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

dd. 26 april 2010 
 
Aanwezig: 
De leden: 

K. Agricola,  K.G.W. Broekman,  J.M.A. Eilert-Herbrink,  J.G. Ellenbroek,  E. Goldsteen,  
A.J. van de Hoek,  H.A.J. Kleine Koerkamp,  H. Lassche-Visscher,  R.W.J. van Leeuwen,  
T.B.M. Logtenberg, Jhr. M.R.H.M. von Martels,  P.B.M. Meijerink,  L.M. Nijkamp,  J.G.J. Ramaker,  
J. Schiphorst-Kijk in de Vegte,  G. Schoonhoven, 
I.G.J. Snijder-Haarman,  J.W. Uitslag,  J.J. Wiltvank,  P.J. van Zanten 

   
Met kennisgeving afwezig: 
 D. Dijsselhof 
 
Namens het College van Burgemeester en Wethouders: 

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

Voorzitter:    Griffier: 
 W.P.M. Urlings H.C. Lankman 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
2. Spreekrecht burgers - 
3. Vaststelling agenda Conform 
4. 3

e
 wijzigingsverordening Legesverordening 

2009 / 1
e
 wijzigingsverordening 

Legesverordening 2010 
• 3e wijziging van de Legesverordening 2009 

• 1e wijziging van de Legesverordening 2010 

Conform 

5. Exploitatiebegrotingen / kredieten 
bestemmingsplannen 2010 
1. de herziene exploitatiebegrotingen per 1 

januari 2010 vast te stellen; 
2. de kredieten voor het bouwrijp maken e.d. 

voor 2010 en volgende jaren beschikbaar 
te stellen, onder intrekking van de 
restantkredieten; 

3. voor de toekomstige uitbreiding van de kern 
Dalfsen een voorbereidingskrediet beschikbaar 
te stellen 

Conform 

6. Bestendigen voorkeursrecht Lemelerveld 
een vijftal percelen globaal gelegen ten 
noordwesten van de dorpskern Lemelerveld, tussen 
Kanaaldijk-Noord, Binnenweg, Brandweg en 
Vilstersedijk en de percelen globaal gelegen ten 
noordoosten van de kern Lemelerveld, tussen 
Waterinkweg, Vilstersestraat en Migaweg aan te 
wijzen op grond van artikel 2 jo art. 5 Wet 
voorkeursrecht gemeenten (Wvg), waardoor op 
deze percelen de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 
27 Wvg van toepassing zijn. 
Op de bij dit besluit behorende lijst en kadastrale 
kaarten staan de aangewezen percelen, eigenaren 
en/of zakelijk gerechtigden aangeduid. 

Conform 
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 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
7. Vaststelling 2e herziening bestemmings-

plan Nieuwleusen 2007 actualisering  
1. De ingekomen zienswijze ontvankelijk te 

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

zienswijze te besluiten overeenkomstig de Nota 
van Zienswijzen en Kennisgeving; 

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

4. De 2e herziening Bestemmingplan Nieuwleusen 
2007 actualisering gewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de bijgevoegde stukken, 
bestaande uit: 

a. Nota van Zienswijzen en Kennisgeving; 

 b. De toelichting; 

 c. De regels; 

 d. Plankaart 

Conform 

8. Bestendiging voorkeursrecht Hoonhorst 
het perceel gelegen ten westen van de dorpskern 
Hoonhorst, tussen de Koele, het Marspad, de 
Marsweg en de Koelmansstraat, aan te wijzen op 
grond van artikel 2 jo art. 5 Wet voorkeursrecht 
gemeenten (Wvg), waardoor op dit perceel de 
artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 Wvg van 
toepassing zijn.  
Op de bij dit besluit behorende lijst en kadastrale 
kaart staat het aangewezen perceel en de eigenaar 
aangeduid. 

Conform 

9. Aanpassing Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Dalfsen 
1. Akkoord te gaan met voorgestelde wijzigingen; 

2. De 1
e
 verordening tot wijziging van de 

Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Dalfsen vast te stellen. 

Conform 

10. Rechtspositieregeling op de griffie 
werkzame ambtenaren 
Uw raad wordt voorgesteld te besluiten de 
“Arbeidsvoorwaardenregeling - delegatiebesluit en 
mandaatstatuut griffie gemeente Dalfsen – 2010” 
vast te stellen. 

Conform 

11. Raadsdocument “Samen kiezen, samen 
doen!” 
Uw raad wordt voorgesteld te besluiten het 
raadsdocument 2010-2014 “Samen kiezen, samen 
doen!” te bekrachtigen. 

Alvorens de raad overgaat tot besluitvorming 
voert mevrouw H. Nap-Borger, informateur, het 
woord over de informatie- en formatieperiode na 
de verkiezingen van de leden van de 
gemeenteraad. 

