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

d.d. 5 oktober 2020

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

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 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

Afwezig:
D.J. van Gelder (ChristenUnie)

Tevens aanwezig:
Burgemeester mw. E van Lente, wethouders R.W.J. van Leeuwen (t/m agendapunt 5), A. Schuurman 
en J.W. Uitslag, directeur H.J. van der Woude, ambtelijke ondersteuning: G.R. Doornewaard (griffie), 
mw. M. Meijer-Uitenbroek (griffie), mw. J. Volkerink (agendapunt 4), mw. J. Vulkers (agendapunt 5), 
J. Smit (voorzitter RKC, t/m agendapunt 4).

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. Dhr. Van Gelder (ChristenUnie) is afwezig. 

2. Spreekrecht burgers
Dhr. Kodden spreekt, namens LTO Noord, over agendapunt 5, ‘Verkenning fiets- en looproute 
Welsummerweg’. Hij vindt het goed dat hier aandacht aan besteed wordt, maar vindt het traject 
eenzijdig aangevlogen. Er wordt van uit gegaan dat het verkeer over de Koesteeg/Rondweg zal 
rijden als de afrit van de N340 op de Welsummerweg verdwijnt, maar dit is de vraag. Het omvormen 
van de Welsummerweg tot een fietssnelweg met snelheidsremmers is lastig voor landbouw- en 
vrachtverkeer. Dit nodigt uit tot sluipverkeer over andere routes die daar niet geschikt voor zijn. Hij 
roept op om af te zien van aanpassingen.

3. Vaststelling agenda
Besluit:
Conform.
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4. Doorwerkingsonderzoeken RKC Grondbedrijf en Samenwerking (vervolg)
Voorstel:

1. Kennis te nemen van het onderzoek “Doorwerking van de aanbevelingen uit het onderzoek 
naar de (financiële) beheersing van de grondexploitatie van de gemeente Dalfsen” inclusief 
de reactie van het college. 

2. Kennis te nemen van het “Doorwerkingsonderzoek Samenwerking en democratisch 
gehalte” inclusief de reactie van het college.

3. In te stemmen met de conclusies en de aanbevelingen van beide onderzoeken over te 
nemen.

4. Het college te verzoeken de aanbevelingen van het onderzoek grondbedrijf nader uit te 
werken en deze uitwerking ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

5. Het college te verzoeken de aanbevelingen van het onderzoek samenwerking te betrekken 
bij de evaluatie van de nota verbonden partijen en deze uitwerking ter kennis te brengen 
van de gemeenteraad.

Advies van de commissie:
De ChristenUnie is blij met deze doorwerkingsonderzoeken. Er zijn al veel aanbevelingen opgepakt. 
De fractie ziet ook graag dat de andere aanbevelingen worden opgepakt en is daarom akkoord met 
het voorstel. Ten aanzien van het grondbedrijf vindt de fractie dat het MPG goed werkt. Het is de 
vraag of de interpretatie ten aanzien van de nieuwe aanbevelingen 2 en 3 eenduidig is, dit mag 
scherper gedeeld worden. Ten aanzien van Verbonden partijen geldt dat de gehouden sessies door 
de GR’en positief zijn. Er mag nog steviger invulling gegeven worden aan het spel tussen raad en 
college m.b.t. agenda en richtingbepaling. De fractie vindt dat nadrukkelijk moet worden nagedacht 
hoe de rol van de raad wordt ingevuld, zeker ook bij een nieuwe speler als Regio Zwolle.

Het CDA dankt de RKC voor het uitgebreide onderzoek. M.b.t. het grondbedrijf is veel al aangepakt. 
De fractie heeft er vertrouwen in dat het college de laatste punten ook oppakt, m.n. het regelen van 
checks & balances in werkprocessen. M.b.t. verbonden partijen zijn de meeste aanbevelingen snel 
opgepakt. De resterende worden deels meegenomen in de evaluatie van de nota later dit jaar. Het 
is belangrijk om aan de voorkant na te denken over kaders, het instellen van een commissie 
verbonden partijen kan nog eens bekeken worden. De fractie stemt in met het voorstel.

