
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
dd. 24 november 2008 

 
Aanwezig: 
De leden: 

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

   
Met kennisgeving afwezig: 

A.J. Schuurman 
 
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 besluitenlijsten: 

a. besluitenlijst d.d. 27 oktober 2008 
b. besluitenlijst d.d. 10 november 2008 

Conform 

5a. Ingekomen stukken Het College van B&W zal een concept-reactie 
opstellen en deze alvorens hem te versturen aan 
de leden van de raad rondmailen 

Voor het overige: conform 
5b. Mededelingen Conform 
6. Najaarsnota 2008 

1. Instemmen met najaarsnota 2008. 
2. De programmabegroting 2008 en 2009  wijzigen 

op basis van de mutaties vanuit de najaarsnota 
2008. 

3. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 een 
bestemming geven aan het werkelijk saldo 
2008. 

Conform 

7. Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin 
De Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin vast te 
stellen. 

Conform 

8. Beleidsnota onderhoud gemeentelijke 
gebouwen periode 2008-2012 
1. Akkoord gaan met de nieuwe systematiek voor 

de bepaling van de dotatie voor groot onderhoud 
gemeentelijke gebouwen 

2. De beleidsnota onderhoud gemeentelijke 
gebouwen periode 2008–2012 vaststellen. 

Conform 



 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
9. Accommodatieprojecten welzijn en sport in 

Dalfsen; plan van aanpak en stand van 
zaken najaar 2008 
Op basis van de notitie accommodatieprojecten 
welzijn en sport in Dalfsen; plan van aanpak en 
stand van zaken najaar 2008:  
1. akkoord gaan met het plan van aanpak voor de 

accommodatieprojecten welzijn en sport;  
2. Project Sportontwikkeling Middengebied 

Nieuwleusen: 
a. voor het project Sportontwikkeling 

Middengebied Nieuwleusen de insteek 
kiezen dat de gemeente open staat voor 
alternatieve (deel) plannen, mits de plannen 
vanuit de verenigingen voldoen aan de 
vastgestelde kaders; 

b. om daarbij uit de impasse te komen, is de 
gemeente bereid om een aantal algemene 
kosten uit te zonderen van de 75%/25% 
regeling. Dit betreft de kosten van de 
algemene verkeersmaatregelen (toegang 
tennisbanen/oversteek fietspad/ algemeen 
parkeerterrein) en de kosten van de 
skatebaan/JOP. Onder de voorwaarde dat 
er vanuit de verenigingen harde garanties 
komen over de eigen bijdrage voor de 
overige onderdelen, neemt de gemeente 
deze kosten voor 100% voor rekening van 
de gemeente. Hiervoor wordt een extra 
bedrag beschikbaar gesteld van € 114.000,-
-. Dit bedrag wordt gedekt uit de algemene 
reserves of een nader aan te wijzen 
bestemmingsreserve; 

c. om te voorkomen dat dit dossier nog lang 
onderwerp van discussie blijft, krijgen de 
verenigingen tot uiterlijk 1 april 2009 de 
kans  om alternatieven aan te leveren die 
passen binnen de kaders. Lukt dit niet, dan 
zullen wij uiterlijk in de raad van juni 2009 
komen met een definitief voorstel, waarbij 
knopen doorgehakt moeten worden en 
besluiten genomen moeten worden over 
welke onderdelen van het plan concreet 
uitgevoerd worden en of er onderdelen 
geschrapt worden; 

3. de stand van zaken voor de overige projecten 
voor kennisgeving aannemen. 

 

De raad verwijst dit stuk terug voor 
commissiebehandeling alvorens het 
inhoudelijk te bespreken. 

10.  Kredietvoorstel 
Krediet beschikbaar stellen voor aankoop van 
gronden gelegen te oosten van de kern Dalfsen 

Door het lid Van Dijk wordt een amendement 
(bijlage) ingediend; het college neemt dit 
amendement over; het maakt daarmee deel uit 
van de besluitvorming.  

Voor het overige: conform 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 15 
december 2008. 
 
De raad voornoemd, 
  
 
De voorzitter,  de griffier,  
L.V. Elfers  H. C. Lankman 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIJST VAN  TOEZEGGINGEN WORDT LATER VERZONDEN 


