Besluitenlijst van de digitale vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 13 december 2021
Aanwezig:
Voorzitter
Commissiegriffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66
Afwezig:

H.A.J. Kleine Koerkamp
G.R. Doornewaard
J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,
J.W. van Lenthe, J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper
R.H. Kouwen, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg, mw. J. Schiphorst-Kijk in
de Vegte
D.J. van Gelder, mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
B.H.M. Schrijver
W. Massier (CDA), H.W. Pessink (Gemeentebelangen), G.J. Veldhuis (VVD)

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, J. Uitslag, directeur H.J. van der Woude,
ambtelijke ondersteuning: mw. M. van Spijker (griffie).
1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom.
Dhr. Veldhuis is afwezig, dhr. Massier zal i.v.m. technische problemen proberen alsnog aan te
sluiten, dhr. Pessink heeft aangegeven later te zullen deelnemen.
De aanwezigheid van de raadscommissieleden, wethouders en ambtelijke ondersteuning wordt
hoorbaar en zichtbaar vastgesteld.
2. Spreekrecht burgers
Voor het agendapunt spreekrecht burgers zijn 2 aanmeldingen ontvangen betreft Uitgangspunten
kaderstelling Kulturhusen
1. Mw. A. Kingma
Mevrouw Kingma is inwoner van Hoonhorst. Ze stelt de vraag of deze startnotitie een goede basis
voor het vervolg is. Ze vraagt zich daarbij af wat men hiermee kan in het dorp. De doelstellingen zijn
praktisch en de uitgangspunten klinken op papier aardig maar lijken te schuren met de praktijk in
Hoonhorst, waar sprake is van een Kulturhus onder meerdere daken, verschillende eigenaren en
exploitatie. Kaders zijn handig en noodzakelijk. Toch ziet zij een risico wat betreft Kulturhusen. Het
is volgens haar beter om met elk Kulturhus afspraken te maken, deze te evalueren en daarna
eventueel bij te stellen. Tevens heeft inspreker haar vraagtekens bij de ontwikkelmeter en of het
Kulturhusconcept zoals in Hoonhorst past bij de notitie. Ook zijn er vragen over de steun van de
gemeente en in welke vorm. Inspreker roept op om nog eens goed naar de notitie te kijken vanuit
zowel het perspectief van de gemeente als vanuit het perspectief van de Kulturhusen. Ze roept op
om te komen tot maatwerk en het leggen van verbanden met sport, cultuur, etc.
2. Dhr. H. van Zanten namens Kulturhus de Spil
Dhr. van Zanten start in zijn inbreng met een toelichting op de beleidsdocumenten ‘Visie op het
beheer Kulturhus, visie op de begroting en uitwerking rechtsvorm van Stichting Kulturhus de Spil.
Vanuit de achtergrond van deze stukken heeft het bestuur kennisgenomen van de notitie
Uitgangspunten kaderstelling Kulturhusen en stelt dat ze veel herkenning ziet vanuit deze
beleidsdocumenten in de notitie. Het stichtingsbestuur vraagt aandacht voor kwetsbare inwoners en
ziet veel mogelijkheden om zich in te zetten voor deze doelgroep en is er van overtuigd dat er veel
mogelijk is, maar dat hier dan wel een gerichte samenwerking op ambtelijk en bestuurlijk niveau
noodzakelijk is. Daarom is de Spil voorstander van een bestuursmodel waarin de gemeente niet
alles overlaat aan een stichtingsbestuur. Tevens stelt het stichtingsbestuur dat de gemeente
financieel nog onvoldoende bijdraagt aan het Kulturhusconcept en programmamanagement.
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3. Vaststelling agenda
Conform.
4. Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2022-2038
Voorstel:
1. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs 2022-2038 vast te stellen.
2. Het college opdracht te geven:
a. te starten met projectvoorbereiding van conform Fase 1 van het routeplan (2022-2025)
b. per project een projectplan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen
3. a. Voor projectleiding en advieskosten voor 2022 t/m 2025 een totaalbedrag van € 230.000
beschikbaar te stellen, ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar;
b. Dit als volgt te verdelen 2022: € 70.000; voor 2023 en 2024 € 80.000.
c. Hiertoe de 6e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.
Advies van de commissie
De ChristenUnie vindt het IHP een goed en duidelijk plan en is blij met meerjarenperspectief en het
belang wat wordt gezien in onderwijs dichtbij huis en dichtbij ouders. Zorgpunt zit bij de concentratie
van het onderwijs in het middengebied in Nieuwleusen en ziet daarom ook graag dat er onderwijs
op 2 locaties wordt onderzocht. Daarbij wordt de oproep gemaakt om de buurt tijdig te betrekken.
De fractie stemt in met het voorstel.
De fractie van de PvdA kan van harte instemmen met dit voorstel. Een mooi plan met een brede
samenwerking van onderwijs, educatie en zorg. Optimale kansen voor onderwijs ontwikkeling, een
veilige en gezonde omgeving die we onze jeugd graag gunnen. De fractie complimenteert het
college met dit ambitieuze plan en wordt veel succes gewenst met de verdere uitwerking. De PvdA
kijkt reikhalzend uit naar het eerste projectplan.
