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

dd. 14 december 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: 
  - 
 
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.  Afronding fase 1 project De Wiekelaar 
Oudleusen 
1. akkoord te gaan met het plan ‘Een intensieve 

samenwerking met een ondernemende insteek’ 
van Ontmoetingscentrum De Wiekelaar van 9 
november 2009 ; 

2. ingeval De Wiekelaar uitvoering geeft aan het 
energie+ concept, geen verrekening van het 
Leadersubsidie toe te passen en het gehele 
bedrag ten gunste van De Wiekelaar te laten 
komen; 

3. voor uitvoering van de plannen een investerings-
krediet inclusief de middelen voor duurzaamheid 
van €  852.500 beschikbaar stellen met inacht-
neming van de onder 2 gestelde voorwaarde; 

4. met ingang van 2011 een extra jaarlijkse exploi-
tatiesubsidie beschikbaar stellen van € 10.000 
voor de exploitatie van De Wiekelaar zoals met 
het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008 is 
besloten en in de meerjarenbegroting is 
opgenomen. 

5. de van de Wiekelaar te ontvangen BTW-
teruggave, geraamd op € 104.690, te storten in 
de Algemene Reserve.  

Conform 

5. Bestemmingsplan Westerbouwlanden-
Noord 
1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen en 

Kennisgeving. 
2. het bestemmingsplan Westerbouwlanden-

Noord, Nieuwleusen gewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de bijgevoegde stukken, 
bestaande uit:  
a. Nota van Zienswijzen en Kennisgeving; 
b. een toelichting; 
c. regels; 
d. plankaart. 

3.  geen exploitatieplan vast te stellen. 
4.   het Beeldkwaliteitplan Westerbouwlanden-

Noord vast te stellen.  

Conform 
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 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
6. 1e partiële herziening Buitengebied 

Lemelerveld, aardgastransportleiding 
Gasunie 
- Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening de “1
e 
partiële herziening  Buitengebied 

Lemelerveld, aardgastransportleiding Gasunie” 
ongewijzigd vast te stellen. 

- Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Conform 

7. Projectbesluit 'verplaatsen handbalveld, 
sportpark Heidepark' 
1. de Nota van Zienswijzen en Kennisgeving vast 

te stellen; 
2. het projectbesluit ‘Verplaatsen handbalveld, 

Sportpark Heidepark’ te nemen overeenkomstig 
de bijgevoegde stukken, bestaande uit: 
a. De ruimtelijke onderbouwing; 
b. Plankaart; 
c. Voorschriften. 

Conform 
 
 

8. Tussenevaluatie waterplan Dalfsen 
1. Kennis nemen van de tussenevaluatie 

Waterplan 2007; 

2. Aanpassen van de planning van de 
uitvoeringsmaatregelen conform voorstel; 

Conform 

9. Startnotitie Openbaar Vervoer 
1. Kennis nemen van de startnotitie; 

2. Deze startnotitie uitwerken tot een nota 
openbaar vervoer. 

Conform 
De leden Nijkamp en Eilert-Herbrink leggen 
namens hun respectievelijke fracties een 
stemverklaring af. 

10. Notitie “Vergrijzing: Waar staan we nu ?” 
De notitie “Vergrijzing: Waar staan we nu ?” vast te 
stellen. 

Conform 
 

11. Locale Educatieve Agenda (LEA) 
1. Vaststellen kadernota LEA 

2. Intrekken verordening overleg lokaal 
onderwijsbeleid 2002 

Conform 

12. Frisse scholen 
1. Principe besluit nemen dat uitvoering wordt 

gegeven aan het project Frisse Scholen, waarbij 
gestreefd wordt om in alle klassen in de 
gemeente Dalfsen de luchtkwaliteit te 
optimaliseren. 

2. Uitgangspunten is dat de verdeling van de 
kosten tussen gemeente en schoolbestuur 50/50 
is en dat er sprake is van een éénmalilge actie. 

3. € 900.000 Beschikbaar stellen, dekking is als 
volgt: 
het Rijk  € 212.318;  
de provincie   € 225.000;  
gemeente   € 231.341; 
schoolbesturen  € 231.341. 
De gemeentelijke middelen komen uit de 
reserve onderwijshuisvesting (€ 186.000) en de 
reserve klimaat en duurzaamheid (€ 45.341). 

Conform 
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 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
13. Wijziging bestuurlijke structuur Wezo 

1. Kennis nemen van de beleidsnotitie “Wezo: 
samen werken aan samenwerking in een 
geschikte bestuurlijke structuur”, en de 
conclusies uit de notitie te onderschrijven. 

