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

dd. 28 september 2009 
 
Aanwezig: 
De leden: 

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

agendapunt 17), J.W. Uitslag, P. Weerstra, J.J. Wiltvank 
   
Met kennisgeving afwezig: 

- 
 
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 Punt 20a (Meerjarenperspectief)is toegevoegd 

4. Jaarverslag Wmo 2008 
Het jaarverslag Wmo 2008 vast te stellen. 

Conform 

5. Voortgangsrapportage Centrum Jeugd en 
Gezin 2008/2009 
In te stemmen met de voortgangsrapportage 
Centrum voor Jeugd en Gezin 2008/2009 

Conform 
 

6. Nota begraafplaatsen 
De bijgaande nota “algemene begraafplaatsen 
gemeente Dalfsen” vaststellen en de in de nota 
genoemde uitgangspunten overschrijven. 

Conform 
Het lid Batterink legt namens de fractie van de 
ChristenUnie een stemverklaring af 

7. Verordening rechtspositie wethouders, 
raads- en commissieleden 2009 
- De concept-“Verordening rechtspositie 

wethouders, raads- en commissieleden 2009” 
vaststellen. 

- Voor het onderdeel  «computer en 
internetverbinding » wordt voorgesteld dat met 
ingang van de nieuwe   

- raadsperiode 2010-2014, betrokkenen zelf een 
computer met toebehoren kunnen kopen voor het   

- raadswerk. Op aanvraag wordt dan gedurende 3 
jaar elk jaar 30% van de aanschafprijs tot 
maximaal         

- € 1.500,-- (bruto) door de gemeente vergoed  
- Voor de huidige raadsperiode, als bijdrage in de 

kosten van een computer voor het raadswerk, 
éénmalig    

- €  870,-- (netto) uit te betalen. Als men niet de 
gehele periode raadslid is geweest is de 
uitbetaling naar   

- rato. 
- - In de begroting 2009 de benodigde gelden 

bijramen. 

Conform 
Het lid Wiltvank legt namens de fractie van de 
Partij van de Arbeid een stemverklaring af 

8. Voortgangsrapportage 
Meerjarenprogramma Klimaat en 
Duurzaamheid 2009 - 2012 
In te stemmen met de voortgangsrapportage 
Meerjarenprogramma Klimaat en Duurzaamheid 
2009- 2012 

Conform 
 



 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
9. Aanpassen Bouwverordening i.v.m. 

inwerkintreding Besluit brandveilig gebruik 
bouwwerken 
De Bouwverordening gemeente Dalfsen 2009, 
inclusief bijlagen en toelichting overeenkomstig 
voorstel vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking 
van de geldende bouwverordening. 

Conform 
 

10. Bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, 
16e partiële herziening Markeweg 6 
Het bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, 
16

e
 partiële herziening Markeweg 6 

ongewijzigd vaststellen bestaande uit: 
a. De toelichting; 
b. Regels; 
c. Plankaart. 

Conform 
 

11. Inbreidingslocatie Kerkstraat 26-29 te 
Lemelerveld 
1. Bijgevoegde ontwikkelings-/stedenbouwkundige 

visie vast te stellen; 
2. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt 

voorbereid (voorbereidingsbesluit); 

3. In te stemmen met de voorgestelde planologische 
procedures. 

. 

Conform 

 

12. Inbreidingslocatie Weerdhuisweg 9 te 
Lemelerveld 
Bijgevoegde stedenbouwkundige visie voor de 
inbreidingslocatie Weerdhuisweg 9 te Lemelerveld 
vast te stellen.  

Conform 

 

13. Krediet bouwrijpmaken bestemmingsplan 
Westerbouwlanden Noord 
Voor het bouwrijpmaken van het exploitatiegebied 
Westerbouwlanden Noord een krediet beschikbaar 
te stellen van € 9.769.800. 

Conform 

14. 1e wijziging leges verordening 2009 
Vast te stellen de 1

e
 wijzing leges verordening 2009  

Conform 

15. Tijdelijk meersportenplein 
- In te stemmen met het plan om tijdelijk een 

skatebaan op het plein voor het gemeentehuis en 
een interactieve voetbalmuur op het grasveld bij 
de Bruinleeuwstraat te plaatsen.  

- Hier de bij de voorjaarsnota 2008 beschikbaar 
gestelde € 75.000 voor in te zetten. 

- Een voorstel voor het definitieve meersportenplein 
af te wachten. 

Door de leden Snijder en Schoonhoven wordt 
een amendement (bijgevoegd) ingediend. Na 
stemming (v: 6 – t: 14 / 20 leden aanwezig) wordt 
het amendement verworden 
 
Na stemming (v: 14 – t: 6 / 20 leden aanwezig) 

wordt conform het voorgestelde besloten. 
 

