
 

 

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

dd. 25 mei 2009 
 
Aanwezig: 
De leden: 

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

   
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. Spreekrecht burgers - 

3. Vaststellen agenda Conform 

4. Rapport rekenkamercommissie 2008: 
“inkoop- en aanbestedingsbeleid” 
1. kennis te nemen van het 

onderzoeksprogramma 2009 van de 
rekenkamercommissie Dalfsen; 

2. de gedane aanbevelingen over te nemen. 

Conform 

5. Verordening Leerlingenvervoer 
Vaststellen van de Verordening Leerlingenvervoer 

Conform 

6. Vaststellen gemeentelijke bibliotheekbeleid 
voor 2010 t/m 2013 
1. de beleidsnota Bibliotheekbeleid 2010-2013 

‘de beleefbibliotheek’ vast te stellen; 
2. per 2010 de budgetsubsidie te verhogen met € 

40.000 per jaar exclusief loon en prijsstijgingen 
tot een bedrag van € 609.000; 

3. gedurende 2010 t/m 2014 een projectsubsidie 
te verlenen van € 8.000 per jaar, in totaal voor 
alle vestigingen € 40.000; 

4. de financiële consequenties van het beleid 
mee te laten wegen tijdens de behandeling van 
de voorjaarsnota 2009. 

Conform 
Het lid Keuvelaar legt namens de fractie van 
Gemeentebelangen een stemverklaring. 
De fractie van de VVD wenst de aantekening 
geacht te worden tegen te hebben gestemd. 



 

 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
7. Evaluatie besluit welstandsvrij bouwen aan 

achtergevels van woningen in de kernen en 
(her)benoemen leden van de welstands- en 
monumentencommissie 
1. kennis te nemen van de evaluatie 

welstandsvrijbouwen aan de achtergevels van 
woningen in kernen en te besluiten het 
raadsbesluit om deze bouwwerken vrij te 
houden van welstand te handhaven 

2. de leden van de welstands- en 
monumentencommissie met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2009 te (her)benoemen. 

Conform 
Over het onder punt 2. voorgestelde wordt een 
schriftelijke stemming gehouden.  
De uitslag is alsvolgt: 
- M.M.L. de Waal (voorzitter) (20 stemmen) 
- H. Ribbens (lid) (20 stemmen) 
- M. Schipper (lid) (20 stemmen) 
- E.J.F. van Gent (secretaris) (20 stemmen) 

- F.H. Klokke (plv-bouwkundige/plv-deskundige 
monumentencommissie) (20 stemmen) 

- drs. R. Lanning (plv-voorzitter) (20 
stemmen) 

- L.W. Barneveld (lid) (20 stemmen) 
- R.M. Onderdelinden (secretaris) (20 

stemmen) 
- D.H. Baalman (voorzitter monumenten-

commissie) (20 stemmen) 
- G.M. van Altena (architectuurhistoricus 

monumentencommissie) (20 stemmen) 
- J.H. Teunis (bouwkundige/restauratie-

deskundige monumentencommissie) (20 
stemmen) 

- M. van Hellemondt (plv-architectuur-
historicus) (20 stemmen) 

- J. Abbink (plv-bouwkundige 
monumentencommissie) (20 stemmen) 

- G.J. Bierema (landschapsarchitect 
monumentencommissie) (19 stemmen) 

8. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente 
Dalfsen 
1. Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de 

Gemeente Dalfsen vast te stellen; 
2. Kennis nemen van de inkoopvoorwaarden 

Gemeente Dalfsen; 
3. De jaarlijks benodigde middelen van €25.000,-- 

voor de invulling van de inkoopfunctie te 
betrekken bij de voorjaarsnota; 

4. Bij de verdere invulling van de 
organisatieontwikkeling een plaatsbepaling van 
de functie van inkoopadviseur opnemen. 

Conform 
 

9. Algemene subsidieverordening 2009 
De ‘algemene subsidieverordening gemeente 
Dalfsen 2009’vast te stellen. 

Conform 
 

10. Beschikbaar stellen krediet voor aankoop 
Krediet beschikbaar stellen voor aankoop en 
bijkomende kosten van een boerderij met 
ondergrond en bijbehorende opstallen gelegen te 
Dalfsen 

Conform 
 

11. Besluitenlijst, dd. 20 april 2009 Conform 

12. Ingekomen stukken Conform 
13. Mededelingen Conform 

Van de mededelingen onder de punten  wordt 
commissiebespreking verlangd. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 29 juni 
2009 
 
De raad voornoemd, 
  
 
De voorzitter,  de griffier,  
L.V. Elfers  H. C. Lankman



 

 

 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN 
-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 

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 mei 2009  In 2009 wordt beleidsplan openbare 
verlichting geactualiseerd. Hierin zal 
aandacht worden besteed aan deze nieuwe 
ontwikkeling 

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 september 2009  Rapportage hierover wordt meegenomen bij 
de Verbreding WMO-loket in september 2009 

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 Met nadere informatieverstrekking wordt 
gewacht tot er meer duidelijkheid omtrent de 
definitieve regeling van de rijksoverheid 
wordt verstrekt 

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  In juni 2009 vindt ambtelijk overleg plaats. In 
september wordt de raad per brief 
geïnformeerd over de stand van zaken. In 
2010 vindt de heroverweging van het 
subsidiebeleid plaats 

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. 



