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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststelling agenda
Conform.

3. Vervolgonderzoek zwembaden
Voorstel:
1. Het Eindrapport vervolgonderzoek zwembaden van Synarchis en jaarverslag 2022 voor 

kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de verbetermaatregelen en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 

€ 570.000,- (begrotingswijziging 004/2023);
3. De claim 'Motie verduurzaming gemeentelijke gebouwen' van € 252.000 op de algemene 

reserve reeds bestemd (2016) in te zetten;
4. Af te wijken van artikel 9.2 van de Financiële Verordening gemeente Dalfsen 2020 in verband 

met de te vormen bestemmingsreserve in relatie met de afschrijvingstermijn;
5. Een bestemmingsreserve kapitaallasten zwembaden te vormen ad. € 570.000,- en de reserve 

te voeden door een bijdrage van € 252.000 vanuit de algemene reserve reeds bestemd, een 
bijdrage van € 60.000 uit de voorziening onderhoud gebouwen, het restant ad. € 258.000 
vanuit de algemene reserve vrij besteedbaar en de jaarlijkse kapitaallast van € 38.000 te 
onttrekken aan de bestemmingsreserve (15 jaar);

6. De begrotingswijziging 004/2023 vast te stellen en de financiële consequenties voor het 
krediet van € 570.000 en de meerjarige effecten te verwerken in de reguliere P&C Cyclus.

Advies van de commissie
Goede sportvoorzieningen zijn belangrijk voor de ChristenUnie, zoals de zwembaden. Met dit 
voorstel blijven de voorzieningen in gemeentelijk beheer, wordt het aantrekkelijk gehouden en 
bezoekers zijn in dit traject meegenomen. De fractie ziet kansen in samenwerken met de Trefkoele 
en de Spil rondom vrijwilligers en mogelijkheden voor werkervaringsplekken. Het gebruik van 
duurzame installaties om de zwembaden gasloos te maken kan rekenen op steun. De uitdaging is 
om op korte afstand de nodige energie op te wekken. De motie Slimme Stroom kan hierbij helpen. 
Bereikbaarheid van en naar het zwembad voor al het verkeer is een aandachtspunt. 

Voor het CDA staat het voortbestaan van het zwembad niet ter discussie. Het is een goed rapport 
en quick wins zijn naar tevredenheid doorgevoerd. De keuze voor warmtepompen is logisch. Kijk 
ruimdenkend naar mogelijkheden voor duurzame energieopwek dichtbij de voorzieningen. Zorg dat 
bij het toereikend zijn van de netcongestie de duurzame opwek ook direct gerealiseerd kan worden. 



Belangrijke punten voor de fractie zijn: zwembaden in gemeentelijk beheer, geen wijziging in 
openingstijden, extra activiteiten en kunnen volgen van zwemlessen tegen een kostendekkend 
tarief. Aantrekkingskracht vergroten kan via sociale media, speeltoestellen, een pilot 
winterzwemmen, foodtruck. Mooi dat de enquête voor meer vrijwillige inzet heeft gezorgd.    

Het voorstel komt tegemoet aan de vraag van Gemeentebelangen om de zwembaden te 
verduurzamen. Het blijft belangrijk om op dit gebied nieuwe ontwikkelingen te blijven volgen. 
Complimenten voor de verbeterslagen die al zijn doorgevoerd. Aandacht behoeft nog het 
onderhoud van de doucheruimte bij de Meule. De zwembaden worden goed bezocht. De fractie zet 
in op zwemmen tegen een acceptabel tarief, aanbieden van zwemlessen, aantrekken van toeristen, 
flexibele en ruime openingstijden. De zwembaden zijn een duurzame basisvoorziening in de 
gemeente. Het is belangrijk voor inwoners die niet op vakantie kunnen gaan en goed voor lijf en 
leden. 

D66 vindt het een hoop geld wat in het voorstel wordt gevraagd en miste daarin een 
kostenspecificatie. Deze vraag is inmiddels beantwoord. Een terugverdientijd van 7 jaar is prima. 
Een principieel punt voor de fractie zit in het aanbieden van zwemlessen onder de kostprijs als er 
ook commerciële partijen actief zijn. In het voorstel wordt in 4 jaren toegewerkt naar een 
kostendekkend tarief. Dit moet gelijk worden ingevoerd. De fractie houdt haar oordeel in beraad.

Voor de PVDA zijn goede gemeentelijke voorzieningen voor een ieder belangrijk. Duurzaam en met 
speciale aandacht voor een ieder die het financieel niet breed hebben. Blij dat er niet voor is 
gekozen om zwemlessen af te schaffen, inperken van openingstijden of de exploitatie uit handen te 
geven. De fractie wil graag een stap verder gaan en het college vragen om het herinvoeren van 
schoolzwemmen in te voeren. Dit biedt kansen op veel gebieden. Alle kinderen kunnen zwemmen, 
krijgen extra beweging, iedereen kan en mag meedoen. Zwembaden zijn een basisvoorziening in 
gemeentelijk beheer. Het beheer is duur maar het gebruik niet. De fractie steunt het voorstel.

