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

dd. 22 september 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, N.L. Agricola, 
R.W.J. van Leeuwen, J.G.J. Ramaker, I.G.J. Snijder-Haarman, 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: 

K.M. Kaied 
 
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. In Memoriam raadslid de heer G. 

Kamperman 

De voorzitter van de raad spreekt een in 
memoriam uit voor het onlangs overleden 
raadslid, de heer G. Kamperman 

3. Spreekrecht burgers Mevrouw Berghuis maakt gebruik van het 
spreekrecht voor de burgers om het woord te 
voeren over een tweetal onderwerpen; de 
welstandsnota en de monumentenlijst 

4. Vaststellen agenda Conform 

5. Vaststellen besluitenlijst d.d. 23 juni 2008 Aan de lijst van toezeggingen wordt 
toegevoegd dat wethouder Goldsteen heeft 
toegezegd de raad te zullen informeren over 
de bermrail die is gepaatst langs de 
Hessenweg. 
Voor het overige: conform 

6a. Ingekomen stukken Conform 

6b. Mededelingen 
 

Van de mededelingen genoemd onder de 
nummers 4, 9 en 12 wordt 
commissiebespreking verlangd. 
Voor het overige: conform 

7. Bezwaren tegen het besluit het 
voorkeursrecht te vestigen op percelen 
gelegen ten oosten van de kern 
1. de bezwaarschriften zoals deze zijn ingediend 

tegen het besluit van het college van 5 februari 
jl. tot het vestigen van het voorkeursrecht en het 
besluit van de raad van 31 maart jl. tot 
bestendiging van het voorkeursrecht op 
verschillende percelen gelegen ten oosten van 
de kern Dalfsen door de volgende reclamanten:  

• de heer G.T.M. Feijen 

• de heer A.T.M. Feijen  

• de heer T.G.M. Feijen 

• de heer H.B.M. Feijen 

• mevrouw L. Mendels 

• de heer G.H. Wennemars 

• de heer E.J. Wennemars 

• ongegrond te verklaren 
2. het bezwaarschrift van onderstaande 

reclamanten gericht tegen het besluit van de 
raad van 31 maart jl. tot bestendiging van het 
voorkeursrecht zoals dit is gevestigd middels het 
besluit van het college van 5 februari jl. op 
verschillende percelen gelegen ten oosten van 
de kern Dalfsen 

• de heer T.J.M. Menting en de heer J.W. 
Verkruijsse niet-ontvankelijk te verklaren 

Conform 



 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
8. Bezwaar tegen het besluit het 

voorkeursrecht te vestigen op percelen 
gelegen ten westen van de kern Dalfsen 
1. Het bezwaarschrift ingediend door de heer T. 

Knotters tegen het besluit van het college van 5 
februari jl. tot het vestigen van het 
voorkeursrecht en het besluit van de raad van 
31 maart jl. tot bestendiging van het 
voorkeursrecht op verschillende percelen 
gelegen ten westen van de kern Dalfsen, om 
formele redenen gegrond te verklaren, voor 
zover het betreft het gedeelte van het perceel 
van de heer Knotters met de bestemming 
woondoeleinden; 

2. Het raadsbesluit van 31 maart in zoverre te 
herstellen dat het voorkeursrecht niet gevestigd 
is op het desbetreffende gedeelte van het 
perceel; 

3. Voor het overige het bezwaarschrift van de heer 
T. Knotters ongegrond te verklaren. 

Conform 

9. Procedureverordening voor advisering 
tegemoetkoming in planschade 
1. Besluiten het recht als bedoeld in artikel 6.4 

derde lid van de Wet ruimtelijke ordening te 
verhogen met maximaal tweederde van het in 
de wet genoemde drempelbedrag, zijnde € 500,- 
eventueel te wijzigen bij algemene maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 6.4 vijfde lid 
Wro; 

2. De procedureverordening voor advisering 
tegemoetkoming in planschade gemeente 
Dalfsen vaststellen. 

Conform 

10. Subsidie verbouw clubhuis Scouting 
Dalfsen 
1. Aan Stichting Scouting Dalfsen een subsidie te 

verlenen van € 5.320,- voor de verbouw van het 
voormalige materiaalhok tot een onderkomen 
voor de groep Rowans (15-18 jarigen); 

2. De subsidie ten laste te brengen van de post 
Reserve Jeugdvoorzieningen. 

Conform 

11.  Wijzingsverordening Leges 2008 
Vaststellen verordening tot wijziging van de 
verordening op de heffing en invordering van leges 
2008 (1

e
 wijziging)  

Conform 

12. Verstrekken opdracht controle jaarrekening 
2008 en vaststellen normenkader 
1. Opdracht verstrekken aan Deloitte 

Accountants B.V. voor de controle van de 
jaarrekening 2008. 

2. Vaststellen normenkader voor controle 

jaarrekening 2008. 

Naast het voorgestelde heeft de raad het 
volgende besloten: Nu nog geen extra punten 
van aandacht mee te geven bij de (interim-
)controle van de jaarrekening 2008, maar de 
door de Raad ingestelde werkgroep Planning 
& Control te vragen de Raad hierover te 
adviseren. 
Voor het overige: conform 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 oktober 
2008. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
De voorzitter,  de griffier,  
L.V. Elfers  H. C. Lankman 
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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 

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

07-06-07 Raad (VJN) Elfers    

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  Ivm uitspraak RvS wordt raad nu in 
november geinformeerd 

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 
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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 2009  Dit punt is voorlopig 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 provincie is bezig 
met dit onderwerp. 

