
 
Besluitenlijst van de vergadering van 

de raadscommissie van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 16 januari 2023 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.A. Zwakenberg 
Commissiegriffier M. van Spijker 
Raadsleden  
Gemeentebelangen I.G.J. Haarman, J. Hekman, M.J. Holterman, H.G. Kappert, 
  J.W. van Lenthe, H.A.J. Kleine Koerkamp, J.B. Upper 
CDA  L.H.M.M. Diepman, R.H. Kouwen, E. Ruitenberg, W. Prinsse  
ChristenUnie  D.B. Homans, H. Lassche-Visscher, D.J. van Gelder 
PvdA  T. de Vries 
VVD  G.J. Veldhuis 
Commissieleden 
CDA  M. Valk 
PVDA  R.F.C.W. Lozekoot 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Tevens aanwezig: 
wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, loco-gemeentesecretaris E. Saathof 
Ambtelijke ondersteuning: A. Klamer (agendapunt 4). 
 
Afwezig: 
M.E.J. Veldkamp (CDA), G.M.M. Jutten (Gemeentebelangen), J.B. Smalbraak (D66), L. Broere (PVDA),  
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom. Dhr Jutten 
(Gemeentebelangen) is afwezig. Dhr Smalbraak (D66) wordt vervangen door dhr Schrijver, mevr. 
Veldkamp (CDA) door dhr Valk (CDA) en dhr Broere (PVDA) door dhr Lozekoot (PVDA).   

2. Vaststelling agenda 
Conform. 

3. Tijdelijke units De Polhaar  
Voorstel: 
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 300.000,- ten behoeve van twee tijdelijke units voor 

aanvullende ruimtebehoefte van basisschool de Polhaar;  
2. Hiervoor de 5e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. 
 
Advies van de commissie 
De ChristenUnie vindt dat goed onderwijs een goede plek nodig heeft. Er wordt gewerkt aan de 
uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan en intussen moeten knelpunten als deze worden 
opgelost. Het uitgangspunt om leerlingen niet over teveel locaties te verspreiden wordt gedeeld. De 
oplossing die wordt voorgesteld is robuust. De fractie pleit voor snelheid in het proces en vraagt 
aandacht voor het betrekken van de buurt en ouders door het schoolbestuur. Hergebruik van de 
units wordt gewaardeerd. De ChristenUnie kan instemmen met het voorstel.    
 
De PVDA heeft altijd gepleit voor permanente bouw als een school daar recht op heeft. Het besef is 
er dat de druk hoog is en er een oplossing moet komen. De fractie houdt haar oordeel in beraad.    
 
D66 is voorstander van goede huisvesting voor het onderwijs. Er is naar alternatieven gekeken. Dit 
biedt geen oplossing. Dan is tijdelijke huisvesting in units een acceptabele oplossing tot aan de 
realisatie van het Integraal Huisvestingsplan. Recycling van de units is ook een aantrekkelijke optie. 
D66 zal naar alle waarschijnlijkheid akkoord gaan met het voorstel.   
 
Goede huisvesting voor onderwijs is hard nodig onderstreept de VVD. Aandachtspunt is de 
precedentwerking van dit voorstel. De fractie begrijpt deze oplossing bij de Polhaar. De meeste 
scholen liggen in Dalfsen dicht bij elkaar. De suggestie wordt meegegeven om tijdelijke units te 
plaatsen die gebruikt kunnen worden door meerdere scholen om in te kunnen spelen op tendensen 
in leerlingenaantallen. De VVD is akkoord met het voorstel.   
  
Het CDA heeft in een eerder stadium gepleit voor het updaten van de onderwijshuisvesting. Er zijn 
concrete stappen gezet met het Integraal Huisvestingsplan. Ruimtegebrek bij de Polhaar is al jaren 



 
nijpend en spreiding van leerlingen biedt geen oplossing meer. De tijdelijke oplossing die wordt 
voorgesteld is het meest voor de hand liggend. Ook de keuze voor koop is financieel en praktisch 
handig. De fractie hoopt op snelle plaatsing en niet op onverwachte en/of hoge kosten. Het CDA 
steunt het voorstel.  
 
