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

dd. 21 april 2008 
 
Aanwezig: 
De leden: 

M.R.H.M. von Martels, A.J. van de Hoek, J. Schiphorst-Kijk in de Vegte,  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 
(verlaat de vergadering na agendapunt 6). 

   
Met kennisgeving afwezig: 

A.J. van Dijk 
 
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 Het lid Ramaker maakt melding van een motie 

die betrekking heeft op een niet op de agenda 
voorkomend onderwerp. De voorzitter voegt dit, 
conform het in het Reglement van Orde 
bepaalde, aan de agenda toe na alle op de 
agenda voorkomende onderwerpen, als 
agendapunt 19a. 
De agenda is daarmee gewijzigd 
vastgesteld . 

4. Vaststellen besluitenlijst d.d. 31 maart 2008 Met betrekking tot agendapunt 14 
(Windenergie) wordt de besluitenlijst zodanig 
aangepast dat de uitslag van de meningspeiling 
opgenomen is in de besluitenlijst (Locatie 
Hooislagen is voor 10 leden van de Raad 
acceptabel, locatie Nieuwleusen-West is voor 14 
leden van de Raad acceptabel) 
Voor het overige: Conform  

5a. Ingekomen stukken Conform  
5b. Mededelingen  

 
Conform  

7. Telecommunicatieverordening 2008 
gemeente Dalfsen 
De nieuwe Telecommunicatieverordening 2008 
gemeente Dalfsen vast te stellen. 

Conform  

8. Subsidieverordening afkoppelen 
hemelwater 
Vaststellen van de bijgevoegde 
'Subsidieverordening afkoppelen hemelwater' 

Conform  

9. VROM Starterslening 
1. € 250.000,00 toe te voegen aan de 

‘Gemeenterekening VROM Startersfonds’ bij de 
stichting Stimulering volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten;  

2. het bedrag ten laste te brengen van de reserve 
Volkshuisvesting.. 

Conform  

10. Monumentenverordening Dalfsen 2008 
De Monumentenverordening Dalfsen 2008 vast te 
stellen. 

Conform  



 VOORGESTELD RAADSBESLUIT  RAADSBESLUIT  
11. Subsidieverordening instandhouding 

monumenten Dalfsen 2008 
De Subsidieverordening instandhouding 
monumenten Dalfsen 2008 vast te stellen. 

Conform 

12.  Bestemmingsplan Uitbreidingslocatie 
Muldersveld Oudleusen 
Het “bestemmingsplan Uitbreidingslocatie 
Muldersveld Oudleusen” vast te stellen. 

Conform 

13. Privatisering en meer multifunctioneel 
maken van sporthal De Schakel 
1. in te stemmen met  de kaderovereenkomst 

privatisering en renovatie/meer multifunctioneel 
maken van sporthal De Schakel in Nieuwleusen; 

2. in te stemmen met de financiële kaders zoals 
deze in het voorstel zijn aangegeven. 

Conform , de fractie van Gemeentebelangen 
wenst de aantekening geacht te worden tegen te 
hebben gestemd. 

14. Vaststellen 3e herziening bestemmingsplan 
Buitengebied Dalfsen (Koelmansstraat 73) 
• Ten aanzien van de zienswijzen te besluiten 

conform de nota zienswijzen; 
• Het “bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, 3e 

partiële herziening (Koelmansstraat 73 te 
Dalfsen)” vast te stellen. 

Conform , de fractie van de PvdA wenst de 
aantekening geacht te worden tegen te hebben 
gestemd. 

15. Vaststelling bestemmingsplan 
Buitengebied Lemelerveld  
1. De vier ingekomen zienswijzen ontvankelijk te 

verklaren; 
2. Ten aanzien van de inhoud van de ingediende 

zienswijze te besluiten overeenkomstig de Nota 
van Zienswijzen; 

3. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen 
in te stemmen met de wijzigingen vermeld in de 
onder 2 bedoelde nota; 

4. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen 
van het ontwerpbestemmingsplan, vermeld in de 
onder 2 bedoelde nota; 

5. Het bestemmingsplan Buitengebied Lemelerveld 
gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de 
bijgevoegde stukken, bestaande uit: 
a. Nota van Zienswijzen; 
b. De toelichting; 
c. Voorschriften met bijlagen; 
d. Plankaarten. 