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 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) 

07-04-08 Commissie De Vries april 2009  Voorstel aan de Raad, icm jaarverslag 
Sociale Zaken 

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  okt-08 De nota Mantelzorg "zit in de inspraak 
procedure". Indien beschikbaar worden 
vervolgens nog demografische gegevens 
verwerkt. 
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159 Vragenronde: Op de 

gemeentelijke website zal meer 
aandacht gegeven worden aan 
de oorlogsmonumenten in de 
gemeente 

21-04-08 Raad Goldsteen    

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

02-06-08 VJN Goldsteen    

165 24-uurszorgvoorziening L'veld: 
College zal trachten de partijen 
rond de tafel te brengen. 

02-06-08 VJN Laarman   Zie punt 170 

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

02-06-08 VJN Laarman  dec-08 Hieraan zal aandacht worden besteed in het 
voorstel over uitbreiding van 
begraafplaatsen. Loopt 

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

02-06-08 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. 

05-06-08 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. 

170 24-uurs zorgvoorziening in 
Lemelerveld: Willen wel de 
regierol nemen voor de 
samenbindending aangaande 
de 24-uursaanwezigheidszorg, 
maar niet voor de 
zorgverantwoordelijkheid. 

05-06-08 VJN Laarman jun/jul  Op 30 juni 2008 vindt een gesprek plaats van 
de wethouder met 't Zand, Carinova, De 
Veste, Plaatselijk Belang en Welzijn 
Ouderen. De Raad wordt direct geïnformeerd 
over de uitkomsten. 
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172 Fusieschool: De wethouder 

zegt toe dat er helder en 
duidelijk gecommuniceerd 
wordt met het bestuur van het 
PCO 

05-06-08 VJN De Vries December 2008  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. 

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

05-06-08 VJN Elfers   Wordt meegenomen in de notitie over 
vrijwilligerswerk. 

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

05-06-08 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 

05-06-08 VJN Goldsteen   doorlopend beleid 

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

16-06-08 Commissie Goldsteen    

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. 

16-06-08 Commissie Goldsteen    



 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN pag. 7 

versie dd. 27-10-08 

 
-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 

 
180 Procedureverordening voor 

advisering tegemoetkoming in 
planschade: De 
portefeuillehouder zal inzage 
verlenen in de vraag hoevaak 

06-10-08 Commissie Goldsteen   Commissie wordt in december geïnformeerd 

179 24-uursaanwezigheidszorg-
voorziening in Lemelerveld: Dit 
punt zal door de agenda-
commissie voor cie I van 
november geagendeerd worden 

06-10-08 Commissie Laarman   Voorstel aan de agendacie. om hiervoor een 
apart informatiemoment aan de leden van de 
raad te beleggen (evt. ism, De Veste) 

180 Middengebied Nieuwleusen: Dit 
punt zal door de 
agendacommissie voor cie I 
van november geagendeerd 
worden 

06-10-08 Commissie Laarman   De raad wordt in de commissievergadering 
van november 2009 geïnformeerd. 

181 Meersportenplein: De totale 
exploitatiekosten zullen ook 
inzichtelijk gemaakt worden 

06-10-08 Commissie Laarman   In nvoember is er een excursie naar enkele 
voorbeeldprojecten. 

182 GGD Ijsselland: de GR zal 
gevraagd worden om hun 
financiële stukken op een 
dusdanig moment aan de 
deelnemende raden aan te 
bieden zodat de 
bestuursorganen er ook nog 
iets mee kunnen 

06-10-08 Commissie Elfers    

183 Lokaalgezondheidsbeleid: een 
schriftelijk overzicht (in een 
matrix) van de meetresultaten 
van GGD Monitor 

13-10-08 Cie Laarman   Wordt gepresenteerd zodra het rapport 
openbaar wordt. 

184 Lokaal gezondheidsbeleid: 
kijken of er nadere informatie te 
verkrijgen is over de verbanden 
die mogelijk kunnen bestaan 
tussen het aantal zelfdodingen 
en depressie 

13-10-08 Cie Laarman   Wordt overlegd met de GGD. 
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185 Lokaal gezondheidsbeleid: de 

commissie schriftelijk 
informeren als er een overleg is 
geweest tussen de 
woningstichtingen en de de 
portefeuillehouder over het 
binnenmilieu van de huisvesting 

13-10-08 Cie Goldsteen    

186 Vaststelling Vechterweerd: er 
zal worden uitgezocht in 
hoeverre het mogelijk is de 
afspraak met de bewoners vast 
te leggen dat er wordt 
aangesloten bij de wensen met 
betrekking tot kleurstelling en 
vorm van het gebouw; deze 
biref zal voor de 
raadsvergadering van 27 
oktober 2008 worden 
verzonden 

13-10-08 Cie Goldsteen oktober 2008  In de Raad van okotber 

187 PvA actualisatie 
bestemmingsplannen 
recreatieterreinen: wordt deze 
periode nog afgerond 

13-10-08 Cie Goldsteen oktober 2008  In de Raad van okotber 

 
 


