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

dd. 23 november 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, J.W. Uitslag, P. Weerstra, J.J. Wiltvank 

   
Met kennisgeving afwezig: 
  L.V. Elfers (burgemeester)  
 
Namens het College van Burgemeester en Wethouders: 

G. Laarman-Hemstede, E. Goldsteen, T. de Vries, H. Zwart (sec.-dir.). 
 

Voorzitter:    Griffier: 
 L.M. Nijkamp H.C. Lankman 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
2. Spreekrecht burgers - 

3. Vaststellen agenda Conform 

4. Skatebaan en Multi-veld Hoonhorst 
Een bedrag van maximaal € 39.000 beschikbaar te 
stellen ten laste van de post investeringssubsidie 
sportaccommodaties voor het plan van Plaatselijk 
Belang Hoonhorst e.o. om een skatebaan en Multi-
veld op het sportpark De Potkamp te realiseren en 
de exploitatielasten vanaf het jaar 2010 op te 
vangen binnen de totale  exploitatie van het 
sportparken. 

Conform 
 

5. Financiële gelijkstelling openbaar en 
bijzonder onderwijs - vijfjaarlijkse 
afrekening openbaar onderwijs 2001-2004 
1. De vijfjaarlijkse afrekening openbaar 

basisonderwijs 2001-2004 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de overschrijding van de 

rijksvergoeding met 0,09% en de gevolgen voor 
de financiële gelijkstelling met het bijzonder 
onderwijs.  

3. Conform regelgeving financiele gelijkstelling in 
totaal bedrag bedrag € 22.000 beschikbaar te 
stellen aan het de schoolbesturen voor bijzonder 
onderwijs, te dekken uit de post onvoorzien. 

Conform 
 
 

6. Vaststellen Bestemmingsplan De Grift III 
1. De zes ingekomen zienswijzen ontvankelijk te 

verklaren; 
2. Ten aanzien van de inhoud van de ingediende 

zienswijze te besluiten overeenkomstig de Nota 
van Zienswijzen; 

3. In te stemmen met de ambtshalve wijziging van 
het ontwerpbestemmingsplan, vermeld in de 
onder 2 bedoelde nota; 

4. Het bestemmingsplan De Grift III gewijzigd vast 
te stellen overeenkomstig de bijgevoegde 
stukken, bestaande uit:  
a. Nota van Zienswijzen: 
b. De toelichting; 
c. Regels 
d. Plankaart 

5. geen exploitatieplan vast te stellen       

Door de leden Weerstra, Nijburg en Logtenberg 
wordt een amendement ingediend (bijlage). Voor 
stemming wordt dit amendement door de heer 
Weerstra, namens zijn mede-indieners, 
ingetrokken, onder de toezegging van wethouder 
Goldsteen, dat het College van B&W, na 
vaststelling van het bestemmingsplan met  het 
bedrijf Westerman in overleg treedt om de 
intenties van de raad onderdeel te laten zijn van 
de overeenkomst tussen de gemeente Dalfsen 
en het bedrijf Westerman. 
 
Conform 



 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
7. Ondersteunende begeleiding op 

psychosociale grondslag 
1. de beschikbare middelen van € 18.700 vanaf 

2010 als taakstellend budget beschikbaar te 
stellen aan Carinova; 

2. Carinova op te dragen deze middelen 
gezamenlijk met de andere organisaties in te 
zetten voor kortdurende begeleiding; 

3. de inzet van deze middelen inzichtelijk te maken 
via de reguliere jaarlijkse verantwoording. 

Door het lid Eilert wordt een amendement 
(bijlage) ingediend. 
Voordat het amendement in stemming wordt 
gebracht amendeert zij dit zelf. 
 
Na stemming (v: 9 – t: 21) wordt het 
amendement verworpen. 
 
Het voorstel wordt, zonder hoofdelijke stemming, 
conform aangenomen. 
 
Door het lid Eilert wordt een motie (bijlage) 
ingediend. 
 
Na stemming (v: 4 – t: 17) wordt de motie 
verworpen. 

8. Omgevingsprogramma 2010, bestaande uit 
Milieubeleidsprogramma en Integraal 
Handhavingsplan 
1. Vaststellen van Omgevingsprogramma 2010, 

bestaande uit Milieubeleidsprogramma en 
Integraal handhavingsplan. 

2. In 2010 nadere kaders op stellen over het 
handhavingsbeleid en de –prioritering ten 
behoeve van het Omgevingsprogramma 2011 
e.v. 

Conform 
 
De heer Smit legt namens de fractie van de PvdA 
een stemverklaring af. 
 

