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

dd. 23 juni 2008 
 
Aanwezig: 
De leden: 

M.R.H.M. von Martels, 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, A. 
Nijburg, L.M. Nijkamp, P.G.K. Batterink-Van Berkum (verlaat de vergadering na agendapunt 6). 

   
Met kennisgeving afwezig: 

A.J. van de Hoek, M.H. Tempelman-Mulder 
 
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 Conform 
4. Vaststellen besluitenlijst d.d. 26 mei 2008 Conform 
5a. Ingekomen stukken Conform 
5b. Mededelingen 

 
Conform 

6. Vaststelling ketenbeleid 
Vast te stellen de in de Nota Ketenbeleid 
voorgestelde beleidslijn en bijbehorende 
actiepunten ten aanzien van keten in de gemeente 
Dalfsen. 

Conform 

7. Aankoop Bosmansweg 60 
Het benodigde krediet beschikbaar stellen voor 
aankoop van Bosmansweg 60 

Conform 

8. Grondaankoop "De Grift" Nieuwleusen 
Het benodigde krediet voor aankoop van de woning 
en bijbehorende toegangsweg gelegen aan de 
Meeleweg 88 te Nieuwleusen beschikbaar stellen. 

Conform 

9. Richtlijnen MER N340 
Voorgesteld wordt bijgaande Richtlijnen m.e.r. N 
340 (bijlage II) vast te stellen met inachtneming van 
de beantwoording van de reacties zoals opgenomen 
in de Inspraaknota (bijlage III). 

Door het lid Van Dijk wordt een 
amendement ingediend dat inhoudt dat het 
Dalfser lid van de stuurgroep bij de 
trechtering van de alternatieven rekening 
houdt met een toetsingskader dat door de 
gemeenteraad van Dalfsen wordt 
vastgesteld. 
Na stemming wordt dit amendement 
verworpen (v: 6 – t: 13). 
 
Conform 

10. Vaststelling Bestemmingsplan 
Buitengebied, 12e herziening 
waterwinlocatie Vechterweerd  
1. De twee ingekomen zienswijzen ontvankelijk te 

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

zienswijze te besluiten overeenkomstig de 
Nota van Zienswijzen; 

3. Het bestemmingsplan Buitengebied, 12e 
herziening waterwinlocatie Vechterweerd vast 
te stellen overeenkomstig de bijgevoegde 

De Raad verleent toestemming aan 
terugnemen van dit voorstel door het 
College. 



 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
stukken, bestaande uit: 
a. Nota van Zienswijzen: 
b. De toelichting; 
c. Voorschriften; 
d. Plankaart. 

 
11.  Vaststellen jaarrekening 2007 

1. De jaarrekening 2007 vast te stellen 
overeenkomstig de opgemaakte stukken. 

2. Het voordelig saldo over 2007 bedraagt € 
349.132. 

3. het resultaat  van € 349.132,  toe te voegen 
aan de algemene reserve en van dit bedrag € 
194.000 te bestemmen voor diverse projecten. 

Conform 
De fractie van Gemeentebelangen wenst de 
aantekening een voorbehoud te hebben 
gemaakt ten aanzien van de aanwending 
van het batig saldo. 

12. Vaststellen voorjaarsnota 2008 
1. De voorjaarsnota 2008, jaarschijf 2008, vast te 

stellen en de begroting dienovereenkomstig te 
wijzigen. 

2. Akkoord te gaan met de aangepaste 
voorjaarsnota 2008, waaronder jaarschijf 2009 
en verder, en dit als kader mee te nemen bij de 
voorbereiding van de meerjarenbegroting 2009 
– 2012. 

 

Het lid Wiltvank neemt het amendement 
(Grote Projecten) dat hij in een eerder 
stadium, mede namens de leden Ramaker 
en Schoonhoven, indiende terug. 
 
Besluitvorming 
Voorstellen 1 t/m 8, met inachtneming van 
de afgelegde stemverklaringen en gedane 
toezeggingen: conform 
 
Stemverklaringen:  
Punt 4 van de aanvullende voorstellen:  
de fractie van Gemeentebelangen wenst de 
aantekening dat zij voor de variant 90-10 
zijn. 
 
Punt 4 van de aanvullende voorstellen:  
de fractie van de ChristenUnie wenst de 
aantekening dat zij het belangrijk vindt dat 
een financieel plafond ten aanzien van de 
75% is vastgelegd. 
 
