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 Besluitenlijst van de digitale vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,

d.d. 8 februari 2021

Aanwezig:
Voorzitter H.A.J. Kleine Koerkamp
Commissiegriffier mw. M. van Spijker
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, mw. H.G. Kappert, G.M.M. Jutten, 

J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg, 

mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
ChristenUnie D.J. van Gelder, mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp 
PvdA L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
VVD G.J. Veldhuis
D66 B.H.M. Schrijver

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen (t/m agendapunt 5), A. Schuurman en J.W. Uitslag, directeur H.J. 
van der Woude, ambtelijke ondersteuning: J. Leegwater en mw. M. Meijer-Uitenbroek (beiden griffie).

1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.30 uur. De aanwezigheid van de 
raadscommissieleden, wethouders en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en zichtbaar 
vastgesteld. 

2. Spreekrecht burgers
Over het agendapunt “2e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen en –woningen, Camping 
Bosvreugd”:
1. Dhr. B. Buitenhuis, Bouwbedrijf Van Pijkeren B.V. 
Dhr. Buitenhuis licht het plan en het proces naar dit plan toe. Zij verwachten met dit plan een 
kwalitatief hoge invulling aan het gebied te kunnen geven.
 
2. Mevr. N. Beute-Diepenbroek
Zij wonen sinds 2014 in de directe omgeving. De eerste indruk was niet goed, omdat de buurt 
behoorlijk was vervallen. Als omwonende zien zij voordelen om de leefbaarheid in de buurt te 
vergroten met de uitvoering van dit plan.

3. Vaststelling agenda
Besluit:
Conform.

4. 2e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen en –woningen, Camping 
Bosvreugd 

Voorstel:
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en kennisgeving;
2. De 2e herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente 

Dalfsen, camping Bosvreugd gewijzigd vast te stellen;
3. Het beeldkwaliteitsplan als wijziging op het beeldkwaliteitsplan van het moederplan  

bestemmingsplan Recreatieterreinen en recreatiewoningen gemeente Dalfsen vast te stellen; 
4. Geen exploitatieplan vast te stellen;
5. De provincie Overijssel te vragen het besluit eerder bekend te mogen maken dan de wettelijk 

voorgeschreven termijn van zes weken.

Advies van de commissie:
Het CDA spreekt haar waardering uit voor het plan en de herontwikkeling voor Bosvreugd. Het 
verhoogt de toeristische waarde van dit gebied. De fractie vindt de aangepaste kleinere woningen 
passender bij de omgeving en is blij dat met het beeldkwaliteitsplan een hoge kwaliteitswaarde 
wordt nagestreefd. Het herstellen van het oude fiets- en wandelpad is een waardevol aspect in het 
plan. Het plan geeft een toeristisch impuls. De fractie roept daarom op om kritisch te blijven kijken 
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naar het parkeren en de verkeersveiligheid in het gebied. De fractie gaat akkoord met de 
aangepaste plannen.

Gemeentebelangen vindt het plan een mooie toegevoegde waarde voor het gebied als het wordt 
uitgevoerd zoals te zien is op de video animatie. De fractie hoopt dat vergelijkbare initiatieven, gelijk 
behandeld kunnen worden. Het participatietraject is goed doorlopen. De fractie gaat akkoord met 
het voorstel.

D66 vindt het een mooi plan geworden mede door de aanpassingen vanuit het participatietraject. 
Deze ontwikkeling past binnen de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Het zou mooi zijn als er nog 
extra aandacht wordt besteed aan de natuurwaarden. D66 kan instemmen met de aangepasten 
plannen.

De VVD noemt het gebied als een voorbeeld hoe men de omgeving niet wil inrichten. Er ligt een 
goed plan voor met passende bouw in dit gebied. Elk verzoek die valt onder de (KGO) 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving vraagt maatwerk. De fractie geeft de suggestie mee om voor 
toekomstige initiatieven kaders mee te geven om precedentwerking tegen te gaan. De VVD is 
akkoord met dit herziene plan. 

PvdA heeft door de aanpassingen aan het plan geen bezwaren meer. Doorslaggevend is de 
kwaliteitsverbetering van het gebied. De fractie vraagt zich wel af wat de precedentwerking is van 
dit plan om van recreatiewoningen een woonhuis te maken en of het gemeentelijk beleid hierop 
moet worden aangepast. De fractie stemt in met het voorstel. 

De ChristenUnie is blij met aanpassingen in het plan, zoals de veranderde bouwstijl passend in het 
groene en waterrijke gebied. De fractie verwacht dat het risico op precedentwerking niet groot is. 
De fractie vertrouwt erop dat een goede oplossing voor het parkeren wordt gevonden in afstemming 
met het waterschap. Aandachtspunt voor de uitwerking is het spaarzaam verlichten van de 
woningen en het park. De fractie is akkoord met het voorstel.

Wethouder Schuurman zegt toe het parkeren mee te nemen in de gesprekken met het waterschap.

De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 15 
februari 2021 kan worden geplaatst.

5. Startnotitie preventiebeleid
Doel:
U wordt gevraagd:
1. Om uw opinie op de brede insteek van het preventiebeleid;
2. Om uw opinie op het opstellen van een beleidsplan als volgende processtap;
3. Indien gewenst accenten mee te geven voor dit beleidsplan preventiebeleid.

Advies van de commissie:
Alle fracties zijn het eens met de brede insteek van het preventiebeleid inclusief de fysieke 
leefomgeving. De huidige algemene kaders bieden voldoende houvast om geen aparte kadernota 
op te stellen. Alle fracties zijn van mening dat het opstellen van het beleidsplan de volgende 
processtap is op weg naar het nieuwe preventiebeleid. 

Gemeentebelangen ziet dat het integraal werken vraagt om ontschotting en flexibiliteit in onze 
organisatie. Mooie mijlpalen zijn er bereikt met het jeugd- en jongerenwerk. Dit ziet de fractie graag 
terug in het beleidsplan. De signalerende functie van o.a. jongerenwerkers is van onschatbare 
waarde om het medische en sociale domein bij elkaar te brengen. De fractie ziet in de definitie van 
preventie liever terugkomen dat het stimuleren van gedragsveranderingen wordt ingezet om zorg te 
beperken. De fractie mist de kerken bij de genoemde organisaties en vindt het prettig dat in de 
huidige situatie geen extra budget nodig is. 

De CDA-fractie wil voorkomen dat zware geïndiceerde zorg moet worden ingezet als het niet nodig 
is.  Aan de voorkant preventief een interventie inzetten kan leed en zorg voorkomen. De huisarts, 
thuiszorg en kerken kunnen daarin een rol spelen. CDA wil graag preventie breed insteken. De 
aandacht en aanpak voor een bepaalde doelgroep is maatwerk. Meetbare indicatoren bij 
preventiebeleid zijn lastig. Het evalueren van persoonlijke ervaringen kan ook worden 
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geobjectiveerd en worden gebruikt om effecten te meten. De fractie onderschrijft het gebruik van de 
model Positieve Gezondheid. Gezondheid gaat namelijk ook om welbevinden en een betekenisvol 
leven. De opzet naar een beleidsplan ziet er goed uit met inbreng van partners en inwoners. De 
budgetten die worden genoemd zijn indrukwekkend, maar bedoeld voor de vitaliteit van de 
inwoners en daar staat de fractie achter. 

De ChristenUnie vindt het een heldere en compacte startnotitie. Het gebruik van de 
preventiepiramide is verhelderend. De fractie geeft een aantal aandachtspunten mee. Pas op voor 
hoge verwachtingen bij zelfredzaamheid. Soms willen inwoners wel, maar is het niet mogelijk. De 
fractie roept om uit te gaan vertrouwen, hanteren van begrijpelijke taal en het gebruik simpele 
regelingen. De kerken worden gemist bij de partijen die worden benaderd. Het stimuleren van 
gedragsverandering is belangrijk, maar in de praktijk een weerbarstige klus die veel tijd vergt. Het 
Nationaal Preventieakkoord wordt niet genoemd in de startnotitie. De fractie roept op om gebruik te 
maken van de subsidiemogelijkheden die het akkoord met zich meebrengt. Daarnaast vraag de 
ChristenUnie extra aandacht voor de participatiewet en het armoedebeleid. 

PvdA is blij met de heldere notitie. Het beschikken over een goede en brede basisinfrastructuur is 
een voorwaarde voor preventie. De fractie ziet graag dat vanuit de samenleving wordt opgehaald of 
de gemeente daar in alle kernen aan voldoet. De bezuinigen op welzijnswerk en bieb moeten tot 
het verleden behoren. Dit geeft de fractie graag als financieel kader mee. De fractie ziet de 
inhoudelijke kaders graag aangevuld in het beleidsplan met speerpunten die worden opgehaald uit 
de samenleving. Voor de monitoring moeten er beleidsindicatoren aan worden gekoppeld en  
evaluatiemomenten worden ingebouwd. Het financiële kader is voor de fractie nog niet duidelijk. De 
PVDA geef als aandachtspunten mee: respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers, verbinding 
jeugdzorg en onderwijs, mensen aan het werk krijgen uit de participatiewet (bijvoorbeeld door het 
creëren van basisbanen), aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek  en samenwerking met 
zorgverzekeraars. 

De VVD benoemt ook de keerzijde van de brede insteek. De risico’s zijn minder beheersbaar. Bij 
een brede insteek is het lastig om focus aan te brengen en te houden. Zonder focus is er te weinig 
zicht om bij te sturen en is het lastig nagaan of het preventiebeleid heeft gewerkt. Hier zit ook een 
financieel risico aan door minder zicht op de kosten en minder grip. De preventiepiramide biedt 
wellicht uitkomsten. De accenten die de VVD wil meegeven: grip op het sociaal domein krijgen, 
jeugdzorg, de quick wins benoemen die besparingen opleveren. De VVD ziet graag een haalbaar 
en ambitieus beleidsplan met duidelijke en meetbare prestatie-indicatoren om de raad over de 
voortgang te kunnen rapporteren. 