9. Besluitenlijst Ten aanzien van de verslaglegging bij 
agendapunt 17 (ingekomen stukken): deze dient 
geplaatst te worden onder agendapunt 18 
(mededelingen). 
 
De besluitenlijst wordt  bij agendapunt 17 
(ingekomen stukken) aangevuld met de 
aantekening dat  van het stuk onder nummer 3. 
(Jaarverslag Oversticht) commissiebehandeling 
verlangd wordt, en dat de raad bij de overige 
punten overeenkomstig het voorgestelde 
afdoeningsbesluit worden afgedaan. 
 
Vastgesteld 

10. Ingekomen stukken Van het stuk genoemd onder  nummer 2. wordt 
commissiebespreking verlangd. 
 
De raad besluit bij de overige stukken conform 
het voorgestelde afdoeningsadvies. 

11. Mededelingen Van de punten 6. en 7. wordt 
commissiebespreking verlangd. 
 
Van de overige stukken neemt de raad kennis. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 13 december 
2009. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter, de griffier,   
L.V. Elfers H.C. Lankman  
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 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  

versie dd. 9-12-09 
-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 klaar Agendastuk raad Stond op raadsplanning voor december. In 
verband met volle agenda en  vergaderdatum 
doorgeschoven naar januari 2010 
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 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  

versie dd. 9-12-09 
-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 ? ? Tijdens de raad van 23 maart is afgesproken 
dat dit onderwerp voor de raad zou worden 
geagendeerd. Deze afspraak is niet 
uitgevoerd. Inmiddels is bij de begroting hier 
aandacht aan besteed. Verbreden 
Jagtlusterallee in prioriteit naar achteren 
geschoven (opnieuw aan de orde bij de 
voorjaarsnota 2010) mede ook omdat 
inmiddels het vrijliggend fietspad is 
gerealiseerd. De ontsluiting van 
Westerbouwlanden naar de Jaglusterallee 
heeft, mede op verzoek raad destijds, wel 
prioriteit gehouden. 

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

23-03-09 Raad Goldsteen april 2009  Er is contact geweest met de politie. Aan de 
subjectieve onveiligheid op deze route wordt 
ook door de politie jaarlijks aandacht 
besteed. Verder doet de route mee in een 
fietspilot van de provincie. Ook de 
ontwikkelingen rond de N340 kunnen van 
invloed zijn op deze route. Hierover komt 
begin volgend jaar meer duidelijkheid. 

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    

229 Wet Investeren in Jongeren 
(WIJ): De raad zal tussentijds 
een rapportage worden 
aangeboden. 

12-10-09 Commissie De Vries    

230 Ruimte voor de Vecht: Zodra de 
gesprekken met de provincie 
over co-financiering afgerond 
zijn zal de raad geïnformeerd 
worden 

26-10-09 Raad Goldsteen klaar 30-11-2009 Informele bijeenkomst raad over Investeren 
Met Gemeenten (IMG)Definitieve 
besluitvorming februari 2010 
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 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  

versie dd. 9-12-09 
-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 

231 N340: De wethouder wil 
nagaan op welke wijze de raad 
betrokken kan zijn bij het traject 
voordat GS tot een besluit komt 

26-10-09 Raad Goldsteen   De raad wordt regelmatig door de wethouder 
geïnformeerd; voor het laatst op 30 
november 2009 tijdens informele raad 

232 Omgevingsprogramma: Nut en 
noodzaak zal worden 
aangegeven 

26-10-09 Raad De Vries    

233 Centrum Jeugd en Gezin: We 
komen in de beleidsvisie met 
een voorstel over de 
coördinatie tussen de 
verschillende partners om te 
komen tot een CJG 

09-11-09 Progr-Begr Laarman    

234 Trefkoele: In de raad van 
februari komen we te spreken 
over de richtingskleuze en de 
toekomstige functies van de 
Trefkoele 

09-11-09 Progr-Begr Laarman    

235 WMO-loket: in januari in de 
raad een evaluatie waarbij 
Nieuwleusen en Lemelerveld 
worden meegenomen 

09-11-09 Progr-Begr Laarman    

236 Poëtische Paden: College 
neemt de suggestie van de CU-
fractie over en wil er serieus 
naar kijken 

09-11-09 Progr-Begr Laarman   De suggestie wordt betrokken bij het project 
Rondje Vecht (Investeren Met Gemeenten) 
en advisering over het project “Verhalen 
Knooppunten” 

237 Convenant Duurzaamheid: 
Zodra convenant met de 
provincie over duurzaamheid is 
getekend zal de raad 
geinformeerd worden 

09-11-09 Progr-Begr De Vries    

238 Frisse Scholen: In december 
ligt een voorstel aan de raad 
voor over dit thema 

09-11-09 Progr-Begr De Vries    

239 WEZO: In januari 2010 een 
raadsvoorstel over de 
hernieuwde Wezo-structuur 

09-11-09 Progr-Begr De Vries    
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 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  

versie dd. 9-12-09 
-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 

240 Integrale aanpak en de 
prioriteitenlijst: Begin 2010 zal 
het College hierop terugkomen 

09-11-09 Progr-Begr De Vries    

241 Oversteek bij Rosengaerde: 
College gaat de mogelijkheden 
en de omogelijkheden na en 
gaat bekijken hoe de vieligheid 
ter plaatse verbeterd kan 
worden 

09-11-09 Progr-Begr Goldsteen Februari 2010  Via mededelingen aan de raad 

242 Investeren in Overijssel:Eind 
november informatieavond over 
Investeren in Overijssel, 
besluitvorming voorzien in 
februari 2010 

09-11-09 Progr-Begr Goldsteen klaar klaar Informatiebijeenkomst raad op 30 november 
2009 

243 Steunpunt vrijwilligers: Voor 2 
jaar incidenteel 8 uur financiële 
ruimte te zoeken 

09-11-09 Progr-Begr Laarman    

244 Suggestie van groen-voor-rood: 
Kan meegenomen worden bij 
de evaluatie rood-voor-rood 

09-11-09 Progr-Begr Laarman klaar klaar Meegenomen in evaluatie Rood voor Rood; 
behandeling in commissie/raad december 

245 Motie Muzerie: wordt op 
teruggekomen bij de 
Cultuurnota 

09-11-09 Progr-Begr Laarman    

246 Bibliotheek: akkoord gaan met 
5X€8.000,-- (incidenteel) + voor 
1 jaar €40.000,--. College komt 
hierop terug bij de VJN 2010, 
dekking zou gevonden kunnen 
worden binnen het positieve 
saldo van de 
begrotingsvergadering 

09-11-09 Progr-Begr Laarman    

247 Kwartaalcijfers Wezo NV + 
managementsrapportage: 
worden ter info aan de raad 
vertstrekt 

09-11-09 Progr-Begr De Vries    
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 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  

versie dd. 9-12-09 
-1- 
Nr 

-2- 
Omschrijving 

-3- 
Datum 

-4- 
Cie/Raad 

-5- 
Portefeuille- 

houder 

-6- 
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-7- 
Datum van 
afdoening 

-8- 
Wijze van afdoening 

248 Nota bestuurlijke 
bevoegdheden: College 
probeert het deze raadsperiode 
nog te doen (feb./mrt. 2010), 
terwijl deze op de 
raadsplanning staat voor eind 
1e kwart. 2010 

09-11-09 Progr-Begr Elfers    

249 Wapen van Dalfsen: College 
zal met de eigenaar spreken 
om te bewerkstelligen dat de 
plek toonbaar blijft. 

09-11-09 Progr-Begr Goldsteen In behandeling  Dit bouwproject is aangemeld bij het 
crisisteam bouwprojecten van de provincie; in 
overleg met alle partners wordt nu gekeken 
in hoeverre dit project kan worden vlot 
getrokken.Aandachtspunt hierbij is zeker de 
toonbaarheid van de locatie. 

250 Vaststelling BP De Grift III: Het 
college zal, na vaststelling van 
het bp, in overleg treden met 
het bedrijf W. om te bekijken of 
de intenties van de raad 
onderdeel kunnen zijn van de 
overeenkomst tussen de 
gemeente Dalfsen en het bedrijf 
W. Het college komt hiermee 
terug naar de raad 

23-11-09 Raad Goldsteen Afhankelijk van 
overleg met W 

 Na overleg met W wordt een contract 
opgesteld en vóór definitieve ondertekening 
aan de raad voorgelegd; indien er geen 
akkoord met W wordt  bereikt, dan wordt dit 
ook aan de raad voorgelegd 

251 Ondersteunende begeleiding 
op psychosociale grondslag: In 
juli 2010 zal een 
tussenrapportage aan de raad 
worden aangeboden 

23-11-09 Raad Laarman    

252 Omgevingsprogramma 2010: 
De wethouder zal schriftelijk de 
raad informeren over (de 
consequenties voor de 
financiën, organisatie en ICT 
van) de inwoering van de 
WABO 

23-11-09 raad De Vries    

253 Raadsplanning: LOP in februari 
aan de raad zal worden 
aangeboden. 

7-12-09 Commissie Elfers Februari 2010   
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