Gemeentebelangen kan aansluiten bij vorige sprekers en is tevreden over de onderzoeken. Bijna 
alle aanbevelingen zijn doorgevoerd, de fractie wenst het college succes met het laatste deel ervan. 
Ten aanzien van de rol van de raad bij verbonden partijen moet gekeken worden waar de raad bij 
aan gaat zitten. Ook werkdruk speelt daarbij een rol. De fractie stemt in. 

D66 is blij met beide onderzoeken en vraagt nog speciale aandacht voor de aanbevelingen die zien 
op de onafhankelijke interne controle en kwaliteitseisen en -criteria ter uitvoering daarvan. De 
fractie kan akkoord gaan met het voorstel. 

De VVD is blij met de reactie van college dat aanbevelingen worden opgevolgd en dat de laatste 
puntjes worden uitgevoerd. 

De PvdA dankt de RKC en het college voor de beantwoording. Over het grondbedrijf heeft de 
fractie geen opmerkingen, ten aanzien van de verbonden partijen sluit de fractie aan bij de 
ChristenUnie en het CDA. Er gebeurt veel op regionaal niveau, maar we willen meepraten aan de 
voorkant en gaan daar graag later dit jaar over in gesprek.

De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 26 
oktober kan worden geplaatst.
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5. Verkenning fiets- en looproute Welsummerweg
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de notitie Verkenning fiets- en looproute Welsummerweg.
2 De adviezen en conclusies uit de verkenning als vertrekpunt te nemen voor vervolgstappen en 

te betrekken bij ontwikkelingen in de omgeving, te weten:
1. af te zien van de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Welsummerweg vanaf de 

Brinkweg richting N340;
2. een voetpad aan te leggen langs de Welsummerweg tussen Trechterbeker en de Brinkweg;
3. een fietsstraat of profiel zoals op de snelfietsroute Zwolle – Dalfsen als voorkeursvariant aan te wijzen 

voor de Welsummerweg en daarbij als randvoorwaarde mee te geven dat dit gecombineerd moet 
worden met maatregelen die de intensiteiten en snelheden van het gemotoriseerd verkeer naar 
beneden brengen;

4. nader onderzoek uit te voeren naar de effecten van maatregelen die de intensiteiten op 
Welsummerweg verlagen en de conclusies te betrekken bij het op te starten onderzoek naar en op te 
stellen visie op de ontsluiting van Dalfsen aan de oostzijde.

Advies van de commissie:
De PvdA constateert dat veel afhankelijk is van de toekomstige verkeersintensiteit op deze route. 
De impact van de aanpassingen van de Hessenweg is lastig in te schatten. Het lijkt de fractie 
logisch om een fietsstraat aan te leggen over de gehele lengte, omdat het onderdeel is van een 
grotere route. Er is nog twijfel vanwege het ontbreken van een integrale visie en de samenhang met 
andere wegen. De fractie neemt het voorstel nog even mee terug. 

De VVD ziet de veiligheid bij deze route als een issue omdat er veel fietsers en voetgangers zijn. 
Met name tussen Trechterbeker en Brinkweg lopen veel voetgangers op de weg, daarom is een 
voetpad een veilige oplossing. Vanaf zomer 2021 gaat de verkeersintensiteit waarschijnlijk minder 
worden vanwege de aanpassingen aan de N340. De weg zal dan wel breed genoeg moeten blijven 
voor landbouwvoertuigen in combinatie met fietsers. Het is verstandig om een integrale visie uit te 
werken. De fractie kan met dit voorstel instemmen.

D66 is blij met deze verkenning. De fractie is benieuwd naar de ervaringen bij de Vossersteeg en 
wat dit betekent voor veiligheid van fietsers. Uniformiteit is geen doel op zich. De fractie heeft een 
voorkeur voor een vrij liggend fietspad voor het deel buiten de bebouwde kom met behoud van 
zoveel mogelijk bomen. Binnen de bebouwde kom zou een fietsstraat kunnen. Een ongestoorde 
verkeersafwikkeling is van belang. De fractie kan zich niet in alle onderdelen van het voorstel 
vinden, maar neemt het mee terug om de input nader te bespreken. 

De ChristenUnie vindt het fijn dat de zorgen over de verkeersveiligheid rond de Welsummerweg 
serieus genomen zijn. De fractie vindt het jammer dat vrijliggende fietspaden niet mogelijk blijken, 
maar begrijpt de argumentatie. Een voetpad en fietsstraat zijn prima, dit sluit aan op eerder beleid. 
Het vierde punt is ook goed, maar ingewikkeld. De fractie roept op om mogelijke sluipwegen ook in 
het onderzoek mee te nemen. Het voorstel is goed en degelijk en kan daarom gesteund worden. 

Het CDA vindt dat er wat moet gebeuren in het kader van verkeersveiligheid. De combinatie van 
voetgangers en fietsers met gemotoriseerd verkeer dat vaak te hard rijdt, zorgt voor onveilige 
situaties. Bestemmingsverkeer en agrarisch verkeer verdient nadere aandacht. Bij de Vossersteeg 
is daarom ook gepleit voor een bredere weg. De fractie vindt het te vroeg om nu definitieve 
inrichtingskeuzes te maken, vanwege het effect van nieuwe ontwikkelingen. Het is noodzakelijk om 
te weten wat de effecten zijn van het ontmoedigen van gemotoriseerd verkeer op andere wegen. 
Het voetpad staat overigens niet ter discussie. De fractie houdt het oordeel nog in beraad. 

Gemeentebelangen constateert dat de wandelaar en fietser vanaf de Trechterbeker goed wordt 
bediend. Er is nog aandacht nodig voor de oversteek bij de Brinkweg. De fractie heeft begrip voor 
de vraag om af te zien van de vrijliggende fietspaden. Dit is een dure oplossing die procedureel 
lang kan duren. Herinrichting van de Welsummerweg als fietsstraat is een goede oplossing, mits 
met alle gebruikers rekening gehouden wordt. Snelheid en intensiteit worden zonder aanpassingen 
niet minder. Het is belangrijk om het voorstel voortvarend op te pakken en oplossingen te kiezen 
voor de ontsluiting van het hele gebied. De fractie kan akkoord gaan met dit voorstel.

De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raad van 26 
oktober kan worden geplaatst.

6. Kadernota cultuur 



4

Voorstel:
1. Vast te stellen de kadernota Cultuur. 
2. Scenario 1 uit de kadernota te kiezen als gewenst scenario. 
3. Besluiten om RTV Vechtdal een incidentele bijdrage te verstrekken. 

Advies van de commissie:
Het CDA brengt complimenten over aan de opstellers en kan bijna alle kaders omarmen. De fractie 
vraagt specifieke aandacht voor cultuureducatie op kleinere scholen, het bereik van het jeugdfonds 
sport en cultuur, een nieuw kader voor de archeologische vondsten, een coulante houding en 
maatwerk bij de ondersteuning van vrijwilligers. De fractie heeft waardering voor de lokale omroep, 
maar heeft moeite met extra subsidie. Preventie, leefbaarheid en vrije tijd zijn belangrijke kaders, 
maar de fractie kijkt kritisch naar de subsidie voor Kunstwegen. Dit is een dilemma gezien de te 
maken keuzes bij de begroting. De fractie houdt het oordeel in beraad. 

Gemeentebelangen vindt het mooi dat cultuur preventief wordt ingezet ter voorkoming van zorg. 
Het zou jammer zijn als kunsten op straat stopt, daarom hoopt de fractie op betere tijden. De 
organisatie moet de kans hebben nieuwe initiatieven te ontplooien. Ten aanzien van de lokale 
omroep voldoen we aan de wettelijke verplichting. Een extra krediet van €25.000 gaat te ver. Ook 
de subsidie aan Kunstwegen is niet passend gezien de bezuinigingen. De fractie ondersteunt de 
lokale verenigingen, het jeugdcultuurfonds en de cultuurcoach. De kadernota is prima, al neigt de 
fractie naar scenario 2. De fractie komt er in de raadsvergadering op terug.

