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

dd. 15 februari 2010 
 
Aanwezig: 
De leden: 

K. Agricola, P.G.K. Batterink-van Berkum, A.J. van Dijk, J.M.A. Eilert-Herbrink, 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: 
  A.J. van de Hoek, L.V. Elfers 
 
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 De heer D. Brugman richt namens het bestuur 

van de Openbare Bibliotheek het woord tot de 
raad 

3. Vaststellen agenda Conform 

4.  Conceptnota Kunst en Cultuur 2010 - 2013, 
versie december 2009 
1. De conceptnota Kunst en Cultuur 2010 – 

2013, versie december 2009 vaststellen, 
zodat uw raad aan de hand van deze nota 
een hoorzitting kan organiseren. 

2. Na de hoorzitting zal de definitieve 
besluitvorming door uw raad plaatsvinden. 

Conform 

5. Actieplan Vrijwilligerswerk 2010 - 2011, 
versie januari 2010 
1. Het Actieplan Vrijwilligerswerk 2010 – 2011 

vaststellen. 
2. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 

aan de orde stellen of de middelen voor het 
vrijwilligerswerk kunnen worden verruimd met 
als doel beter aan te sluiten bij de 
uitgangspunten die zijn opgenomen in de nota 
“Mee(r)doen in Dalfsen, Wmo Beleidskader”. 

Conform 

6. Overzicht stand van zaken uitvoering 
collegeprogramma 2006-2010 
Met instemming kennis te nemen van het 
overzicht stand van zaken, versie 
januari/februari 2010, uitvoering 
collegeprogramma 2006-2010. 

Conform 

7. Consultatie Voorlopig Ontwerp 2 Waterfront 
Dalfsen 
De raad wordt over het aangepaste Voorlopig 
Ontwerp 2 (VO2) Waterfront Dalfsen geconsulteerd 

De raad heeft kennisgenomen van de 
bevindingen van het college verworven tijdens de 
consultatie van de raad. 
 
 

8. Investeren Met Gemeenten 
1. In te stemmen met de realisering van de 

deelprojecten uit ‘Rondje Vecht’. 
2. Daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van 

€ 1,1 miljoen ten laste van de Essent-middelen. 
3. Het aanbod van de provincie Overijssel om 

tevens een bedrag van € 1,1 miljoen te 
investeren in deelprojecten uit ‘Rondje Vecht’, te 
accepteren.   

Verworpen, onder de toezegging van de 
portefeuillehouder, dat hij met de Provincie 
Overijssel zal overleggen en de raad zal 
informeren over de uitkomsten van dit overleg. 
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 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
9. Plan van aanpak doorontwikkeling Wmo-

loket 
De besluitvorming rond de doorontwikkeling van het 
Wmo-loket door te schuiven tot het moment dat er 
meer duidelijkheid is over de financiële situatie en 
de eventuele door te voeren bezuinigingen.   

Door de leden Smit en Eilert-Herbrink is een 
amendement ingediend (bijlage 1). 
Na stemming (v: 5 – t: 14) is dit amendement 
verworpen. 
 
Het voorstel wordt in stemming gebracht door de 
voorzitter (v:14 – t: 5) waarna het voorstel 

conform is aangenomen. 

 
Ten tijde van de stemmingen met betrekking tot 
dit agendapunt was het lid Wiltvank niet 
aanwezig. 

10. Landschapsontwikkelingsplan Dalfsen 
Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) vaststellen 
met voorgestelde wijzigingen. 

Door de leden Agricola en Logtenberg is een 
amendement ingediend (bijlage 2). 
Na stemming (v: 11 – t: 9) is dit amendement 
aangenomen en maakt het deel uit van de 
besluitvorming. 
 
Door de leden Logtenberg, Agricola en Nijburg is 
een amendement ingediend (bijlage 3). 
Na stemming (v: 16 – t: 4) is dit amendement 
aangenomen en maakt het deel uit van de 
besluitvorming. 

