 

31-03-08 Raad Laarman ?  Dit punt moet nog worden ingepland. 



 
L I J S T   V A N   T O E Z E G G I N G E N 

(gedaan door het College van B&W tijdens raads- en commissievergaderingen) 
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afdoening 

-8- 
Wijze van afdoening 

150 Wmo-beleidskader 2008-2011: 
In 2009 zullen de resultaten van 
de Stedelijke Monitor ter kennis 
van de raad gebracht worden 

31-03-08 Raad Laarman 2009  Rapportage aan de Raad. Dit gaat over de 
prestatievelden 7,8 en 9. Zwolle is de 
opdrachtgever en voor de exacte inplanning 
zijn we hiervan afhankelijk. 

151 Wmo-beleidskader 2008-2011: 
De WMO-Raad zal om advies 
gevraagd worden rondom het 
“bestemmingsplan mantelzorg” 

31-03-08 Raad Laarman 2009  Voorstel aan de Raad. de vraag zal worden 
voorgelegd aan de WMO-raad die dit zal 
moeten inplannen. Ook de provincie is bezig 
met dit onderwerp. 

152 Jaarverslag WWB: Het College 
zal een brief versturen aan de 
Regering waarin het Dalfser 
standpunt ten aanzien van de, 
eventuele, financiële gevolgen 
als de taakstelling (25% 
minder) WWB-uitkeringen niet 
gehaald wordt. 

07-04-08 Commissie De Vries mei 2008  Brief aan het Ministerie in afschrift aan de 
Raad 

153 Jaarverslag WWB: In de VJN 
zal het College structurele 
middelen reserveren voor een 
voortzetting van de (collectieve) 
zorgverzekering voor de 
minima 

07-04-08 Commissie De Vries Bij begrotings-
behandeling 

 Is pas aan de orde in 2010. Daarvoor wordt 
dit gedekt uit de Wavin-gelden. Het vervolg 
wordt meegenomen in de begrotingen voor 
2010 ev. 

154 Jaarverslag WWB: De 
wethouder zal de mogelijkheid 
van het periodiek uitbrengen 
van een zgn. minmagids 
bestuderen 

07-04-08 Commissie De Vries   In 2008 worden alle regelingen opgenomen 
in de WMO-krant. Daarna wordt hier een 
andere vorm aangegeven, zo mogelijk via 
een speciale gids. 

155 Jaarverslag WWB: De 
wethouder zal de 
wachtlijstproblematiek in relatie 
tot de Verbeteragenda+ van 
WEZO opnieuw bestuderen en 
daarover de Raad berichten 

07-04-08 Commissie De Vries Mei 2008  Middels een brief aan de gemeenteraad 



 
L I J S T   V A N   T O E Z E G G I N G E N 

(gedaan door het College van B&W tijdens raads- en commissievergaderingen) 
 
-1- 
Nr 

-2- 
Omschrijving 

-3- 
Datum 

-4- 
Cie/Raad 

-5- 
Portefeuille- 

houder 

-6- 
Verwachte datum 

van afdoening 

-7- 
Datum van 
afdoening 

-8- 
Wijze van afdoening 

156 Jaarverslag WWB: De 
wethouder zal de Raad inzicht 
verschaffen in de 
wachtlijstproblematiek; daarbij 
wordt een relatie gelegd met 
het voortraject 

07-04-08 Commissie De Vries Mei 2008  Middels een brief aan de gemeenteraad 

157 Jaarverslag WWB: In het najaar 
van 2008 zal de wethouder een 
"plan de campagne" 
presenteren hoe wél te kunnen 
voldoen aan de taakstelling 
(25% minder WWB-uitkeringen) 

07-04-08 Commissie De Vries Najaar 2008  Voorstel aan de Raad 

 