Punt 7 van de aanvullende voorstellen:  
de fractie van Gemeentebelangen wenst de 
aantekening dat zij voor een maximale 
uitbreiding van de FTE’s met 6 inclusief de 
3,5 is. 
 
Punt 8 van de aanvullende voorstellen:  
de fractie van Gemeentebelangen wenst de 
aantekening dat zij alleen voor een 
trendmatige verhoging van de OZB is. 
 
De fractie van het CDA wenst de 
aantekening dat zij kennis heeft genomen 
van de woorden van de wethouder ten 
aanzien van de duurzaamheid en de solide 
financiering, maar dat zij de dekking verder 
vervolmaakt wenst te zien bij de begroting. 

13. Modernisering Wet sociale 
werkvoorziening: vervolgnotitie 
1. Vast te stellen de Verordening 

Cliëntenparticipatie Sociale Werkvoorziening. 
2. Vast te stellen de Verordening 

Persoonsgebonden Budget Sociale 
Werkvoorziening. 

3. In te stemmen met het voorstel om de 

Conform 

Opmerking [EL1]: Geef hier 
aan wat er voorgesteld wordt. 



 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
ontvangsten van Larcom in te zetten als 
dekking voor de kosten van de tijdelijke 
uitbreiding van de afdeling Sociale Zaken met 
een consulent Sociale Werkvoorziening 

4. Kennis te nemen van de uitgangspunten uit de 
regionale notitie Modernisering WSW 

14. Delegatiebesluit 
In te stemmen met de voorgestelde wijziging van 
het delegatiebesluit van 26 juni 2006. 

Gewijzigd vastgesteld, de 
delegatieverlening van de bevoegdheid 
houdende het verlenen of het weigeren van 
vrijstellingen op grond van artikel 19, lid 1 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
vervalt op 1 februari 2009. 

15. Vaststelling verordeningen 
• in te trekken het "Reglement van orde voor de 

vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de raad van de gemeente Dalfsen - 2005" en 
de “Instellingsverordening raadscommissie 
Dalfsen – 2005”, beiden vastgesteld op 11 april 
2005; en 

• vast te stellen het "Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de raad van de gemeente Dalfsen - 2008" en 
de "Instellingsverordening raadscommissie 
Dalfsen - 2008". 

Door het lid Kamperman wordt een 
amendement, mede namens het lid 
Schoonhoven ingediend tot strekking 
hebbend de afschaffing van het 
ambtsgebed. 
 
Na stemming (v:10 – t: 9) wordt dit 
amendement aangenomen en maakt het 
deel uit van de besluitvorming. 

15a. Verklaring inzake gevolgde besluitvorming 
inzake de windenergie 

Door het lid Ramaker wordt, namens de 
fractie van Gemeentebelangen en de VVD, 
een verklaring voorgelezen. 
 
De voorzitter legt vervolgens een verklaring 
af namens het College van B&W. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 22 september 
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 

12-3-2007 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) 

4-6-2007 Raad (VJN) De Vries jaarschijf 2009  In 2009 wordt beleidsplan openbare 
verlichting geactualiseerd. Hierin zal 
aandacht worden besteed aan deze nieuwe 
ontwikkelingToepassing LED-verlichting in 
openbare verlichting staat nog in de 
kinderschoenen 

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

7-6-2007 Raad (VJN) Elfers    

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

11-6-2007 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. 

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

31-3-2008 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 

31-3-2008 Raad Laarman december 2008  Dit punt is voorlopig 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) 
 
-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 

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

31-3-2008 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. 

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

7-4-2008 Commissie De Vries 2009  In 2008 worden alle regelingen opgenomen 
in de WMO-krant. Daarna wordt hier een 
andere vorm aangegeven, zo mogelijk via 
een speciale gids. 

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) 

7-4-2008 Commissie De Vries Najaar 2008  Voorstel aan de Raad 

162 LOP: richting de Begroting zal 
dit punt worden bijgesteld 

2-6-2008 VJN Goldsteen    

163 Gebiedsgericht werken: richting 
de Begroting zal dit punt 
worden bijgesteld 

2-6-2008 VJN Goldsteen    

166 Parkachtige begraafplaatsen: 
bij het Landschapsbeleidsplan 
zal het College komen met een 
verkenning van de 
mogelijkheden en financiële 
consequenties 

2-6-2008 VJN Laarman  okt-08 Hieraan zal aandacht worden besteed in het 
voorstel over uitbreiding van begraafplaatsen 

167 Informatiemoment brandweer: 
In het 4e kwartaal zal een 
informatieavond voor de 
gemeenteraad belegd worden 

2-6-2008 VJN Elfers    

169 Huis v/d Jeugd: College komt 
met voorstellen, als het 
mogelijk is nog voor de 
begrotingsvergadering. Willen 
wel de locatiediscussie laten 
rusten. Ook met de jeugd er 
over spreken. 

