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

dd. 15 december 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, E. Keuvelaar-van der 
Sloot, R.W.J. van Leeuwen, J.G.J. Ramaker, I.G.J. Snijder-Haarman, N.L. Agricola, 
G. Schoonhoven, M.H. Tempelman-Mulder, A. Nijburg, L.M. Nijkamp, P.G.K. Batterink-Van Berkum,  

   
Met kennisgeving afwezig: 

A.J. van de Hoek 
 
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 
0. Aanbieden voorzittershamer Door de raadsnestor, de heer W.G. Smit, wordt 

aan de raadsvoorzitter, namens de 
gemeenteraad van Dalfsen, de nieuwe 
voorzittershamer aangeboden 

2. Spreekrecht burgers - 

3. Vaststellen agenda 
Het college van burgemeester en wethouders heeft, 
conform artikel 42.1 RvO, verzocht het voorstel 
”Accommodatieprojecten welzijn en sport in 
Dalfsen; plan van aanpak en stand van zaken 
najaar 2008” (agendapunt 14 van deze concept-
agenda) in te mogen trekken.  
De gemeenteraad zal hierover een ordebesluit 
moeten nemen. 

De raad besluit het voorstel  dat het voorstel 
”Accommodatieprojecten welzijn en sport in 
Dalfsen; plan van aanpak en stand van zaken 
najaar 2008” niet door het College ingetrokken 
mag worden en tijdens deze vergadering 
behandeld zal worden. 
 
Voor het overige: conform 

4. Vaststelling besluitenlijst d.d. 24 november 
2008 

Conform 

5a. Ingekomen stukken Conform 

5b. Mededelingen De fractie van de PvdA verzoekt om 
commissiebehandeling van de onder nummer 3. 
(Stand van zaken N348 najaar 2008) en 4. 
(Besluit bijzondere bijstand Dalfsen 2009) 
genoemde mededelingen. 
De fractie van het CDA verzoekt om 
commissiebehandeling van de onder nummer 1. 
(Tussenevaluatie Detailhandelsstructuurvisie 
2006 – 2016) genoemde mededeling. 
De voorzitter zegt dit toe, waarbij wordt 
opgemerkt dat commissiebehandeling van de 
onder nummer 3. genoemde mededeling pas in 
februari 2009 zal plaats vinden. 
 
Voor het overige: conform 

6. Belastingverordeningen 
Vast te stellen:  
1. Verordening Reinigingsrecht 2009 
2. Verordening onroerende-zaakbelastingen (OZB) 

2009. 

De fracties van Gemeentebelangen en de VVD 
wensen de aantekening geacht te worden tegen 
te hebben gestemd tegen het onder 2. 
voorgestelde.  
 
Voor het overige: conform 

7. Aankoop Westerbouwlanden Noord 
Krediet beschikbaar stellen voor aankoop en 
bijkomende kosten van grond gelegen in het 
uibreidingsplan Westerbouwlanden noord. 

Conform 

8. Stemmen in een willekeurig stembureau 
De gemeente Dalfsen aanmelden voor het 
experiment “Stemmen in een willekeurig 
stembureau”. 

Conform 



 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
9. Privatisering sporthal de Schakel 

1. Ingaande 1 januari 2009 het beheer en de 
exploitatie van de sporthal De Schakel over te 
dragen aan Stichting De Schakel en in verband 
hiermee de opstallen en inventaris in eigendom 
over te dragen en voor de opstallen recht van 
opstal te verlenen (ondergrond blijft in eigendom 
gemeente). 

2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 
Gemeente Dalfsen en Stichting De Schakel 
2009 – 2023. 

3. Kulturhusconcept verder uit te werken volgens 
de gemaakte (financiële)afspraken, zoals 
vastgelegd in de kaderovereenkomst van 27 
februari 2008.  

Conform 

10.  Advies Wmo-raad wegingskader hulp bij 
het huishouden 
Via bijgevoegd raadsbesluit besluiten het 
gemeentelijk wegingskader hulp bij het huishouden 
ongewijzigd voort te zetten. 

Conform 

11. Verordening langdurigheidstoeslag 

De verordening langdurigheidstoeslag gemeente 

Dalfsen 2009 vaststellen. 

Conform 

12. Klimaat- en duurzaamheidsbeleid 
1. In te stemmen met het meerjarenprogramma 

klimaat- en duurzaamheid 2009 – 2012; 
2. Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma 

een aanvullend krediet beschikbaar te stellen uit 
de egalisatiereserve reiniging van € 400.000,- ; 

3. In te stemmen met het openen van een 
duurzaamheidsfonds (in de vorm van een 
revolving fund) van € 250.000,- bij 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) te 
Hoevelaken;  

4. Dit bedrag van € 250.000,- als een geldlening in 
de begroting op te nemen; 

5. De Provincie Overijssel te stimuleren om vanuit 
de bij hun beschikbare middelen duurzaamheid 
een evenredige bijdrage te verlenen aan het 
duurzaamheidsfonds. 

De leden Van Leeuwen en Ramaker dienen een 
amendement (bijgevoegd). 
Ter vergadering wordt door de indieners het 
woord “alsmede” in het amendement vervangen 
door “vervolgens”. 
Dit, gewijzigde, amendement wordt na stemming 
(v: 14 – t: 6) aangenomen, waarmee het deel 
uitmaakt van de besluitvorming. 
 