Het gaat D66 vooral om de maatschappelijke effecten. Het effect van preventie is lastig meetbaar. 
Budgetoverschrijdingen in het sociaal domein zijn voor D66 goed verdedigbaar als het is 
uitgegeven aan mensen die hulp nodig hebben. D66 geeft de suggestie mee om expertmeetings te 
organiseren voor bijv. mensen uit zorg, onderwijs, agrariërs en ondernemers. Zij kunnen 
meedenken over de problemen op de middellange termijn om daar in het beleid rekening mee te 
houden. D66 is benieuwd met welk instrument het college de integraliteit wil meten. Daarnaast ziet 
de fractie graag dat er wordt gezorgd voor nulmetingen en smart doelstellingen.

Wethouder Uitslag zegt toe de kerken te betrekken bij het opstellen van het beleidsplan. De 
wethouder kondigt aan te komen met een notitie over de toegang waarin ook de MDT’s en SKT’s 
worden behandeld.

De voorzitter concludeert dat het voorstel hiermee voldoende behandeld is.

6. Ontwikkelingenbrief GGD 2022 
Doel:
 U wordt gevraagd de drie onderdelen van de Ontwikkelingenbrief 2022 GGD IJsselland te 

bespreken en indien gewenst aandachtspunten mee te geven aan de portefeuillehouder. 
 U wordt gevraagd mee te denken over welke van de beschreven richtlijnen volgens u het 

belangrijkste zijn. 

Advies van de commissie:
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D66 geeft een compliment voor de brede kijk op gezondheid. De fractie geeft drie prioriteiten aan: 
de complexe ongelijkheid adresseren, gezonde duurzame leefomgeving creëren en de kansen van 
de coronapandemie benutten.

De VVD noemt drie aandachtspunten. Ten eerste de kansen van de coronapandemie benutten. 
Ten tweede het anders kijken naar gezondheid. De VVD noemt als voorbeeld de volgorde van 
vaccineren. Het derde aandachtspunt is een gezonde en duurzame leefomgeving.

De PvdA vindt de prioritering lastig, omdat alles aandacht verdiend. De fractie beziet dit wel in 
samenhang met corona. De corona laat de lacunes en leemtes zien in onze verzorgingsstaat bij het   
buurtwerk, jeugdzorg en welzijnswerk. De fractie wil graag na de corona aan de slag met het 
bouwen aan deze voorzieningen. De begroting is qua aanpak een black box.  Door het groots 
opschalen vanwege corona is dit logisch, maar de kosten moeten wel landen waar ze horen. Dat is 
bij het rijk en niet bij de gemeenten. Dit is een stevige kader die de fractie mee wil geven aan de 
wethouder. 

De denkrichtingen in de brief vatten voor de ChristenUnie de grote thema’s samen. De hoogste 
prioriteit voor de fractie ligt bij het leren van de corona-pandemie en voorbereid zijn op een 
volgende pandemie. Daarnaast zijn de thema’s: gezondheid als verdienmodel, samenwerking zorg 
en sociaal domein en het complexe ongelijkheid adresseren belangrijk. Er ligt ook nadrukkelijk een 
rol voor de gemeente zelf om de denkrichtingen uit de regio lokaal te vertalen, bijvoorbeeld in het 
preventiebeleid. Over de ontwikkelingen op korte termijn is de fractie erg positief over het prenataal 
huisbezoek. Bij de combi zorg en veiligheid moeten we de groep warde personen niet alleen 
koppelen aan veiligheid, maar ook aan zorg en opvangplekken. 

CDA complimenteert de inzet van de GGD IJsselland voor het bestrijden van de COVID-9 
pandemie. Het CDA herkent in de denkrichtingen veel eigen standpunten: anders kijken naar 
gezondheid, preventiebeleid, complexe ongelijkheid adresseren en een gezonde en duurzame 
leefomgeving creëren. De fractie is blij met het prenataal huisbezoek en de agenda suïcide 
preventie. De financiële kaders zijn duidelijk, maar behoeven wel de aandacht.

Gemeentebelangen kan zich vinden in alle denkrichtingen. De fractie is voor een integrale aanpak 
en daarbij is het lastig om één invalshoek te kiezen. De fractie zou graag preventie voorop stellen. 
Dit begint met gezond eten beschikbaar stellen voor iedereen, anders kijken naar gezondheid, 
betaald werk hebben, streven naar een gezonde en duurzame leefomgeving en zorgaanbieders die 
willen investeren in preventie. Suïcide preventie vindt de fractie juist in deze tijden extra belangrijk. 
De fractie spreekt wel haar zorgen uit over de GGD door de extra opschaling vanwege corona. De 
fractie vraagt om een vinger aan de pols te houden. 

Wethouder Uitslag neemt de aandachtspunten die genoemd zijn mee in de gesprekken met de 
GGD. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel hiermee voldoende behandeld is.

7. Besluitenlijsten 11 januari 2021 en 18 januari 2021
Beide besluitenlijsten conform.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 21:39 uur. 

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 8 maart 2021.

De raadscommissie voornoemd,

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