2. Instemmen met het voorstel tot beperkte 
wijzigingen van de Gemeenschappelijke 
Regeling Wezo, conform beslisdocument 
Wijziging bestuurlijke structuur Wezo. 
Kernpunten zijn: 
- aanpassing in verband met de Wet 

dualisering en de nieuwe Wet sociale 
werkvoorziening; 

- ombuigen van de huidige gemengde 
regeling naar een collegeregeling; 

- de zetel in het algemeen bestuur die wordt 
vervuld door een raadslid uit Zwolle, over te 
dragen aan de wethouder van Zwolle die 
daardoor twee stemmen krijgt; 

3. Het instellingsbesluit cliëntenraad Wsw vast te 
stellen, met terugwerkende kracht, per 1 januari 
2010. 

4. De verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale 
werkvoorziening gemeente Dalfsen 2008 in te 
trekken met ingang van 1-1-2010. 

5. Kennis te nemen van de voorgestelde 
aandelentransactie van Wezo NV naar de 
colleges binnen de GR (voorhangprocedure). 

6. In te stemmen met de overdracht van aandelen 
van Wezo NV naar de colleges binnen de GR 
Wezo 

Conform 

14. Bestemmingsplan "Buitengebied (vm. 
gemeente) Nieuwleusen, part. herziening 
Nieuwendijk" 
1. De drie 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 aanvulling van de 
toelichting, zoals vermeld in de onder 2 
bedoelde nota; 

4. Het bestemmingsplan “Buitengebied 
(voormalige gemeente) Nieuwleusen, partiële 
herziening Nieuwendijk” 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       

Conform 
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 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
15. Evaluatie Rood voor Rood en VAB beleid 

1. In te stemmen met de bijgevoegde evaluatie; 

2. De voorgestelde wijzigingen in de Beleidsregels 
2007-2009 Rood voor Rood met gesloten beurs 
en Beleidskader Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing gemeente Dalfsen vast te stellen. 

Door de leden Logtenberg, Van Leeuwen, 
Smit, Nijburg en Tempelman-Mulder is een 
amendement (H5.6) ingediend (bijlage 1). 
Na stemming (v: 21 – t: 0) is dit 
amendement aangenomen en maakt het 
deel uit van de besluitvorming. 
 

Door de leden Logtenberg, Van Leeuwen, 
Smit, Nijburg en Tempelman-Mulder is een 
amendement (H5.13) ingediend (bijlage 2). 
Na stemming (v: 21 – t: 0) is dit 
amendement aangenomen en maakt het 
deel uit van de besluitvorming. 
 
Door de leden Logtenberg, Van Leeuwen, 
Smit, Nijburg en Tempelman-Mulder is een 
amendement (H5.14) ingediend (bijlage 3); 
voor dat dit amendement in stemming wordt 
gebracht brengen de inbrengers een kleine 
tekstuele wijziging in het amendement aan. 
Na stemming (v: 21 – t: 0) is dit 
amendement aangenomen en maakt het 
deel uit van de besluitvorming. 
 
Door de leden Logtenberg, Van Leeuwen, 
Smit, Nijburg en Tempelman-Mulder is een 
amendement (H5.22) ingediend (bijlage 4). 
Voor dat dit amendement in stemming wordt 
gebracht wordt het door het college 
overgenomen. 
 
Door de leden Logtenberg, Van Leeuwen, 
Nijburg en Tempelman-Mulder is een 
amendement (H5.4) ingediend (bijlage 5) 
Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke 
stemming, met in achtneming van de 
stemmen van de 4 leden van de PvdA-
fractie tegen, aangenomen en maakt het 
deel uit van de besluitvorming. 
 

Door de leden Logtenberg, Van Leeuwen, 
Smit, en Nijburg is een amendement (H5.5) 
ingediend (bijlage 6). 
Dit amendement is vóór stemming door de 
indieners ingetrokken, onder de toezegging 
van wethouder Goldsteen dat de termen 
“karakteristieke bebouwing” en “goede 
landschappelijke inpassing” worden 
uitgewerkt in de Structuurvisie Buitengebied, 
het bestemmingsplan Buitengebied en de 
Welstandsnota. 
 
Door de leden Logtenberg, Van Leeuwen, 
Smit, en Nijburg is een amendement (H5.7) 
ingediend (bijlage 7). 
Dit amendement is vóór stemming door de 
indieners ingetrokken, onder de toezegging 
van wethouder Goldsteen dat de 
gemeenteraad over elk geval van 
toepassing van de Rood-voor-Roodregeling, 
waarbij niet op de plaats van slop wordt 
herbouwd, geïnformeerd wordt. 
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 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
15. Evaluatie Rood voor Rood en VAB beleid 

1. In te stemmen met de bijgevoegde evaluatie; 

2. De voorgestelde wijzigingen in de Beleidsregels 
2007-2009 Rood voor Rood met gesloten beurs 
en Beleidskader Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing gemeente Dalfsen vast te stellen. 

vervolg 
 
Door de leden Logtenberg, Van Leeuwen, 
Smit, Tempelman-Mulder en Nijburg is een 
amendement (H6.2.3) ingediend (bijlage 8). 
Voor dat dit amendement in stemming wordt 
gebracht wordt het door het college 
overgenomen.  
 
