Besluitenlijst van de digitale vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 16 november 2020
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

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

Tevens aanwezig:
Burgemeester mw. E. van Lente, wethouders R.W.J. van Leeuwen en A. Schuurman, directeur H.J.
van der Woude, ambtelijke ondersteuning: mw. M. Meijer-Uitenbroek (griffie), mw. M. van Spijker
(griffie), mw. P. Nieuwland (agendapunt 4) en A. van Eck (agendapunt 5).
1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.
De aanwezigheid van de raadscommissieleden, wethouders en ambtelijke ondersteuning wordt
hoorbaar en zichtbaar vastgesteld.
2. Spreekrecht burgers
Geen.
3. Vaststelling agenda
Conform.
4. Hondenbeleid in de kernen: evaluatie en actualisatie visie
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de notitie “Hondenbeleid in de Kernen: evaluatie en actualisatie visie” en
de geactualiseerde visie inzake Hondenbeleid in de Kernen vast te stellen.
2. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de uitvoering van het
hondenbeleid te continueren, met inachtneming van de geactualiseerde visie en de adviezen uit
de evaluatie totdat de Omgevingsvisie is vastgesteld.
Advies van de commissie
Alle fracties kunnen zich vinden in de geactualiseerde visie op het hondenbeleid in de kernen.
Gemeentebelangen vindt het fijn dat de raad hierbij betrokken wordt en constateert dat er goede
uitlaatvoorzieningen voor honden zijn. Wandelen met de hond is goed voor de gezondheid en
sociale contacten.
De ChristenUnie ziet naast positieve effecten van hondenbezit ook veel ergernissen optreden. Dit
vraagt om goede voorzieningen en om handhaving. Omdat alleen incidenteel kan worden
gehandhaafd, moet volop ingezet worden op communicatie met aandacht voor het onderling
aanspreken van hondenbezitters onder elkaar. Katten zorgen eveneens voor overlast. Het zou
daarom goed zijn ook naar kattenbeleid te kijken. De VVD vindt dat we op de goede weg zitten in
het beperken van overlast. De fractie doet de suggestie om kaartjes met locaties van
hondentoiletten jaarlijks te updaten en aan hondenbezitters te sturen.
Wethouder Van Leeuwen zegt toe dat hij in Kernpunten aandacht besteedt aan hondenpoep in het
buitengebied en de mogelijke gezondheidsgevolgen voor koeien. De voorzitter concludeert dat het
voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 23 november 2020 kan worden geplaatst.
5. Kadernota verbonden partijen 2021
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Voorstel:
1. Kennis te nemen van de Evaluatie Kadernota verbonden partijen 2020.
2. De Kadernota Verbonden Partijen 2021 vast te stellen.
3. De 13e wijziging van het mandaatstatuut in te trekken voor het indienen van zienswijze op
begroting(swijzigingen) van verbonden partijen door het college.
Advies van de commissie
Alle fracties kunnen zich vinden in de evaluatie en zijn akkoord met het vaststellen van de nieuwe
kadernota. Het CDA vindt dat de samenwerking met verbonden partijen de gemeente in staat stelt
om zelfstandig te blijven. Daarbij is het wel van belang dat de dienstverlening door verbonden
partijen op het goede niveau blijft. Aandachtspunt is de rolverdeling tussen raad en college en het
daarbij verder verbeteren van de betrokkenheid van de raad. De georganiseerde bijeenkomsten
bieden een meerwaarde bij de sturing en verantwoording. De samenwerking met verbonden
partijen moet regelmatig worden geëvalueerd, ook bij verbanden waar het primair om de uitvoering
gaat. Ook bij die verbanden gaat het om financiële middelen en het serviceniveau.
ChristenUnie en VVD spreken uit blij te zijn dat de aanbevelingen van de rekenkamercommissie
zijn overgenomen. ChristenUnie en PvdA zijn blij dat de raad in het voorjaar van 2021 kan spreken
over de Regio Zwolle. PvdA en D66 kunnen zich vinden in het aanpassen van de werkwijze, waarbij
het budgetrecht weer sterker bij de raad komt. Gemeentebelangen vindt de balans tussen college
en raad goed verwoord.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 23
november 2020 kan worden geplaatst.
6. Uitvoeringsplan duurzaamheid 2021-2022
Doel:
Kennis te nemen van het vastgestelde uitvoeringsplan duurzaamheid 2021-2022.
Reactie van de commissie
De ChristenUnie ziet in het uitvoeringsplan veel goede punten. Op enkele andere punten wordt de
concrete uitvoering gemist. De fractie noemt hierbij de verduurzaming van gebouwen (scholen), de
samenwerking met de duurzame dorpen, de duurzaamheidsindex en de haalbaarheid van
warmtetransitieplannen. De fractie doet de suggestie om ook de fiets op te nemen in het
aanstaande laadpalenbeleid en vraagt of het mogelijk is om de waardering voor het project van de
kringloopwinkel Nieuwleusen uit te rollen naar andere kringloopwinkels. De PvdA vindt het jammer
dat de duurzame dorpen het met minder budget moeten doen, maar de fractie heeft vertrouwen in
hoe we in Dalfsen werken. Dit uitvoeringsplan bevat de goede focus. Van de VVD mag het plan nog