PvdA vindt een bruisend cultureel leven belangrijk voor elke kern, voor eigen inwoners maar ook als 
visitekaartje naar buiten toe. Cultuur heeft ook een economische waarde en is belangrijk in het 
onderwijsprogramma. Het is belangrijk te blijven investeren en niet te bezuinigen. De fractie kiest 
minimaal voor scenario 1 en zou liever meer investeren. De fractie heeft wel moeite met de extra 
investering voor RTV Vechtdal. Het is onduidelijk of het wat toevoegt in de programmering en of dit 
kosten zijn die de organisatie zelf kan dragen. De fractie kan wel akkoord gaan met de kadernota 
en het gekozen scenario. 

De ChristenUnie vindt cultuur belangrijk voor het welzijn van mensen. Vooral in deze tijd waarin 
cultuurbeleving is weggevallen ziet de fractie de grote waarde ervan. Mensen missen beleving, 
schoonheid en uitdaging. De fractie steunt de invulling en uitwerking van de kaders preventie, 
leefbaarheid en vrije tijd in de kadernota. Het is lastig om definitieve bedragen in te vullen, dit hangt 
ook af van de begroting. Er wordt niet direct gekozen voor bezuinigen, maar dit is ook niet uit te 
sluiten. Wellicht kan er nog kritisch gekeken worden naar diverse initiatieven. Om die reden is de 
fractie kritisch over de bedragen voor Kunstwegen en RTV Vechtdal. De fractie houdt dit voorstel in 
beraad en neigt naar scenario 2. 

De VVD vindt dit een goede kadernota, maar de keuze over een scenario en de bijbehorende 
bedragen moet in het licht van de begroting bekeken worden. De bedragen kunnen beter dan 
worden vastgesteld. De fractie vindt de bedragen voor de stichting Kunstwegen en RTV Vechtdal te 
hoog. Ten aanzien van de kadernota vraagt de fractie zich af of het niet te breed wordt opgezet. Het 
is lastig om focus aan te brengen. De fractie houdt het oordeel in beraad en neigt naar scenario 2.

D66 vindt cultuur zeer belangrijk. Het is niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om 
maatschappelijke doelen te realiseren op gebied van eenzaamheid, vitaliteit en ontwikkeling van 
kinderen en jongeren. De fractie kan zich in het voorstel vinden, al had het wat concreter gemogen. 
De plannen van RTV Vechtdal zijn ambitieus, maar verdienen een kans. Zij verdienen de steun niet 
alleen met woorden, maar ook met financiën. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raad van 26 
oktober kan worden geplaatst.
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7. Kadernota warmte
Voorstel:
Vast te stellen de kadernota Transitievisie Warmte.

Advies van de commissie:
Alle fracties geven aan akkoord te kunnen gaan met de gestelde kaders in de kadernota. Het is 
goed dat de gemeente een regisseursrol neemt. Aandacht wordt gevraagd voor:

- Potentie van waterstof als verwarmingsmethode
- Ruimte voor initiatieven van onderop en samenwerking met duurzame dorpen
- Inwoners meekrijgen en laten meepraten in dit traject
- Kenbaarheid van het energieloket voor vragen van inwoners
- Betaalbaarheid van maatregelen gelet op woonlasten
- Kijken naar subsidiemogelijkheden
- Verrichten van metingen

Wethouder Schuurman komt schriftelijk terug op de vraag wanneer de uitkomsten van het landelijk 
onderzoek bekend zijn. Hij zegt naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie toe om te kijken 
naar de meetbaarheid van besparingsopbrengsten en naar het gemeentebreed uitrollen van 
besparingen (i.p.v. per wijk).

De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 26 
oktober kan worden geplaatst. D66 wil daarbij graag een stemverklaring afleggen.

8. Besluitenlijsten 7 september 2020 en 14 september 2020
Besluitenlijst 14 september, punt 6 (Verzoek versterken eigen vermogen Enexis)
Dhr. Schrijver (D66) merkt bij wijze van stemverklaring op dat, gezien het belang van het 
elektriciteitsnetwerk voor de plannen omtrent duurzame energie, de bijdrage van Dalfsen wat zijn 
fractie betreft ook wel hoger had mogen zijn. 

Beide besluitenlijsten worden voor het overige conform vastgesteld.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 22:51 uur. 

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 9 november 2020.

De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter, de griffier,  
H.A.J. Kleine Koerkamp drs. J. Leegwater