 

 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN 
-1- 
Nr 

-2- 
Omschrijving 

-3- 
Datum 

-4- 
Cie/Raad 

-5- 
Portefeuille- 

houder 
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Verwachte datum 
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-7- 
Datum van 
afdoening 

-8- 
Wijze van afdoening 

151 Wmo-beleidskader 2008-2011: 
De WMO-Raad zal om advies 
gevraagd worden rondom het 
bestemmingsplan mantelzorg" 

31-03-08 Raad Laarman 2009  Er is provinciaal ruimtelijk beleid rondom 
"afhankelijke woonruimten"in het 
buitengebied vastgesteld, gericht op 
mantelzorg. Dit beleid wordt in nieuwe 
bestemmingsplannen opgenomen. Bij bp kan 
ontheffing worden verleend op basis van 
deze regeling. 

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 mei 2009  Voorstel aan de Raad, icm jaarverslag 
Sociale Zaken 

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

02-06-08 VJN Laarman september 2009  Hieraan zal aandacht worden besteed in het 
voorstel over uitbreiding van 
begraafplaatsen. Loopt 

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

05-06-08 VJN Goldsteen   doorlopend beleid 

181 Meersportenplein: De totale 
exploitatiekosten zullen ook 
inzichtelijk gemaakt worden 

06-10-08 Commissie Laarman sept. 2009  In november is er een excursie naar enkele 
voorbeeldprojecten. 

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

13-10-08 Cie Laarman maart 2009  De verwachting is om in maart 2009 de raad 
via brief te rapporteren. 

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 maart/april 2009  Is overlegd met de GGD. Rapportage moet 
nog komen. Informatie via brief in maart/april. 



 

 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN 
-1- 
Nr 

-2- 
Omschrijving 

-3- 
Datum 

-4- 
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-5- 
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-6- 
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-7- 
Datum van 
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-8- 
Wijze van afdoening 

199 Veiligheid: Inzicht geven in 
ontwikkeling op 19 gebieden 
hoe we scoren en wat we willen 
bereiken (mbt de ambitie om de 
criminaliteit met 25% terug te 
dringen tov eikjaar 2003) 

10-11-08 Raad Elfers november 2009  Wordt meegenomen bij de jaarrekening en 
later in het jaar bij het nieuwe 
veiligheidsbeleid. 

203 Fietsendiefstallen: de raad zal 
op de hoogte gehouden worden 
over mogelijke aanpak van de 
fietsendiefstallen 

26-01-09 Raad Elfers mei 2009  Er wordt eerst een gesprek met prorail 
gevoerd (moet nog plaatsvinden), daarna 
volgt een rapportage 

204 Huisvesting statushouders: De 
raad zal geïnformeerd worden 
over de voortgang inzake de 
huisvesting van statushouders 

26-01-09 Raad Elfers (uit 
portefeuille De 
Vries) 

juli / januari  De raad ontvangt een afschrift van de 
verantwoording aan de provincie. 

205 Invoering pilot dorps-
/kernwethouders: in juni 2009 
zal de raad een tussenevaluatie 
ontvangen 

26-01-09 Raad Elfers (uit 
portefeuille De 
Vries) 

Nov. 2008 en 1ste 
kwart. 2009 

 In november een mondelinge rapportage van 
de eerste indrukken. Daarna vóór de 
verkiezingen in 2010 een rapportage in de 
raad. 

211 Toekomstvisie WSW/Wezo: de 
raad zal inzichtelijk worden 
gemaakt (bij de VJN) wat de 
financiële gevolgen zijn van de 
vergrootte regierol van de 
gemeente bij de uitvoering van 
de WSW 

23-02-09 Raad De Vries juni 2009  Wordt beantwoordt in de VJN 

214 GVVP: de wethouder zal 
schriftelijk antwoord geven op 
de gestelde financiële vragen 

02-03-09 Commissie Goldsteen    

216 Raadscommunicatie: Bij de 
VJN zal een voorstel gedaan 
worden over de archivering van 
de video-webcast 

02-03-09 Commissie Elfers    

218 Kredieten bouwrijp maken: de 
wethouder zal bekijken wat wat 
de mogelijkheden zijn om de 
raad tussentijds te informeren 
over de stand van zaken 

09-03-09 Commissie Goldsteen Maart 2009  Per mail door de portefeuillehouder 
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219 Kredieten bouwrijp maken: 
leden van de raad zullen 
geïnformeerd worden over de 
stand van zaken met betrekking 
tot de grote kavels 

09-03-09 Commissie Goldsteen Maart 2009  Per mail door de portefeuillehouder 

224 GVVP: Er volgt een notitie over 
het openbaar vervoer 

23-03-09 Raad Goldsteen    

225 GVVP: Er zal nader beraad 
plaatsvinden over de 
verkeersafwikkeling te 
Nieuwleusen 

23-03-09 Raad Goldsteen    

226 GVVP: De wethouder zal nader 
contact zoeken met oa politie 
over de mogelijkheden mbt de 
Broekhuizen 

23-03-09 Raad Goldsteen    

227 Evaluatie welstandsvrij bouwen: 
De definitie van welstandsvrij 
bouwen zal aan stukken 
worden toegevoegd 

11-05-09 Commissie Goldsteen Mei 2009 25-5-2009 Definitie is als voetnoot teogevoegd aan het 
raadsvoorstel en de evaluatie 

228 Evaluatie welstandsvrij bouwen: 
Er zal worden onderzocht of in 
het buitengebied ook aan de 
niet zichtzijden welstandsvrij 
bouwen mogelijk en/of 
wenselijk is 

11-05-09 Commissie Goldsteen    

 


