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

dd. 26 oktober 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, 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: 

T.B.M. Logtenberg 
 
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 De heer Jans voert, mede namens zijn buren, het 

woord over ontwikkelingen aan het Oosteinde te 
Nieuwleusen. 

3. Vaststellen agenda Conform 

4. Wet investeren in jongeren (WIJ) 
1. De fraudeverordening, inwerking getreden op 2-

9-2004 op 1-10-2009 laten intrekken. 
2. De antimisbruik verordening met ingang van 1-

10-2009 inwerking laten treden. 
3. De maatregelverordening, inwerking getreden 

op 1-9-2004 op 1-10-2009 intrekken. 
4. De maatregelverordening met ingang van 1-10-

2009 inwerking laten treden. 
5. De toeslagenverordening, inwerking getreden op 

1-1-2006 op 1-10-2009 intrekken voor alle 
doelgroepen met uitzondering voor de doelgroep 
benoemd in lid 2 van deze verordening. Na 1-
10-2010 komt de toeslagen verordening van 1-
1-2006 definitief te vervallen. 

6. De toeslagenverordening met ingang van 1-10-
2009 inwerking laten treden. 

7. De re-integratieverordening, inwerking getreden 
op 1 januari 2006 + de wijziging in werking 
getreden op 1-1-2007 intrekken. 

8. De participatieverordening met ingang van 1-10-
2009 inwerking laten treden. 

Conform 
Het lid Agricola legt namens de fractie van 
Gemeentebelangen een stemverklaring af 

5. Masterplan Ruimte voor de Vecht 
1. Vaststellen van de Visie van het Masterplan 

Ruimte voor de Vecht als richtinggevend 
document voor het proces in de komende jaren; 

2. Kennisnemen van het Uitvoeringsprogramma 
als dynamische agenda van waaruit projecten 
op de korte en langere termijn kunnen worden 
uitgevoerd in het kader van het programma 
Ruimte voor de Vecht; 

3. Kennisnemen van het Beeldmanifest als 
inspiratie voor het gezamenlijk ontwikkelen van 
de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

Conform 
Het lid Nijburg maakt namens fractie van de 
ChristenUnie een voorbehoud ten aanzien van 
de financiële paragraaf. 
 

6. Projectbesluit Molen Massier 
Het projectbesluit vast te stellen. 

Conform 

7. Projectbesluit "Vijverlaan 2" 
Het projectbesluit vast te stellen. 

Conform 

8. Afvalstoffenverordening gemeente Dalfsen 
2005  
De wijzigingen op de Afvalstoffenverordening 
Gemeente Dalfsen 2005 vaststellen 

Conform 
 



 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
9. Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan 

"Lemelerveld 2006", Meester Gorisstraat/ 
Kampfstraat 
1. De ingekomen reactie van Veiligheidsregio 

IJsselland ontvankelijk te verklaren; 
2. Ten aanzien van de inhoud van de ingediende 

reactie te besluiten overeenkomstig de Nota van 
Zienswijzen (is in de 
bestemmingsplantoelichting verwerkt); 

3. Naar aanleiding van de ingediende reactie in te 
stemmen met de wijzigingen vermeld in de 
onder 2 bedoelde nota;  

4. Het bestemmingsplan 1e herziening 
"Lemelerveld 2006", Meester Gorisstraat/ 
Kampfstraat gewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de bijgevoegde stukken, 
bestaande uit: 
a. de toelichting; 

 b. regels met bijlagen; 
 c. de plankaart; 
5. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Conform 
 

10. Bestemmingsplan Uitbreidingslocatie De 
Koele Hoonhorst 2009 
1. De ingekomen zienswijze ontvankelijk te 

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

zienswijze te besluiten overeenkomstig de Nota 
van Zienswijzen; 

3. Het bestemmingsplan Uitbreidingslocatie De 
Koele Hoonhorst ongewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de bijgevoegde stukken, 
bestaande uit: 
a. Nota van Zienswijzen: 
b. De toelichting; 
c. Voorschriften met bijlagen; 
d. Plankaarten. 

Conform 
 

11. Vaststelling bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Parallelweg Lemelerveld 
1. De twee ingekomen zienswijzen ontvankelijk te 

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

zienswijze te besluiten overeenkomstig de Nota 
van Zienswijzen (is in de 
bestemmingsplantoelichting verwerkt); 

3. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen 
in te stemmen met de wijzigingen vermeld in de 
onder 2 bedoelde nota; 

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

5. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Parallelweg Lemelerveld gewijzigd vast te 
stellen overeenkomstig de bijgevoegde stukken, 
bestaande uit: 
a. De toelichting; 
b. De regels met bijlagen; 

c. De plankaart. 

Conform 
 

12. 1e partiële herziening bestemmingsplan 
“Nieuwleusen 2007”, Bos Bedden 
1. Het bestemmingsplan 1e partiële herziening 

Bestemmingsplan “Nieuwleusen 2007”, Bos 
Bedden ongewijzigd vaststellen bestaande uit:  

a. De toelichting; 
b. Regels; 
c. Plankaart. 

2.  Geen exploitatieplan vast te stellen aangezien 
 het kostenverhaal anderszins is geregeld. 

Conform 
 



 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
13. Bestemmingsplan 2e partiële herziening 

Bestemmingsplan "Lemelerveld 2006", 
Statumweg 4-4a 
Het bestemmingsplan 2e partiële herziening 
Bestemmingsplan “Lemelerveld 2006”, Statumweg 
4-4a ongewijzigd vaststellen bestaande uit: 
a. De toelichting; 
b. Regels; 
c. Plankaart. 

Conform 

14. “8e partiële herziening bestemmingsplan 
“Buitengebied (voormalige) gemeente 
Nieuwleusen”, Jagersweg 8” 
1. Het bestemmingsplan 8e partiële herziening 

bestemmingsplan “Buitengebied (voormalige) 
gemeente Nieuwleusen”, Jagersweg 8 
ongewijzigd vaststellen bestaande uit: 
a. De toelichting; 
b. Regels; 
c. Plankaart. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Conform 
Het lid Weerstra wenst namens de fractie van de 
PvdA de aantekening geacht te worden tegen te 
hebben gestemd. 

15. Geschiedenis van de gemeente Dalfsen in 
verhalen 
1. in het kader van het 10-jarig bestaan van de 

gemeente in het jaar 2011 de heer dr. W. Coster 
van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) 
een opdracht te verlenen voor het realiseren van 
een boek (in 2010) waarin de geschiedenis van 
de gemeente Dalfsen in verhalen wordt 
weergegeven;  

2. de kosten ad € 20.000,00 te betalen uit de post 

Algemene Reserve. 

Voorstel is na stemming (v:6 – t:14) verworpen. 
 

16. Besluitenlijst Vastgesteld 

17. Ingekomen stukken Van de mededelingen genoemd onder de 
nummers 5.en 6. wordt commissiebespreking 
verlangd. 
Van de overige punten neemt de raad kennis. 

18. Mededelingen  

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23 
november 2009 
 
De raad voornoemd, 
  
 
De voorzitter,  de griffier,  
L.V. Elfers  H. C. Lankman  
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 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  

versie dd. 11-11-09 
-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. 11-11-09 
-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    

  