een slag concreter. De fractie mist het einddoel: hoeveel megawatt leveren de plannen in 2021 en
2022 op? Ook een aantal andere doelen zijn niet goed meetbaar. De fractie is benieuwd naar de
gevolgen van personele onderbezetting en de mogelijkheden om achterstanden in te lopen.
D66 vindt het uitvoeringsplan goed inzichtelijk. Plannen, investeringen en kosten zijn goed in beeld
gebracht. De fractie is wel zoekende naar mogelijkheden voor monitoring van de financiële
opbrengsten van de maatregelen. Gemeentebelangen is benieuwd of extra kosten en capaciteit
nodig zijn om alle maatregelen te kunnen uitvoeren en ziet ook risico’s op de realisatie door corona.
De fractie houdt als doel om te komen tot een duurzaam en leefbaar Dalfsen. Extra mankracht bij
de uitvoering lijkt het CDA gewenst. Medewerking van verenigingen, scholen en huizenbezitters
aan verduurzaming mag niet vrijblijvend zijn. In samenwerking met de duurzame dorpen moeten
activiteiten worden georganiseerd en moet gewerkt worden aan stimulering. De fractie kan zich
vinden in slim investeren in verduurzaming van het wagenpark. Aandacht blijft nodig voor snelle
sanering van asbest.
Wethouder Schuurman zegt toe dat hij terugkomt bij de raad als een plan van de Dorpen voor
Morgen dreigt te stranden op een tekort aan budget. Hij zegt toe te kijken naar een landelijke lijst bij
de duurzaamheidsindex en komt schriftelijk terug op de suggestie over het laadpalenbeleid.
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie kennis heeft genomen van het Uitvoeringsplan
Duurzaamheid 2021-2022 en dat het onderwerp voldoende besproken is.
7. Ontwikkelingen grootschalige energieopwekking
Doel:
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Kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom grootschalige energieopwekking.
Voorafgaand aan de beraadslagingen meldt de voorzitter dat dhr. Broere zich van de
beraadslagingen onthoudt, omdat hij vanuit zijn dagelijks werk bij dit onderwerp betrokken is.
Advies van de commissie
De PvdA geeft twee aandachtspunten mee voor het op te stellen beleidskader. Onder verwijzing
naar de aangenomen moties vindt de fractie het belangrijk om lokaal eigendom te organiseren.
Daarnaast is het belangrijk om op een preciezer niveau te kijken naar de indeling van gebieden,
bijvoorbeeld omdat grootschalige opwekking in de landgoederenzone ongewenst is.
D66 kan zich vinden in het voornemen om pas later kaders te stellen, gelet op de geschetste
ontwikkelingen in de notitie. Dalfser randvoorwaarden zijn belangrijk, waaronder afstemming met de
omgeving, leidend zijn van de eigen opgave, gemeentelijke regie, concretere zoekgebieden,
heldere communicatie en participatie en het ontzien van natuur en goede landbouwgrond.
De VVD vindt het belangrijk dat we anticiperen op grote ontwikkelingen. Het is logisch om te kijken
naar goede regionale clustering, mede gelet op de initiatieven uit Zwolle, Staphorst en van de
provincie. Versnippering van zon en wind moet worden voorkomen. De netwerkcapaciteit is een
beperkende factor. Er liggen kansen langs de spoorlijn en tussen de oude en nieuwe N340.
Gemeentebelangen vindt het zeer begrijpelijk dat de kaders nu nog niet vastgesteld kunnen
worden. De ontwikkelingen moeten goed worden gevolgd. Aandachtspunten zijn het behouden van
opbrengsten binnen de gemeente, samenwerking met duurzame dorpen, buurt en regio Zwolle en
goede communicatie. De fractie is benieuwd naar tussentijdse onderzoeksresultaten over
netwerkoplossing, ruimtelijke inpassingen, maatschappelijk draagvlak en lokaal eigendom.
Het CDA vindt het belangrijk om goed en zorgvuldig af te wegen hoe en op welke plek invulling
gegeven wordt aan energieopwekking. De fractie zet in op clustering en combinatie met andere
opgaves. Dat past ook bij de lijn van de provincie. Communicatie en participatie is een belangrijk
onderdeel. Dit moet goed worden uitgerold naar de inwoners.
De ChristenUnie begrijpt de keuze voor dit proces, maar is benieuwd welke inhoudelijke conclusies
al te trekken zijn. De fractie heeft zorg over mogelijk tegengestelde ontwikkelingen zoals clustering
enerzijds en zonnepanelen op daken anderzijds. De gemeente Zwolle heeft een ambitie neergelegd
om energieneutraal te zijn in 2030, de fractie vraagt zich af of dit realistisch en haalbaar is, ook voor
Dalfsen. Wethouder Schuurman komt hier schriftelijk op terug.
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie kennis heeft genomen van de ontwikkelingen
grootschalige energieopwekking en dat het onderwerp hiermee afdoende behandeld is.
8. Besluitenlijsten 5 oktober 2020 en 19 oktober 2020
Beide besluitenlijsten conform.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 21.10 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 7 december 2020.
De raadscommissie voornoemd,
de voorzitter,
J. Schiphorst-Kijk in de Vegte

de griffier,
drs. J. Leegwater
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