5-6-2008 VJN Laarman  jun-08 Huis van de Jeugd is meegenomen in de 
VJN met budget voor investeringen en 
structurele lasten. Uitvoering wordt ter hand 
genomen. Termijn is afhankelijk van de te 
kiezen locatie. 



 
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 

172 Fusieschool: De wethouder 
zegt toe dat er helder en 
duidelijk gecommuniceerd 
wordt met het bestuur van het 
PCO 

5-6-2008 VJN De Vries   Het College en enkele leden van de Raad 
hebben De Schakel bezocht en zijn 
geïnformeerd door het schoolbestuur. 
College maakt met het schoolbestuur nadere 
afspraken over het vervolg. Nog geen termijn 
te noemen. 

173 Cliëntenraad: De wethouder 
heeft het convenant getekend, 
is nu opgestuurd naar de 
staatssecretaris. Zodra dit 
getekend retour is, zal de 
wethouder de Raad informeren 

5-6-2008 VJN De Vries september 2008  Het convenant ligt nog bij de staatssecretaris. 
Het punt wordt na de zomervakantie 
afgehandeld. De raad wordt hierover 
geïnformeerd. 

174 Kinderlintje: Het College laat 
deze suggestie onderzoeken en 
zal met een voorstel naar de 
Raad komen 

5-6-2008 VJN Elfers    

175 Efficiencyslag: Het College zal 
trachten voor de 
begrotingsvergadering met een 
antwoord te komen op de 
suggestie van een 
efficiencykorting van 1% 

5-6-2008 VJN Elfers  jun-08 Is verwerkt in de VJN die door de Raad is 
aangenomen. Daarnaast blijft er aandacht 
bestaan voor efficiencymaatregelen. 

176 Uitgifte bedrijfsterreinen: Het 
College zal de Raad in een 
vroegtijdig stadium in 
voorkomende gevallen 
informeren 

5-6-2008 VJN Goldsteen    

177 Jaarrekening: Toelichting op 
stand van zaken uitvoering 
Programmabegroting zal zo 
voor het zomerreces gegeven 
(kunnen) worden 

16-6-2008 Commissie Goldsteen    



 
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 

178 Jaarrekening: De 
portefeuillehouder zal trachten 
een aantal oorzaken van 
vertraging in de investeringen 
te geven, daarbij zal ook 
getracht worden inzicht te 
geven in die oorzaken die 
binnen en buiten de 
invloedssfeer van de gemeente 
liggen. 

16-6-2008 Commissie Goldsteen    

179 Doelmatigheidsonderzoek 
verwerven en beheren van 
subsidies: Er zal worden 
bekeken wanneer de raad een 
voortgangsrapportage 
aangeboden krijgt 

23-6-2008 Raad Elfers    

180 Richtlijnen MER N340: In de 
richtlijnen zal een voetnoot 
worden opgenomen die luidt 
dat ze gelezen dienen te 
worden alsof er geen besluit 
100km-stroomweg is genomen. 

23-6-2008 Raad Goldsteen    

181 Richtlijnen MER N340: De 
portefeuillehouder zal op 
belangrijke momenten tijdens 
het proces N340 de adviezen 
van de Raad inwinnen en de 
Raad consulteren 

23-6-2008 Raad Goldsteen    

182 Jaarrekening 2007: Er wordt 
naar gestreefd de behandeling 
van de jaarrekening 2008 in 
mei 2009 te agenderen 

23-6-2008 Raad Goldsteen    



 
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 

183 OZB-differentiatie: De 
portefeuillehouder zegt toe bij 
de opstelling van de 
programmabegroting de 
differentiatie in OZB-tarieven 
tussen woningen en niet-
woningen te zullen bestuderen, 
voorwaarde daarbij is wel dat 
de OZB-opbrengst dezelfde 
blijft. 

23-6-2008 Raad Goldsteen    