Voor het overige: conform 

13. Ondersteunende begeleiding algemeen op 
psychosociale grondslag 
Via bijgevoegd raadbesluit invulling te geven aan 
het gemeentelijk beleid. 

Conform 

 
Het lid Eilert heeft namens de fractie van de 
PvdA een stemverklaring afgelegd. 

14. Accommodatieprojecten welzijn en sport in 
Dalfsen; plan van aanpak en stand van 
zaken najaar 2008 
In te stemmen met de ‘startnotitie jeugd- en 
jongerenbeleid 2009-2012’ als uitgangspunt voor 
het beleidskader jeugd- en jongerenbeleid 2009-
2012. 

Door de leden Snijder en Schoonhoven dienen 
een amendement (bijgevoegd). 
Dit amendement wordt na stemming (v: 7 – t: 13) 
verworpen. 
De leden Smit, Von Martels en Batterink dienen 
een amendement (bijgevoegd). 
Dit amendement wordt na stemming (v: 13 – t: 7) 
aangenomen, waarmee het deel uitmaakt van de 
besluitvorming. 
 
De fracties van Gemeentebelangen en de VVD 
stemmen tegen het voorstel, waarmee het 
geamendeerde voorstel met 13 stemmen voor en 
7 stemmen tegen wordt aangenomen. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 januari 
2009. 
 
De raad voornoemd, 
  
 
De voorzitter,  de griffier,  
L.V. Elfers  H. C. Lankman 









 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN pag. 6 

versie dd. 14-1-09 

 
-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 mei 2009  raadsplanning 

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 samen-
werkingsvoorstel 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   Datum ingepland: 23 februari 2009, 's 
middags 

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 23-12-2008 Afgedaan bij brief 

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  De provincie stelt binnenkort het beleid vast. 
Vervolgens komt er een voorstel over de 
toepassing in Dalfsen. 

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 

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

02-06-08 VJN Goldsteen   Afgedaan 

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  feb-09 Hieraan zal aandacht worden besteed in het 
voorstel over uitbreiding van 
begraafplaatsen. Loopt 
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167 Informatiemoment brandweer: 
In het 4e kwartaal zal een 
informatieavond voor de 
gemeenteraad belegd worden 

02-06-08 VJN Elfers 16-2-2009  Informatiemoment is ingepland: 16 februari 
2009 

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 mrt-09 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 maart/april 2009  Concept-voorstel wordt om advies 
voorgelegd aan het DON 

176 Uitgifte bedrijfsterreinen: Het 
College zal de Raad in een 
vroegtijdig stadium in voor-
komende 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  nov-08 Bij de VJN en de NJN is gerapporteerd of de 
afwijkingen in de programma's 

178 Jaarrekening: De portefeuille-
houder 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 invloed-
sfeer van de gemeente liggen. 

16-06-08 Commissie Goldsteen  nov-08 Bij de VJN en de NJN is gerapporteerd of de 
afwijkingen in de programma's en het 
investeringsplan 

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

06-10-08 Commissie  27-1-2008  Informatiemoment belegd op 27 januari 2009 
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180 Procedureverordening voor 
advisering tegemoetkoming in 
planschade: De portefeuille-
houder zal inzage verlenen in 
de vraag hoevaak 

06-10-08 Commissie Goldsteen   Commissie wordt in december geïnformeerd; 
komt zo spoedig mogelijk 

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 dus-
danig moment aan de deel-
nemende raden aan te bieden 
zodat de bestuursorganen er 
ook nog iets mee kunnen 

06-10-08 Commissie Elfers december 2008  per brief 

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. 

185 Lokaal gezondheidsbeleid: de 
cie 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    

192 Weerstandsvermogen: Bij de 
controle op de jaarrekening 
2008 zal de accountant hierbij 
extra stilstaan 

10-11-08 Raad Goldsteen juni 2009  Vaststelling van de jaarrekening 2008 is 
voorzien in de raad van 29 juni 2009 
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193 Structuurplannen: in 2009 
zullen ook voor de kernen 
structuurplannen gemaakt 
worden 

10-11-08 Raad Goldsteen   Opgenomen in jaarwerkplan 2009 

194 Leerlingenvervoer: Voorstel in 
mei 2009 

10-11-08 Raad De Vries Mei 2009  Wordt verwerkt in het jaarwerkplan 2009. 

195 Locaal Educatieve Agenda: 
Voorstel in mei 2009 

10-11-08 Raad De Vries   Wordt verwerkt in het jaarwerkplan 2009. 

196 Fusieschool Kleine Veer/De 
Schakel: Voorstel in januari 
2009 

10-11-08 Raad De Vries Januari 2009  Definitief voorstel in de raad van maart 2009. 

199 Inzicht geven in ontwikkeling op 
19 gebieden hoe we scoren en 
wat we willen bereiken 

10-11-08 Raad Elfers    

201 Jaarrekeningen Wezo en het 
Oude Veer 2007 en begroting 
2009 van de GR WEZO: de 
raad zal geïnformeerd worden 
over de situatie rondom de 
directie van de WEZO en wat 
dat financieel betekent 

17-11-08 Cie De Vries januari 2009   

 


