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

d.d. 23 januari 2023

Aanwezig:
Voorzitter E. van Lente
Griffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen I.G.J. Haarman, J. Hekman, M.J. Holterman, G.M.M. Jutten, H.G. Kappert, 

H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, J.B. Upper
CDA L.H.M.M. Diepman, R.H. Kouwen, W. Prinsse, E. Ruitenberg,

M.E.J. Veldkamp, H.A. Zwakenberg
ChristenUnie D.J. van Gelder, D.B. Homans, H. Lassche-Visscher
PvdA L. Broere, T. de Vries
D66 J.B. Smalbraak
VVD G.J. Veldhuis

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A.J. Ramerman, A. Schuurman en J.W. Uitslag, 
gemeentesecretaris H.J. van der Woude.

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur.

2. Spreekrecht inwoners niet-
geagendeerde onderwerpen

Geen.

3. Vragenronde Geen.

4. Vaststelling agenda Dhr. Ruitenberg (CDA) wil een motie indienen over 
informatievoorziening over de problematiek 
rondom de woningen van Vechthorst. Dit wordt 
toegevoegd als agendapunt 7a.

De voorzitter meldt dat het college verzocht heeft 
om agendapunt 6 van de agenda af te voeren. De 
raad stemt hiermee in.

Voor het overige conform.

5. Tijdelijke units De Polhaar
Voorstel
1. Een krediet beschikbaar te stellen 

van € 300.000,- ten behoeve van 
twee tijdelijke units voor aanvullende 
ruimtebehoefte van basisschool de 
Polhaar; 

2. Hiervoor de 5e begrotingswijziging 
2023 vast te stellen. 

Mw. Haarman (Gemeentebelangen) onthoudt zich 
van de beraadslagingen, omdat het verzoek voor 
de tijdelijke units afkomstig is van haar werkgever. 
Zij stemt wel mee. Dit is in overeenstemming met 
het advies dat zij van voorzitter en griffier kreeg.

Stemverklaring
De PvdA fractie geeft de voorkeur aan permanente 
uitbreiding, maar kan gezien de nood instemmen 
met tijdelijke units. 

Conform.

6. 20e herziening bestemmingsplan 
kernen, Zandspeur 9

Dit punt is van de agenda afgevoerd.

7. Verlenging beleidskaders 
Peuteropvang en VVE 2023-2026
Voorstel
Het beleidskader Peuteropvang & Voor- 
en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
opnieuw vast te stellen voor de periode 
2023 - 2026.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.



2
7a. Motie Informatievoorziening alle 

formaldehyde woningen Vechthorst
Dhr. Ruitenberg (CDA) dient, mede namens alle 
andere fracties, een motie in waarmee de raad 
wordt voorgesteld woningstichting Vechthorst op te 
roepen het totale woningbestand te controleren op 
de concentratie formaldehyde, eventuele 
gezondheidsrisico’s in beeld te brengen en 
beheersmaatregelen te nemen en de 
informatievoorziening naar de bewoners te 
verbeteren. De raad wordt hiermee ook 
voorgesteld het college te verzoeken:

- deze oproep over te brengen aan Vechthorst
- duidelijke afspraken met Vechthorst te maken 

over informatievoorziening en tijdpad
- de raad hierover op de kortst mogelijke 

termijn te informeren uiterlijk 6 februari 2023.

Wethouder Schuurman zeg toe de motie uit te 
voeren indien die wordt aangenomen. Hij merkt op 
dat officieel nog niet vastgesteld is dat het 
probleem in het isolatiemateriaal zit. 

De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met 
algemene stemmen (21 voor) aangenomen.

8. Besluitenlijst 19 december 2022 Conform.

9a. Lijst ingekomen stukken
Voorstel
Te besluiten overeenkomstig het bij het 
genoemde stuk vermelde advies

Conform afdoeningsadvies.

9b. Lijst raadsmemo’s
Voorstel
Kennis te nemen van de gepubliceerde 
raadsmemo’s.

Indexatie hulpmiddelen Wmo 2023
Dhr. Smalbraak (D66) vraagt of indexatie niet 
breder speelt gezien de inflatie. Wethouder Uitslag 
meldt dat dit het geval is en dat de VNG dit 
vermoedelijk oppakt. Wethouder Van Leeuwen vult 
aan dat de inflatie fors hoger is dan waarmee in de 
begroting tot nu toe is rekening gehouden.

Nota van uitgangspunten MPG 2023
Dhr. Smalbraak constateert dat het college de 
grondprijzen gelijk houdt en vraagt of dit extra 
lasten met zich meebrengt voor de gemeente. Ook 
vraagt hij of andere marktverstorende effecten 
merkbaar zijn. Wethouder Van Leeuwen antwoordt 
dat de inflatie een negatief effect heeft op de 
grondexploitatie. Overige effecten worden gedempt 
door de woonplicht en actieve grondpolitiek. 

Rapport Luchtkwaliteit in Overijssel 2019
Dhr. Smalbraak vraagt of bevindingen in ons beleid 
worden meegenomen. Wethouder Uitslag geeft 
aan dat dit het geval is zodra het op een 
beleidsterrein aan de orde is. 

Proces BalkInn
Mw. Lassche (ChristenUnie) dankt het college voor 
de informatie en hoopt op een spoedig vervolg.

Voor het overige conform.

9c. Lijst vertrouwelijke raadsmemo’s
Voorstel
Kennis te nemen van de vertrouwelijke 
raadsmemo’s.

Conform.
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10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:05 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
20 februari 2023.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,
drs. E. van Lente drs. J. Leegwater