Door de leden Smit, Logtenberg en Van 
Leeuwen is een amendement (H5.2) 
ingediend (bijlage 9). 
Na stemming (v: 21 – t: 0) is dit 
amendement aangenomen en maakt het 
deel uit van de besluitvorming.  
 
Door de leden Smit, Logtenberg en Van 
Leeuwen is een amendement (H5.20) 
ingediend (bijlage 10). 
Na stemming (v: 21 – t: 0) is dit 
amendement aangenomen en maakt het 
deel uit van de besluitvorming. 
 
Door de leden Smit en Van Leeuwen is een 
amendement (H5.20) ingediend (bijlage 11). 
Na stemming (v: 21 – t: 0) is dit 
amendement aangenomen en maakt het 
deel uit van de besluitvorming.  
 
Door het lid Smit is een amendement 
(H5.18) ingediend (bijlage 12). 
Na stemming (v: 4 – t: 17) is dit 
amendement verworpen.  
 
Door het lid Smit is een amendement 
(H5.19) ingediend (bijlage 13). 
De indiener heeft dit amendement voor 
stemming ingetrokken.  
 
Door het lid Logtenberg is een amendement 
(H6.5.1) ingediend (bijlage 14). 
Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke 
stemming, met in achtneming van de 
stemmen van de 2 leden van de VVD-fractie 
tegen, aangenomen en maakt het deel uit 
van de besluitvorming. 
 
Door de leden Smit en Eilert-Herbrink is een 
motie ingediend (bijlage 15). 
Na stemming (v: 9 – t: 12) is deze motie 
verworpen.  

16. Stichting Kunstwegen 
1. De activiteitensubsidie voor de stichting 

Kunstwegen per 2010 t/m 2013 te verhogen van 
€ 3.125,00 tot € 10.000,00 per jaar; 

2. Het verschil van € 6.875,00 gedurende een 
periode van vier jaar jaarlijks te onttrekken uit 

het Fonds Beeldende Kunst. 

Aangehouden 
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 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
17. Onderbrengen van Team Recreatie en 

Toerisme van de voormalige Regio 
IJssel/Vecht 
binnen de gemeente Dalfsen. 
- het team Recreatie en Toerisme van de 

voormalige Regio IJsselVecht onder te brengen 
in de Dalfser organisatie, 

- vooralsnog als proefplaatsing voor de duur van 
twee jaar 

- het totaal aan baten en lasten te verwerken in 
de begroting van 2010 en 2011 

- wethouder G. Laarman – Hemstede als 
portefeuillehouder te benoemen 

- eind 2010 een tussenevaluatie op te maken 

Conform 

18. Project Kunst Langs de Vecht; kunstwerk 
Slingertuig Ruitenborghweg 
1. aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te 

Zwolle de opdracht verlenen tot het realiseren 
van het kunstwerk Slingertuig; 

2. voor deze opdracht uit het fonds Beeldende 
Kunst (4540010) een bedrag beschikbaar stellen 
van € 20.000,00. 

 

19. Raadsplanning 2010  
20. Vaststelling besluitenlijst dd. 14 december 

2010 
Conform 

21. Ingekomen stukken Conform 
22. Mededelingen Het lid Wiltvank vraagt  van de onder punt 5 

opgenomen mededeling commissiebespreking, in 
combinatie met de evaluatie van het ambulant 
jongerenwerk. 
 
De leden Van Leeuwen vraagt commissie-
behandeling van de onder punt 1 opgenomen 
mededeling  
 
Het lid Van Dijk vraagt raadsbesluitvorming over 
de onder punt 1 opgenomen mededeling; dit 
omdat het, onder andere, gaat over de 
gemeentelijke ambities en de aanwending en 
besteding van middelen. 
 
Het lid Schiphorst-Kijk inde Vegte vraagt om 
opname in de raadsplanning van de medeling 4 
gedane toezegging van een rapportage. 
Toegezegd wordt dit uiterlijk in april 2010 te 
doen. 

22a. Ontwerpbestemmingsplan 
Rosengaardeweg 
1. in te stemmen met de Nota van Inspraak en 

Overleg;  
2. het Ontwerpbestemmingsplan  

Rosengaardeweg, gemeente Dalfsen ter visie te 
leggen overeenkomstig het  
voorontwerpbestemmingsplan. 

Na stemming (v: 11 – t: 10) wordt het 
voorstel aangenomen. 
 
Door de leden Wiltvank, Tempelman-Mulder 
en Ramaker is een motie ingediend (bijlage 
16). 
Na stemming (v: 11 – t: 10) is deze motie 
Aangenomen. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 januari 
2010. 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,  de griffier,   
L.V. ELfers  H.C. Lankman  
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