 
Gewijzigd aangenomen 

11. Rapport rekenkamercommissie 2009: 
"Permanente bewoning van recreatie-
woningen als politiek dilemma" 
1. het onderzoeksrapport “Permanente bewoning 

van recreatiewoningen als politiek dilemma” te 
bespreken;  

2. uitspraken te doen over de vraag of de 
conclusies en aanbevelingen overgenomen 
worden. 

De aanbevelingen worden in stemming gebracht. 
 
Aanbeveling 1 wordt na stemming (v: 9 – t: 11) 
verworpen. 
Aanbeveling 2 wordt na stemming (v: 9 – t: 11) 
verworpen. 
Aanbeveling 3 wordt na stemming (v: 13 – t: 7) 
aangenomen. 
Bij stemming over aanbeveling 4 staken de 
stemmen (v:10 – t:10). 
Met toepassing van artikel 32, lid 4 Gemeentewet 
wordt het nemen van een besluit hierover 
uitgesteld tot een volgende raadsvergadering. 
 
Door de leden Tempelman-Mulder en Ramaker is 
een motie (bijlage 4) ingediend. 
Analoog aan artikel 32, lid 4 Gemeentewet en 
artikel 34, lid 4 RvO wordt ook het nemen van 
een besluit over de motie uitgesteld tot een 
volgende raadsvergadering. 
 

12. Citymarketing 
1. Gezien de bezuinigingen voorlopig geen 

kadernota en uitvoeringsplan voor Citymarketing 
op te stellen. 

2. Het onderwerp Citymarketing terug te laten 
komen in het nog op te stellen nieuwe 
communicatiebeleid 2011-2015 (zodat het op de 
‘agenda blijft staan’) 

3. In 2010 het gemeentelijk promotiebeleid onder 
de loep te nemen, waardoor promotionele 
activiteiten beter op elkaar worden afgestemd 
om zo een goede basis voor citymarketing te 
leggen. Daarbij wordt de samenwerking gezocht 
met verschillende afdelingen van onze 
organisatie om zo een integraal PR-plan op te 
stellen. 

4. Het investeringsbedrag voor 2009 (€20.000 van 
het totaal voor 2009/2010 €40.000) in te zetten 
voor het nog op te stellen PR-plan. Van het 
investeringsbedrag van 2010 (de overige 
€20.000) wordt geen gebruik gemaakt. 

De beslispunten worden door de voorzitter één 
voor één in stemming gebracht. 

 
Beslispunt 1 wordt na stemming (v:20 – t: 0) 
aangenomen. 
Beslispunt 2 wordt na stemming (v: 5 – t: 15) 
verworpen. 
Beslispunt 3 wordt na stemming (v:20 – t: 0) 
aangenomen. 
Beslispunt 4 wordt na stemming (v:16 – t: 4) 
aangenomen. 
 

Gewijzigd aangenomen 
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 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
13. Beleidsplan openbare verlichting 2010-2012  

Het beleidsplan openbare verlichting 2010- 2012 
vast te stellen met uitzondering van het aanbrengen 
van dimapparatuur op 1400 bestaande PLL 
armaturen 

Het voorstel wordt in stemming gebracht door de 
voorzitter (v:14 – t: 6) waarna het voorstel 

conform is aangenomen. 

 
De leden Schoonhoven en Smit leggen voor hun 
respectievelijke fracties een stemverklaring af. 

14. Stichting Kunstwegen 
1. de activiteitensubsidie van de stichting 

Kunstwegen gedurende de periode 2010 t/m 
2013 te verhogen van € 3.125,00 tot € 
10.750,00; 

2. het verschil van € 7.625,00 gedurende deze 
periode jaarlijks te betalen uit het Fonds 
Beeldende Kunst.  

Het voorstel wordt in stemming gebracht door de 
voorzitter (v:11 – t: 9) waarna het voorstel 

conform is aangenomen. 

15. Vaststelling besluitenlijst dd. 25 januari 
2010 

Er wordt een drietal correcties aangebracht, voor 

het overige conform 

16. Ingekomen stukken Conform 
17. 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. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 april 2010. 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,  de griffier,   
W.P.M. Urlings  H.C. Lankman  
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