Gemeentebelangen is voorstander van het plan om een oplossing te bieden voor het langdurige 
ruimtegebrek bij de Polhaar. Al jaren wordt aangedrongen op goede huisvesting voor de 
basisscholen. Het Integraal Huisvestingsplan is een meerjarenplan en in afwachting daarvan is dit 
een goede oplossing. De aankoop van de units is duurzaam en multifunctioneel. Scholen kunnen 
zelf een goede inschatting maken van de instroom. De fractie geef de tip mee om een adviserende 
rol richting de Polhaar te pakken om een oplossing te kiezen voor een termijn van 6 – 10 jaar. 
Gemeentebelangen is akkoord met het voorstel. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 19 
december 2022 kan worden geplaatst. 

4. Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2023-2025 
Voorstel: 
Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2023-2025. 
 
Verduurzaming is belangrijk en een uitvoeringsplan geeft de stappen weer. De VVD mist 
concreetheid in de stappen die worden gezet. In de wijkplannen worden naar de inwoners al 
concrete stappen gezet. De fractie roept op om een keuze voor bijvoorbeeld een warmtenet pas bij 
de inwoners neer te leggen als alternatieven zijn onderzocht en de kosten in beeld zijn.   
 
De lat is met dit uitvoeringsplan hoog neergelegd. Het CDA is positief over de brede aanpak. 
Aandacht behoeft het voorkomen van energiearmoede en dit onder de aandacht brengen van de 
inwoners. De inzet van energiecoaches werkt drempel verlagend. Heel positief is het verbeteren 
van de informatievoorziening voor duurzaamheid via één website. Zorgvuldigheid is nodig bij de 
inzet van de extra rijksgelden en energieplannen die worden ontwikkeld voor Dalfserveld West.  
 
De ChristenUnie vindt het plan goed leesbaar. Speelruimte is nodig maar een nadere concretisering 
zou beter recht doen aan het begrip uitvoeringsplan. De fractie geeft de suggestie mee om de raad 
een volgende keer breed te informeren via een presentatie in plaats van een document. Belangrijk 
is de energiebesparing, energieopwek in de wijk, lokale kracht en communicatie. Het begrip meer 
circulair verdient meer aandacht.  
 
Verduurzaming is bittere noodzaak. Er zijn voldoende technische oplossingen maar vooral 
bereikbaar voor inwoners die het kunnen betalen. De PVDA ziet als grootste opgave in de 
verduurzaming, zorgen dat de mensen met een kleine portemonnee ook mee kunnen.   
 
Het is goed dat er informerend licht op de uitvoering wordt gezet. Wat D66 betreft kan er een 
sterkere ledlamp in. De wijkplannen zijn de kern van de verduurzaming. De operatie vindt daar 
plaats en moet onder strenge regie van de gemeente. Prioriteiten en initiatieven blijven in het 
uitvoeringsplan nog vaag. D66 mist doelen en richting in het plan. Er wordt gestuurd op 
energiebesparing bij inwoners. De voorbeeldfunctie en stevige trekkersrol die nodig is vanuit de 
gemeente wordt in het plan gemist.   
 
Gemeentebelangen is blij met het uitvoeringsplan. De uitvoering hiervan vraagt een continue 
meebewegen met ontwikkelingen. Belangrijk is de communicatie naar raad, inwoners, organisaties. 
In de georganiseerde bijeenkomsten moet geen sprake zijn van één richtingsverkeer. Het blijft een 
uitdaging om het betaalbaar te houden voor inwoners ondanks structureel extra rijks-  en 
projectbudgetten. Specifieke aandacht wordt gevraagd voor energiearmoede. De doelen zijn helder 
en duidelijk beschreven wat het team duurzaamheid gaat doen. De fractie is tevreden dat 
Duurzaam Dalfsen echt op de kaart wordt gezet.  
  
Advies van de commissie 
De voorzitter concludeert dat het voorstel hiermee afdoende is besproken.   

7. Besluitenlijst 6 december 2022 
Conform 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:45 uur. 

 



 
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 

van 6 maart 2023. 

 
De raadscommissie voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de commissiegriffier, 
H.A. Zwakenberg  mr. M. van Spijker 