16. Herinrichting sportpark Heidepark 
1. akkoord te gaan met het plan « Lemelerveld in 

beweging »  van juni 2009.  
2. voor uitvoering van de plannen een 

investeringskrediet van € 1.875.000 beschikbaar 
stellen. 

3. met ingang van 2011 een extra jaarlijkse 
exploitatiesubsidie beschikbaar stellen van € 
25.000 voor de bouw van een nieuwe spelzaal en 
€ 5.000 voor het nieuwe handbalveld. Dit wordt 
binnen de bestaande begroting gedekt. 

4. voor de verwezenlijking van dit project de 
bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit 
op grond van artikel 3.10 lid, 4 wet ruimtelijke 

ordening te delegeren aan het college. 

Ter vergadering stelt het college van B&W de 
gemeenteraad voor te besluiten conform het 
onder de punten 1, 2 en 3 voorgestelde en zo 
spoedig daarna een projectbesluit te nemen. 
 

Gewijzigd aangenomen De gemeenteraad 

besluit conform het onder de punten 1. 2. en 3. 
van het voorgestelde. 

17. Vaststelling Kaderstellende Notitie Kunst 
en Cultuurbeleid 2010 - 2013 
De Kaderstellende notitie Kunst en Cultuurbeleid 
2010 – 2013 met “Verdere procedure” vaststellen. 

Na stemming (v: 16 – t: 5 / 21 leden aanwezig) 

wordt conform besloten. 

 
Door de leden Snijder, Uitslag en Smit is een 
motie (bijgevoegd) ingediend. Na stemming (v: 
18 – t: 3 / 21 leden aanwezig) wordt de motie 
aangenomen. 
 



 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
19. Stedenbouwkundige visie en bijbehorende 

tekening inrichten perceel 
Brethouwerstraat 2-4 (De Schakel) in 
Dalfsen 
De stedenbouwkundige visie voor het betreffende 
perceel vast te stellen, waarbij de invulling als volgt 
zal zijn:   
1. Het bouwen van een nieuwe school op 3.000 m² 

(westzijde perceel); 
2. Een speelveldje/trapveldje op 800 m² (ten 

oosten van de nieuwe school)Woningbouw op 
2.200 m² (oostzijde perceel).  

3. Over het aantal woningen en de verdere 
detaillering van de invulling volgt nader overleg 
met de omwonenden. 

Door de leden Wiltvank, Logtenberg en Nijburg 
wordt een amendement (bijgevoegd) ingediend, 
Na stemming (v: 16 : t: 5 / 21 leden aanwezig) 
wordt het amendement aangenomen en maakt 
deel uit van de besluitvorming. 
 

Gewijzigd besloten. 

20. Bekrachtinging noodverordening 
De noodverordening die op 28 augustus 2009 van 
kracht was de bekrachtigen. 

Conform, het lid Ramaker wenst namens fractie 

van Gemeentebelangen de aantekening geacht 
te worden tegen te hebben gestemd. 

20a. Meerjarenperspectief 
1. In te stemmen met de oplossingrichting die is 

neergelegd in de notie ‘Naar een sluitend 
meerjarenperspectief 2010 –2013.’ 

2. Het financieel beleid voor een periode van 
maximaal vier jaar te wijzigen. 

3. Geen omvangrijke bezuinigingsoperatie door te 
voeren. 

4. In het geval van nieuwe tegenvallers, op korte 
termijn bezuinigingsmogelijkheden aan de raad 
voor te leggen en het college en directieteam 
hierop alvast te laten anticiperen. 

Conform 

18. Besluitenlijst Onder punt 6 dient het woordje “af” te worden 
toegevoegd. 

Voor het overige: Conform 
19. Ingekomen stukken Conform 

20. Mededelingen Van de mededelingen genoemd onder de 
nummers 1, 6, 7, 10 en 1 (eindrapportage 
monitoringscommissie) wordt 
commissiebespreking verlangd. 
Van de overige punten neemt de raad kennis. 

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

versie dd. 15-10-09 
-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 

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. 

04-06-07 Raad (VJN) De Vries november 2009  In november 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 

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. 

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

05-06-08 VJN Goldsteen   doorlopend beleid 

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. 

224 GVVP: Er volgt een notitie over 
het openbaar vervoer 

23-03-09 Raad Goldsteen    
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 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  

versie dd. 15-10-09 
-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 

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    

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    

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. 

04-06-07 Raad (VJN) De Vries november 2009  In november 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 

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. 
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 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  

versie dd. 15-10-09 
-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 

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

05-06-08 VJN Goldsteen   doorlopend beleid 

  


