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

d.d. 18 december 2017 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.C.P. Noten  
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert, 
  H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker,  
  mw. I.G.J. Snijder-Haarman, A. Westerman 
CDA  A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, W. Massier,  
   mw. A.J. Ramerman, mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp 
PvdA  - 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers 
VVD  G.J. Veldhuis 
 
Afwezig: 
J.J. Wiltvank (PvdA) 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, directeur A. Goeree 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:34 uur. 

Dhr. Wiltvank (PvdA) is afwezig.  
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Er zijn 2 aanmeldingen.  
 
Dhr. V. Oosterveen spreekt over het nuloptiebeleid 
coffeeshops. Hij roept de raad op dit beleid te 
heroverwegen, gelet op de kwaliteit van 
onderzoeken die het Rijk over cannabisgebruik 
heeft verricht.  
 
Mw. A. Berghuis geeft de raad enkele suggesties 
ter verbetering van de openbare ruimte, met name 
de (her)plant van bomen en het afkoppelen van 
hemelwater. Ook zou zij graag zien dat de 
Historische kring informatie kan verspreiden via 
een vitrine in het gemeentehuis.  
 

3. Vragenronde 
 

Er zijn 7 vragen ontvangen over 5 onderwerpen.  
 
Mw. Ramerman (CDA) en mw. Kappert 
(Gemeentebelangen) over het rentepercentage bij 
sociale kredieten. Ook van dhr. Wiltvank (PvdA) 
zijn vragen ontvangen. Wethouder Uitslag geeft 
aan dat hij niet bekend was met de hoogte van de 
rentetarieven. Hij gaat in gesprek met de GKB 
(Gemeentelijke Kredietbank) en informeert de 
raad. Wel meldt hij dat er slechts 8 inwoners uit 
Dalfsen een dergelijk krediet hebben afgesloten. 
 
Mw. Schiphorst (CDA) over de route van de 
buurtbus en de gevaarlijke uitstap bij de kruising 
Dennenkamp/G.W. Spiegelstraat in Oudleusen. 
Wethouder van Leeuwen zal nagaan of de 
buurtbus conform de afspraken handelt. Hij zal 
kijken naar een alternatieve halteplaats.  
 
(vervolg volgende bladzijde) 
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3. Vragenronde  

(vervolg) 
 

 
Dhr. Rooijakkers (D66) over belastinginning door 
GBLT. Wethouder van Leeuwen geeft aan dat het 
niet aan de gemeente is om afspraken te maken 
over de waterschapsbelasting.  
 
Dhr. Rooijakkers (D66) over bestrijdingsmiddelen 
Lelieteelt. Wethouder Schuurman meldt dat de 
brief is beantwoord en dat de raad een afschrift 
heeft ontvangen.  
 
Dhr. Veldhuis (VVD) over snippergroep 
Bernhardlaan. Wethouder Schuurman geeft aan 
dat huur niet mogelijk is als er leidingen aanwezig 
zijn. De bewoners van de Prins Bernhardlaan 
waarmee nog geen oplossing gerealiseerd is, 
zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.  
 

4. Vaststelling agenda 
 

Conform. 

5. Kadernota transformatie sociaal domein  
“Dichter bij de kern” 
 Voorstel: 
1. De kadernota transformatie sociaal domein 

“Dichter bij de kern” vast te stellen. 
2. Hiervoor een bedrag van € 50.000 

beschikbaar te stellen en in de dekking te 
voorzien door te beschikken over het vrij 
besteedbare bedrag in programma 7; 
conform bijgaande begrotingswijziging. 

 

 
Stemverklaring D66. Onder verwijzing naar de 
inbreng in de raadscommissie, stelt de fractie vast 
dat het college geen invulling wil geven van het 
budget van € 50.000. De fractie vindt dit jammer, 
maar stemt wel met het voorstel in vanwege het 
belang van de uitvoering en aanpak. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20) aangenomen. 
 

6. Verordening maatschappelijke ondersteuning 
en jeugdhulp 2018 
 Voorstel: 
1. Vaststellen van de verordening 

maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp 2018 (ingangsdatum 1 januari 
2018), onder voorbehoud van het advies van 
de Participatieraad. 

2. Intrekken van de verordening 
maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp (ingangsdatum 29 mei 2017) per 
1 januari 2018. 

 

 
Mw. Lassche (ChristenUnie) dient, mede namens 
D66 en VVD, een amendement in waarmee de 
raad wordt voorgesteld tot wijziging van het in 
artikel 11 lid 2 van de verordening genoemde 
bedrag van € 100 in  € 120. 
 