Door de fractie van de VVD wordt een 
amendement ingediend (bijlage 1). Dit 
amendement wordt na stemming (voor: 6 – 
tegen: 12) verworpen. 
 
Het oorspronkelijke voorstel wordt conform  
aangenomen. 

16. Archeologisch beleidsplan gemeente 
Dalfsen 
Het Archeologisch beleidsplan gemeente Dalfsen 
vast te stellen. 

Conform  

17. Verzekeren van vrijwilligers 
1. voor alle vrijwilligers, die bij een stichting of 

vereniging in de gemeente Dalfsen werkzaam 
zijn, per 1 januari 2009 een collectieve 
Ongevallen en Aansprakelijkheidsverzekering 
afsluiten bij Centraal Beheer Achmea; 

2. het benodigde bedrag ad € 6.886,95 (basis 
2008) meenemen bij de bespreking van de 
voorjaarsnota 

Door de leden Snijder, Smit en Schoonhoven 
wordt een amendement ingediend (bijlage 2). Dit 
amendement wordt na stemming (voor: 11 – 
tegen: 8) aangenomen.  
Hiermee maakt het amendement deel uit van de 
besluitvorming; en is het voorstel gewijzigd 
aangenomen . 
 

18. Vaststelling ketenbeleid 
De Nota Ketenbeleid en de bijbehorende 
actiepunten ten aanzien van keten in de gemeente 
Dalfsen vast te stellen. 

Door de leden Nijkamp en Wiltvank wordt een 
amendement ingediend (bijlage 3).  
 
Door de portefeuillehouder wordt voorgesteld 
besluitvorming over dit voorsel aan te houden, 
waarmee de raad instemt. 
Het voorstel is hiermee aangehouden . 



 VOORGESTELD RAADSBESLUIT  RAADSBESLUIT  
19. Alcoholmatigingsbeleid gemeente Dalfsen 

1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie van de 
nota “Mag ik ook een slokje?”  

2. Kennis te nemen van het 
Alcoholmatigingsprogramma jeugd 2007-2010  
“Minder drank, meer scoren!” 

Door de leden Wiltvank, Uitslag en Nijkamp 
(overgenomen van het lid Batterink bij diens 
afwezigheid) wordt een motie ingediend (bijlage 
4).  
Deze motie wordt na stemming (voor: 12 – tegen: 
7) aangenomen. 
 
Het voorstel kennis te nemen van beide 
documenten wordt conform aangenomen . 

19a. Motie “Inbreidingslocaties” Door de leden Ramaker, Van Leeuwen, Snijder, 
Kamperman, Agricola, Tempelman en 
Schoonhoven wordt een motie ingediend (bijlage 
5).  
Door de indieners wordt de motie voor stemming 
ingetrokken. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 mei 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 

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 

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  Opgenomen in voorjaarsnota, nu in 
procedure, juni in raad. (Hierna af)  

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

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

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. 

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 (schriftelijk) 



 
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 

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 

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. 

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 porvincie 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 15-mei-08 Brief aan het Ministerie in afschrift aan de 
Raad (hierna af)  



 
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 

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 
begrotingsbehand
eling 

 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 

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 

158 Jaarverslag WWB: Het 
demografisch onderzoek (dat 
ook al wordt verricht in het 
kader van het Missie & Visie-
traject) zal betrokken worden bij 
het opstellen van de Nota 
Mantelzorg 

07-04-08 Commissie De Vries    



 
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 

159 Vragenronde: Op de 
gemeentelijke website zal meer 
aandacht gegeven worden aan 
de oorlogsmonumenten in de 
gemeente 

21-04-08 Raad Goldsteen    

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 

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  Opgenomen in voorjaarsnota, nu in 
procedure, juni in raad. (Hierna af) 

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

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

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. 



 
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 

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 (schriftelijk) 

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 

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 

 



Bijlage 1
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Bijlage 3



Bijlage 4





Bijlage 5 