De VVD vindt sport en zwemmen belangrijk voor de gezondheid van inwoners. De zwembaden 
hoeven niet perse een sluitende exploitatie te hebben. De preventieve werking leidt ook tot 
besparingen op andere terreinen. De omgeving kent veel water. Veiligheid staat voor de fractie 
voorop. Ieder kind zou in Dalfsen moeten kunnen zwemmen. De fractie is voorstander van het 
invoeren van schoolzwemmen en overweegt een motie. Het is een logisch moment om nu van het 
gas af gaan. Belangrijk bij de vervanging van installaties is het breed kijken naar de mogelijkheden.   
     
De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raad van 28 
november 2022 kan worden geplaatst waarin de focus ligt op de aangekondigde motie. 

4. Kadernota economisch beleid
Voorstel:
De Kadernota economisch beleid vast te stellen.

Advies van de commissie
Het merendeel van de fracties kan zich vinden in de Kadernota economisch beleid. 
Het is een dynamisch economisch klimaat voor de ondernemers. In het beleid is onder meer 
aandacht voor het behouden en versterken van de lokale werkgelegenheid en een goed 
vestigingsklimaat. De VVD roept op om te zorgen dat er op korte termijn voldoende voorraad is op 
bedrijventerreinen in 3 kernen. PVDA ziet graag één loket en één contactpersoon waar 
ondernemers terecht kunnen. Gemeentebelangen vindt dat onnodige regels moeten worden 
weggenomen. Dalfsen kan zich onderscheiden als plattelandsgemeente met de landbouw als 
grootste werkgever. Een goed ondernemersklimaat is van belang voor het CDA. Dit werkt door in 
het sport en verenigingsleven en leefbaarheid in de kernen. Koester de lokale diversiteit in sectoren 
in de gemeente en de lokale bedrijvigheid. De ChristenUnie vindt dat het economisch beleid niet los 
kan worden gezien van de visie op detailhandel. Duurzaamheid kan meer aandacht krijgen in het 
economisch beleid en betrek niet alleen georganiseerde ondernemers bij de verdere uitwerking. De 
ChristenUnie houdt haar oordeel in beraad. D66 vindt de kadernota te behoudend en ambities laag 
geformuleerd. Om deze redenen kan de fractie het voorstel niet steunen.  

Wethouder Ramerman onderzoekt het gelijktijdig kunnen aanbieden van het economisch 
beleidsplan en de visie op de detailhandel en informeert de raad hierover.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 28 
november 2022 kan worden geplaatst, waarbij in ieder geval de fracties van D66 en ChristenUnie 
gelegenheid zullen hebben voor het afgeven van een stemverklaring.



5. Marktverordening 2022
Voorstel:
1. De marktverordening 2022 vast te stellen onder intrekking van de marktverordening 1994;
2. Kennis te nemen van de beleidsnotitie standplaatsen.

Advies van de commissie
Alle fracties zijn akkoord met het vaststellen van de Marktverordening 2022. De markt is een 
belangrijke voorziening in de gemeente voor de economie en in sociaal opzicht. Er is gevraagd om 
toe te zien dat er een gelijk speelveld blijft tussen de ambulante en detailhandel. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 28 
november 2022 kan worden geplaatst.

6. Strategische beleidsagenda Veiligheidsregio 2023-2026
Doel:
1. Kennis te nemen van de ‘Strategische beleidsagenda 2023-2026 Veiligheidsregio IJsselland’, 

inclusief het bijbehorende dekkingsplan en crisisplan;
2. Uw opinie te vormen over de in de beleidsagenda voorgenomen koers ten aanzien van de 

trends en ontwikkelingen die we zien in actuele crisisvraagstukken;
3. Uw opinie te vormen over het gegeven dat de Veiligheidsregio steeds vaker door de 

rijksoverheid wordt ingeroepen om te helpen en te ondersteunen bij crisissituaties die buiten 
de wettelijke taken vallen, zoals corona en de opvang van asielzoekers/vluchtelingen.

Advies van de commissie
Voor Gemeentebelangen staan er heldere afspraken in de beleidsagenda. Er wordt gewerkt met 
een andere methodiek. Let op een juiste interval om relevante risico’s in beeld te houden zonder 
onnodige kosten te maken. Het meegewogen risico paniek in menigten kan worden aangevuld met 
gedrag van grote groepen mensen. De fractie ziet liever inzet op informeren en preventie richting 
inwoners dan inzet van inwoners in een crisissituatie. Als de Veiligheidsregio buitenwettelijke taken 
aan kan, is het prima om kennis en kunde in te zetten. Dit is geen lange termijn oplossing. Bij een 
structureel karakter moet ofwel de Veiligheidsregio’s worden uitgebreid met capaciteit of de 
instantie waar de taak is belegd zo inrichten dat die de Veiligheidsregio niet meer nodig heeft.

Het CDA waardeert dat in tekst en beeld de plannen duidelijk zijn samengevat. De 
maatschappelijke opgaven worden complexer en sneller als crisis aangeduid. Goed dat hier extra 
aandacht voor is samen met partners en gemeenten. Bij het vergroten van het zelfbewustzijn van 
inwoners is toegankelijkheid en leesbaarheid van communicatie van belang. Ook voor inwoners met 
een andere culturele achtergrond. De fractie is trots op inzet van vrijwilligers bij de brandweer. De 
burgemeester geeft ook aandacht aan deze inzet op de locaties en in de media. Dit zal extra 
werving zorgen voor vrijwilligers. Dit kan worden meegegeven naar de Veiligheidsregio voor de 
werving van nieuwe brandweerlieden. 

De ChristenUnie benoemt niet alleen het belang van veiligheid in het fysieke domein, maar ook in 
het virtuele domein. Dit vraagt om samenwerking en lange termijn visie. De risico’s en acties 
worden onderschreven. Aandachtspunt is de democratische legitimering. Dit kan zomaar 
verschuiven. Het vraagt een goede verantwoording naar inwoners en een betrouwbare overheid. Bij 
het ontstaan van nieuwe ziekten via dieren naar mensen ziet de fractie een taak voor de 
Veiligheidsregio. Ook om dit landelijk aan te kaarten. In de gezamenlijke meldkamer is de lokale 
kennis van het gebied nodig. De bezettingsproblematiek vraagt blijvende aandacht.

D66 vindt het een goed geschreven plan en heeft geen verdere aandachtspunten. De fractie hoopt 
dat de corona crisis en de opvang van asielzoekers/vluchtelingen tijdelijk zijn. Als het vaker gaat 
voorkomen, is het de vraag of deze taken wel bij de Veiligheidsregio horen. Het is lastig ook als het 
juridische aspect erbij wordt betrokken.

Het stuk geeft de PVDA vertrouwen. Zelfredzaamheid mag nooit een argument zijn om de 
voorzieningen op een lager niveau te hebben. Daarbij kan worden gedacht aan de lokale politie.  
Inzet blijft nodig op voldoende capaciteit om kwaliteit te kunnen bieden. Bij de vrijwillige brandweer 
spelen ook zorgen. Het vraagt veel in beschikbaarheid en opleidingsuren waardoor het voor minder 
mensen aantrekkelijk is. Er wordt opgeroepen om dit te ondersteunen.

De VVD mist bij de voorziene risico’s de ontwrichting van de samenleving. Een recent voorbeeld is 
een landelijke oproep van een partij om de Tweede Kamer te bezetten. Het gaat om een kleine 



groep die bereid is tot het nemen van extreme maatregelen. De fractie vindt meer inzet van de 
Veiligheidsregio prima. Lokale uitvoering werkt beter, zoals bij de opvang voor 
asielzoekers/vluchtelingen. De Veiligheidsregio is flexibeler, problemen zijn beter beheersbaar, 
gemeenten kunnen direct reageren. Er moeten voldoende middelen tegenover staan. Een grens ligt 
bij onderwerpen zoals terrorismebestrijding waar landelijk meer kennis over is.  

Burgemeester van Lente concludeert dat aandacht nodig is voor erkenning en waardering van de 
inzet van vrijwilligers, doelgroepen met een andere achtergrond, taal en cultuur en investeren in het 
virtuele domein. De burgemeester geeft de suggestie mee om met de raad een bezoek te brengen 
aan de brandweer om de brede waardering te laten blijken. Voor het vormgeven van de 
gezamenlijke meldkamer kunnen lessen uit andere regio’s worden meegenomen. De inzet van de 
Veiligheidsregio voor buitenwettelijke taken kan tijdelijk, voor een specifiek doel en waar de nodige 
middelen voor beschikbaar worden gesteld. Tot slot concludeert zij dat zelfredzaamheid niet moet 
worden overschat. De ontwrichting van de samenleving kan later aan de orde komen bij de 
bespreking van het Integraal veiligheidsplan.  

De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is besproken.
7. Besluitenlijst 10 oktober 2022

Conform
8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:43 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 12 december 2022.

De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter, de commissiegriffier,
H.A.J. Kleine Koerkamp mr. M. van Spijker