Conform 
12. Vaststelling besluitenlijsten dd. 15 februari, 

9 maart en 11 maart 2010 
Conform 

13. Ingekomen stukken Conform 
14. Mededelingen Van de onder nummer 1 opgenomen mededeling 

verlangd de raad een bespreking in de raads-
commissie.  
Voor het overige: conform 

15. Verantwoording coalitiebesprekingen Het lid Uitslag legt verantwoording af over de 
gevoerde coalitiebesprekingen 
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 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
16. Installatie wethouders De commissie tot onderzoek van de 

geloofsbrieven, bestaande uit de leden 
Broekman, Van Zanten en Wiltvank, doet verslag 
van het onderzoek en geeft aan geen beletsel 
gevonden hebben voor de benoeming van de 
heren Von Martels, Agricola en Goldsteen tot 
wethouder. 
 
De raad stemt middels stembriefjes over de 
benoeming tot wethouder van de heren Von 
Martels, Agricola en Goldsteen. 
Er zijn 60 stemmen uitgebracht; 18 stemmen op 
elk der kandidaten en 6 ongeldig uitgebrachte 
stemmen. 
Hiermee zijn de heren Von Martels, Agricola en 
Goldsteen benoemd tot wethouder. 
 
De voorzitter van de raad neemt met enkele 
woorden afscheid van de oud-wethouders 
Laarman en De Vries. 
Vervolgens voeren mevrouw Laarman en de heer 
De Vries het woord. 
 
Overeenkomstig artikel 41a van de Gemeentewet 
legt de navolgende wethouder in de vergadering, 
in handen van de voorzitter, de verklaring en 
belofte af: 
- Jhr. M.R.H.M. von Martels 
 
Overeenkomstig artikel 41a van de Gemeentewet 
leggen de navolgende wethouders in de 
vergadering, in handen van de voorzitter, de eed 
af: 
- K. Agricola 
- E. Goldsteen 

17. Installatie raadsleden Door de voorzitter is een commissie voor het 
onderzoek van de geloofsbrieven ingesteld. De 
commissie bestaat uit de leden Broekman, Van 
Zanten Wiltvank. 
 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming tot 
toelating tot de raad van de leden Nijburg, 
Mekelenkamp en Schuurman.  
 
De heer Wiltvank brengt namens de commissie 
verslag uit aan de raad en adviseert de 
navolgende leden toe te laten tot de raad: 
- A. Nijburg 
- H. Mekelenkamp 
- A.J. Schuurman 

 
Overeenkomstig artikel 14 van de Gemeentewet 
leggen de navolgende leden van de raad in de 
vergadering, in handen van de voorzitter, de eed 
af: 
- A. Nijburg 
- A.J. Schuurman 

 
Overeenkomstig artikel 14 van de Gemeentewet 
legt het navolgende lid van de raad in de 
vergadering, in handen van de voorzitter, de 
verklaring en belofte af: 

- H. Mekelenkamp 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 31 mei 2010. 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,  de griffier,   
W.P.M. Urlings  H.C. Lankman  
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 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  

versie dd. 20-5-10 

 
-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 

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 tussentijds een 
rapportage worden 
aangeboden. 

12-10-09 Commissie 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 september 2010   

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   Zie raadsplanning: college komt hiermee in 
december 2010 (nav coalitiedocument) 

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

09-11-09 Progr-Begr Laarman    

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

09-11-09 Progr-Begr De Vries    

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

23-11-09 Raad Laarman    
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-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 

1 Convenant Duurzaam Dalfsen: 
De heer Van Leeuwen wenst 
commissie bespreking 
aangeziend er een aantal 
politieke implicaties aan 
vastzitten. Dit verzoek wordt 
ondersteund door de heer 
Wiltvank 

26-04-10 Raad Urlings juni  Aangeboden aan de agendacommissie voor 
agendering 

2 Veiligheidshuis IJsselland: 
Mevrouw Broekman (en in 
afschrift: de raad) ontvangt een 
korte notitie waarin beschreven 
de voordelen van het 
Veiligheidshuis. 

26-04-10 Raad Urlings  10-5-2010 Notitie is geplaatst op het RIS 

3 Visies via mededelingen naar 
de raad: De agendacommissie 
zal eens kritisch kijken naar de 
werkwijze om 
startnotities/visienotities via de 
lijst van mededelingen aan de 
raad ter info te brengen 

26-04-10 Raad Urlings    

4 Beheersverordening 
begraafplaatsen: De 
portefeuillehouder komt terug 
op de wijze waar op het college 
zal omgaan met de lijst van 
historische mounmenten 

10-05-10 Commissie Agricola    

5 Beheersverordening 
begraafplaatsen: De 
portefeuillehouder zal uitzoeken 
of het privacytechnisch mogelijk 
is het voornemen tot het ruimen 
van graven in KenrPunten te 
publiceren. Hij zegt de raad een 
schriftelijk antwoord toe 

10-05-10 Commissie Agricola    

 
 