D66 ziet het IHP als een ver en breed vooruitblikkende beleidsplan. De fractie ziet natuurlijke
momenten die het mogelijk maken om extra in te zetten op het duurzamer en functioneler maken
van scholen en verbetering van het binnenklimaat. De fractie ziet toekomst voor voortgezet
onderwijs in de kern Dalfsen en roept op om met schoolbesturen er op toe te zien dat openbaar
onderwijs niet ondersneeuwt bij huisvesting in gemeenschappelijke gebouwen. D66 stemt in met
het voorstel.
Gemeentebelangen spreekt haar complimenten uit voor het prettig te lezen stuk. De fractie hecht
aan goed onderwijs in goede en geschikte gebouwen. Door samenwerking te stimuleren kunnen
een aantal problemen worden opgelost. Gemeentebelangen is daarbij blij dat er ruimte blijft voor de
eigen identiteit van scholen. De meerwaarde voor organisatorische, inhoudelijk, facilitair en
huisvestelijke samenwerking wordt onderschreven. Wat de fractie betreft is gezamenlijke
huisvesting echter geen harde voorwaarde voor goede samenwerking. Schaalgrootte is voor de
fractie een punt van aandacht waarbij de oproep is om voor Nieuwleusen ook de optie voor 2
locaties open te houden. De fractie stemt in met het plan en wenst de betrokkenen succes.
Het CDA kan zich vinden in het voorliggende plan. De fractie kan zich vinden in clustering, maar
vind ook dat er kleine scholen moeten blijven. Bij clustering is 400 leerlingen wel het maximum.
Hierbij spelen ook vervoerstromen en veiligheid een rol. Mogelijk is daarom spreiding wellicht
gewenst. De fractie leest in het voorstel een brede blik per kern en roept op om de diverse
ontwikkelingen in de kernen goed op elkaar af te stemmen. De prioritering is goed aangebracht in
het plan. Het CDA vindt het IHP een duurzaam plan en roept op om in gesprek te gaan met
inwoners van kernen, kijk integraal naar kernen, maak clustering niet te groot en heb oog voor de
verduurzaming van de gebouwen.
Alle fracties steunen het verzoek van D66 om in den Haag gezamenlijk aandacht te vragen voor
goede huisvesting van het onderwijs.
Wethouder Uitslag zegt toe:
- In Nieuwleusen zal gekeken worden naar verschillende scenario’s.
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De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 20
december 2021 kan worden geplaatst.

5. Uitwerking mogelijkheid LED verlichting op gemeentelijke sportvelden
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheid over te kunnen gaan op
ledverlichting.
2. Akkoord te gaan met overdracht eigendom en onderhoud verlichting naar de
voetbalverenigingen.
3. Hiertoe een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen van € 106.000 ten laste van de algemene
reserve vrij besteedbaar.
4. Het onderhoudsbudget van de gemeentelijke sportparken te verlagen met € 10.600 per jaar en
toe te voegen aan het begrotingssaldo.
5. De 5e begrotingswijziging 2022 vast te stellen
Advies van de commissie
Gemeentebelangen spreekt haar dank uit voor het onderzoek met een mooie uitkomst. De fractie
zou het mooi vinden als nog meer verenigingen kunnen aanhaken. Gemeentebelangen steunt het
voorstel.
Het CDA krijgt energie van dit voorstel en is zich ervan bewust dat dit voorstel extra inspanningen
van verenigingen vraagt. Het CDA vraagt ook voor andere verengingen passende duurzame
oplossingen. Met dit voorstel wordt de lichtvoorziening beter, wordt energie bespaard en de
lichtvervuiling neemt af. Het CDA gaat akkoord met het voorstel.
ChristenUnie is blij dat dit punt voortvarend is opgepakt. Er ligt een goed plan; duurzaam en
toekomstbestendig. Wel roept de ChristenUnie op om de verenigingen bij het begin praktisch te
ondersteunen. De ChristenUnie gaat met plezier akkoord met dit voorstel.
De PvdA vindt het een prima plan met het oog op duurzaamheid en lastenverlichting. De fractie
stemt in met het voorstel.
D66 is sterk voorstaander van verduurzaming. Dit plan dient meerder doelen; besparing op
energiekosten, betere verlichting en verduurzaming. D66 stemt van harte in met het voorstel.
Wethouder Uitslag zegt toe:
- Te kijken of andere verenigingen ook kunnen aanhaken.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 20
december 2021 kan worden geplaatst.
6. Uitgangspunten kaderstelling Kulturhusen
Doel:
De commissie wordt gevraagd te discussiëren over de uitgangspunten zoals beschreven in de
notitie “Uitgangspunten kaders Kulturhusen gemeente Dalfsen”. De visie over de uitgangspunten is
een opmaat naar een kadernotitie die in 2022 aan uw raad zal worden aangeboden ter
besluitvorming.
Advies van de commissie
De PvdA ziet Kulturhusen als voorziening van onschatbare waarde in 5 kernen. Elk Kulturhus is net
iets anders georganiseerd en heeft verschillende accenten. De diversiteit wordt gewaardeerd.