Wethouder Uitslag ontraadt het amendement.  
 
Het amendement wordt met 5 stemmen voor 
(ChristenUnie, D66, VVD) en 15 stemmen tegen 
(Gemeentebelangen, CDA) verworpen. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20) aangenomen, 
waarbij het in het besluit genoemde voorbehoud 
vervalt omdat hier aan is voldaan.  
 

7. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen, 
Burg. Baron van Dedemstraat 2a/2b 
 Voorstel: 
1. Een ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen af te geven  voor de realisatie 
van vier appartementen op de verdieping van 
het winkelpand Burg. Baron van Dedemstraat 
2a/2b in Nieuwleusen, 

2. Deze ontwerpverklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te 
merken als hiertegen geen zienswijze wordt 
ingediend. 

 

 
Stemverklaringen 
Dhr. Jutten (Gemeentebelangen) kan instemmen, 
maar hoopt dat ook de aankleding van de overkant 
verbetert. Dhr. Kouwen (CDA) ziet graag dat 
acties omtrent parkeren, bomen en looproutes 
worden opgepakt. Dhr. Nijburg (ChristenUnie) 
hecht aan betrokkenheid van de buurt.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20) aangenomen. 
 



3 
8. Verordeningen OZB, afvalstoffenheffing, 

rioolheffing en leges 2018 
Voorstel: 
Vast te stellen de: 
- Verordening onroerende-zaak belastingen 

2018 
- Verordening afvalstoffenheffing 2018 
- Verordening rioolheffing 2018 
- Legesverordening 2018 
 

 
Wethouder van Leeuwen zegt toe dat hij een 
volgende keer zal kijken naar vergelijking van de 
tarieven, de uitwerking van besluitvorming bij de 
begroting naar de wijzigingen in de verordeningen 
en de consequentie ervan voor de betreffende 
categorieën.  
 
Hij komt schriftelijk met een nadere verklaring van 
de stijging van bijna 18% bij de OZB voor 
gebruikers van niet-woningen. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 19 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, 
ChristenUnie, D66) en 1 stem tegen (VVD) 
aangenomen. 
 

9. Bijstelling nota reserves en voorzieningen 
Voorstel: 
Vast te stellen de bijstelling nota reserves en 
voorzieningen. 

 
Mw. Ramerman (CDA) dient, mede namens alle 
andere fracties, een amendement in waarmee de 
raad wordt voorgesteld te besluiten: 

- de verbouwing MO ten laste van de reserve 
sociaal domein te schrappen en te 
vervangen door de gemaakte kosten van de 
verbouwing MO te dekken uit de algemene 
reserve vrij besteedbaar in plaats van uit de 
reserve sociaal domein. 

 
Wethouder Uitslag heeft geen bezwaren tegen het 
amendement. Wethouder van Leeuwen zegt toe 
een nadere uitleg te geven over de systematiek 
van een egalisatiereserve. 
 
Het amendement wordt zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (20) 
aangenomen. Het voorstel wordt vervolgens 
zonder hoofdelijke stemming met algemene 
stemmen (20) aangenomen, met inachtneming 
van het amendement.  
 

10. Optimalisatie planning- en controlcyclus 
Voorstel: 
In te stemmen met de verbetervoorstellen zoals 
omschreven in de notitie planning- en control. 
 

 
Conform. 

11. Vaststellen besluitenlijsten  
d.d.  6 en 9 november 2017, 27 november 
2017 en 30 november 2017 
 

 
Alle besluitenlijsten conform. 

12a. Ingekomen stukken Uitkomst onderzoek drugsproblematiek Dalfsen  
Dhr. Logtenberg (CDA) verzoekt om dit onderwerp 
te agenderen voor bespreking. Dit wordt in handen 
gelegd van de agendacommissie. 
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies. 
 

12b. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
vertrouwelijke ontwikkeling 
Voorstel: 
De door het college opgelegde geheimhouding 
aan raad en raadscommissie te bekrachtigen 
voor een periode tot 1 januari 2028 (artikel 25, 
tweede lid en artikel 86, tweede lid 
Gemeentewet). 

 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) wil graag enkele 
vragen stellen. De voorzitter schorst de openbare 
vergadering om 22:03 uur, de raad vergadert 
verder in beslotenheid.  
 
De raad besluit conform voorstel.  
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13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:13.  

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
29 januari 2018. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater


