
Raadsbespreking

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van het presidium en wordt in één ronde behandeld.

Agendapunt: 6

Onderwerp: Reactie VechtHorst Motie formaldehyde woningen

Datum: 23 februari 2023

Vragen over dit voorstel kunnen worden gesteld aan de griffie via griffie@dalfsen.nl

Technische vragen over de raadsmemo kunnen worden gesteld aan mw. N. van de Pol en dhr. E. 
Saathof via n.vandepol@dalfsen.nl en e.saathof@dalfsen.nl

Portefeuillehouder namens het college is wethouder Schuurman

Doel van de behandeling:
Te reflecteren op de inhoud van de memo en de daarbij opgenomen reactie van VechtHorst. 
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Inleiding: 
In augustus 2022 stelde de VVD-fractie schriftelijke vragen over de mogelijke gezondheidsrisico’s als 
gevolg van de gebruikte isolatiematerialen bij de appartementen Grasklokje en Kievitsbloem in 
Dalfsen. In de raadsvergadering van 24 oktober 2022 is de beantwoording van deze vragen 
besproken. 

De raad nam in zijn vergadering van 23 januari jl. unaniem een motie aan waarin de raad uitsprak dat 
bewoners recht hebben op een volledige informatievoorziening en met regelmaat moeten worden 
geïnformeerd. Daarom riep de raad Woonstichting VechtHorst op:

- het totale woningbestand te controleren op de concentratie formaldehyde
- eventuele gezondheidsrisico’s in beeld te brengen en beheersmaatregelen te nemen
- de informatievoorziening naar de bewoners te verbeteren

Het college van B&W heeft deze oproep overgebracht. In een raadsmemo is de gemeenteraad 
geïnformeerd over de reactie van VechtHorst op de motie van de raad. De memo stond op de lijst van 
raadsmemo’s van de raad van 20 februari 2023. 

Doel van de bespreking:
Dhr. Ruitenberg heeft in de raadsvergadering van februari aangegeven dat VechtHorst aan de raad 
heeft toegezegd dat er meer informatie zou volgen en dat de fracties zich daarna zouden beraden op 
een mogelijk vervolg. Op verzoek van het presidium heeft de agendacommissie gemeend dit in te 
plannen voor behandeling tijdens de raadsvergadering van 6 maart 2023. 

Bijlagen:
Raadsmemo Reactie VechtHorst op motie formaldehydewoningen

https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/24-oktober/19:30/Schriftelijke-vragen-art-32
https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/23-januari/19:30/Motie-Informatievoorziening-formaldehyde-woningen-Vechthorst
https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/20-februari/19:30/Ingekomen-stukken