Kulturhusen hebben ook een aantal uitgangspunten punten gemeen. Ze zijn een plek van
ontmoeting en samenwerking. Kulturhusen zorgen voor meerwaarde en leveren door het leggen
van inventieve verbindingen tussen participanten een belangrijke bijdrage aan vitaliteit en reuring in
de kernen. De fractie vraagt aandacht voor de samenwerking tussen gemeente Kulturhusen en
vraagt aandacht voor het maken van goede afspraken en het hebben van heldere wederzijdse
verwachtingen. Naast het formele gesprek moet er ook ruimte zijn voor versterking waarbij een
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dienstbare gemeente de besturen van Kulturhusen ondersteunt waar het kan en ontlast waar dit
moet. Dit geeft de PvdA mee als aandachtspunt. Een lichte controle structuur gekoppeld aan
vertrouwen. Samenwerking staat voorop, zoals bijvoorbeeld een gemeentelijk Kulturhusoverleg.
Naast het gesprek met Kulturhusbesturen horen ook partners in de Kulturhusen hierbij, zoals
welzijnspartners en bibliotheek. De fractie juicht het toe dat er meerjarenafspraken gemaakt worden
en voor eigendomsconstructies is de oproep om aan te sluiten bij de wensen van
Kulturhusbesturen.
D66 ziet deze notitie als een goedbedoelde aanzet om nu uitgangspunten en in 2022 kaders te
formuleren. D66 waarschuwt voor het doorschieten in het te willen meten. Ook roept D66 op om
niet alle Kulturhusen binnen uniforme kaders te plaatsen. Het geven van ruimte per kern is een
waarde. De fractie vraagt aandacht voor de teksten op pagina 5 over de eigendomssituatie en pleit
voor maatwerk. D66 ziet de stabiliteit in de exploitatie van de organisaties die ruimtes huren is een
belangrijk 2e lijns kader voor de fractie.
Gemeentebelangen kan zich vinden in de uitgangspunten. De fractie vindt het goed om te
monitoren en geïnformeerd te worden via een voortgangsrapportage. Het in gesprek blijven met de
Kulturhusen is voor Gemeentebelangen het belangrijkste waarbij ruimte en vertrouwen wordt
gegeven. Elk Kulturhus is uniek en de fractie hecht belang aan maatwerk. De fractie is blij dat de
gemeente meedenkt met de plannen bij Kappers. Kulturhusen draaien om samenwerking en
ontmoeting en roept op om door te gaan met de ontwikkelmeter. De fractie dankt iedereen
die zich inzet voor de Kulturhusen.
Het CDA ziet het Kulturhus als de plek in het dorp waar vele activiteiten samenkomen. Door en voor
onze inwoners. De fractie wil dit versterken voor de komende jaren en de langere termijn. Het CDA
hecht belang aan het goede gesprek tussen gemeente en Kulturhusen en vindt dat de terminologie
van ‘het goede gesprek voeren’ beter past dan ‘grip op Kulturhusen’. De ontwikkelmeter is daarbij
een goed instrument; laagdrempelig als middel voor het gesprek en niet als doel. De balans tussen
zelfstandigheid en verbondenheid wordt belangrijk geacht. Dat gesprek wordt bij voorkeur dan ook
eens per jaar of per twee jaar met de raad gevoerd. De korte lijnen staan daarbij centraal. Het CDA
pleit voor het geven van ruimte en vertrouwen op de onderdelen die niet direct van invloed zijn op
het voorbestaan. De fractie vraagt aandacht voor het voorkomen van bureaucratie en papierwerk.
Het CDA wil geen eenheidsworst, maar wil wel kunnen uitleggen waarom er verschillen zijn (in
bijvoorbeeld subsidie). Tenslotte spreekt het CDA haar waardering uit voor de besturen en
vrijwilligers van de diverse Kulturhusen.
De ChristenUnie vindt de Kulturhusen onmisbaar in de kernen. De fractie is blij dat het onderwerp
nu is geagendeerd en is blij dat de aanbevelingen van de rekenkamercommissie snel zijn opgepakt.
De fractie heeft moeite met de volgorde van de uitgangspunten. Daarnaast vindt de ChristenUnie
samenwerking nog wat onderbelicht en de fractie vraagt aandacht voor de balans tussen ruimte
geven en verantwoorden. De ontwikkelmeter wordt gezien als goed instrument voor het gesprek.
Wethouder Uitslag zegt toe:
- Om eens per één of twee jaar een gesprek te organiseren met de Kulturhusen en de
gemeenteraad om gedachten uit te wisselen.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is besproken en de raadscommissie haar
aandachtspunten heeft meegegeven.
7. Besluitenlijsten 15 en 22 november 2021
Beide besluitenlijsten conform.
8. Sluiting
Het is dhr. W. Massier (CDA) en dhr. H.W. Pessink niet gelukt om digitaal aan te haken waardoor
zij alsnog met kennisgeving afwezig zullen worden vermeld.
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 21:53 uur.
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Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 17 januari 2021.
De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter,
H.A.J. Kleine Koerkamp

de commissiegriffier,
drs. G.R. Doornewaard
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