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

d.d. 12 september 2016

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

P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman, mw. I.G.J. Snijder-Haarman
CDA A.C. Koetsier, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman, J.W. Uitslag
ChristenUnie mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp 
PvdA J.J. Wiltvank
D66 J.T.P.M. Rooijakkers
VVD -

Afwezig:
R.H. Kouwen (CDA), mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte (CDA), R.P. Schuring (VVD)

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, directeur A. Goeree, 
ambtelijke ondersteuning: mw. I. Veerbeek (punt 4), H.E. Nijkamp (punt 6), mw. L. van Dam (punt 7).

AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur. 

De heren Kouwen (CDA), Schuring (VVD) en 
mevrouw Schiphorst (CDA) zijn afwezig. 

2. Spreekrecht burgers Mw. Bloo, namens Zorgcentrum Rosengaerde, op 
het agendapunt ‘Nota continuering Hulp bij het 
huishouden 2017-2018’. Zij onderstreept de 
inspraakreactie en roept de raadscommissie op 
zich in te spannen voor een dementievriendelijke 
en ouderenvriendelijke gemeente. 

Dhr. Rooijakkers (D66) meldt voor de goede orde 
dat hij voorzitter is van de Raad van Toezicht van 
Rosengaerde. Hij geeft aan gewoon deel te zullen 
nemen aan de beraadslagingen. 

Dhr. Roelofs, op het agendapunt ‘Haalbaarheid 
aanvragen 3e verzamelplan’, onderdeel Blikman 
Kikkertweg– Statumweg. Hij geeft aan dat het 
plan belangrijk is voor de toekomst van het bedrijf, 
dat het bijdraagt aan het verbeteren van de 
verkeersveiligheid en dat er draagvlak is bij 
derden en omwonenden. Hij roept de 
raadscommissie op het plan te steunen. 

3. Vaststelling agenda Gelet op de inbreng van dhr. Roelofs stelt de 
voorzitter voor om agendapunt 7 direct na 
agendapunt 4 te behandelen. De raadscommissie 
stemt hiermee in. Voor het overige conform. 

4. Nota continuering Hulp bij het 
huishouden 2017-2018
Voorstel:
1. De inspraaknotitie continuering beleid 

Hulp bij het Huishouden 2017-2018 vast 
te stellen.

2. De nota continuering beleid Hulp bij het 
Huishouden 2017-2018 vast te stellen.

 

Wethouder Von Martels zegt toe om voor de 
raadsvergadering de vragen van mw. Ramerman 
(CDA) over de gevolgen van stapeling van eigen 
bijdragen voor cliënten met hoge en lage 
inkomens. Ook zegt hij toe om de cijfers van de  
klanttevredenheidsonderzoeken ter beschikking te 
stellen. 

(vervolg op volgende bladzijde)
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4. Nota continuering Hulp bij het 

huishouden 2017-2018
(vervolg)

De ChristenUnie is positief over continuering. De 
aanpassingen die worden gedaan zijn goed 
omdat die de cliënt ondersteunen. De fractie 
houdt zorg over de lage instroom en het 
ontbreken van een verklaring daarvoor, de 
gevolgen van stapeling van eigen bijdragen, 
integraal werken en de combinatie met 
mantelzorg. De fractie ziet de komende 
doorontwikkeling op het sociaal domein, de 
transformatie, als grootste uitdaging de komende 
tijd waarbij inzet van partners op dit vlak een 
criterium zou mogen zijn bij de aanbesteding. 

Gemeentebelangen ziet communicatie als de 
rode draad en onderstreept de aanbevelingen van 
de Participatieraad. De fractie verwacht dat de 
hoge kosten van de eigen bijdragen en negatieve 
publiciteit over huishoudelijke hulp verklaringen 
kunnen zijn voor een lage instroom. De 
signaleringsfunctie van hulp bij het huishouden is 
belangrijk. Gemeentebelangen stemt in met 
continuering en roept het college op goed te 
kijken naar de aanbevelingen van de 
Participatieraad en Rosengaerde. Strenge 
naleving van contracten is belangrijk na de 
aanbesteding.

Het CDA is blij met de rust en duidelijkheid die 
continuering van het beleid biedt. De fractie 
benadrukt dat communicatie belangrijk is, zeker 
bij de beëindiging van de overgangsregeling. De 
mogelijke overbelasting van mantelzorgers en de 
integrale benadering door hulpverleners zijn 
belangrijke zorgpunten bij de uitvoering. De fractie 
stemt in met het voorstel, maar is benieuwd naar 
de beantwoording van de technische vragen. 

De PvdA is blij met het uitgangspunt van eigen 
regie en uitgaan van eigen kracht van de cliënt. 
De gemeente faciliteert het ondersteunende 
netwerk. Het beleid kan worden gecontinueerd, 
maar de fractie drukt het college op het hart om 
het advies van de Participatieraad serieus te 
nemen: zorg voor goede communicatie, houdt 
oog voor werkdruk mantelzorgers en laat de eigen 
bijdrage niet problematisch worden. De fractie 
stemt in. 

D66 vindt het verstandig om niet te veel 
wijzigingen door te voeren. De participatieraad 
geeft enkele waardevolle adviezen, waarbij een 
integrale benadering door hulpverleners voor D66 
van belang is. Zorg voor een goede afstemming 
met mantelzorgers en vrijwilligers en blijf de cliënt 
centraal stellen. 

De voorzitter concludeert dat alle fracties positief 
staan tegenover het voorstel. In verband met de 
toegezegde informatie zal het voorstel als 
bespreekstuk op de agenda van de raad worden 
geplaatst. 
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7. Haalbaarheid aanvragen 3e 

verzamelplan, KGO en Boerenerfwonen
Doel:
U wordt gevraagd om uw opinie te geven 
over de haalbaarheid van drie aanvragen 
met toepassing Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving voor het  3e verzamelplan 
Buitengebied en de uitwerking van 
Boerenerfwonen.

De ChristenUnie en D66 kunnen zich niet vinden 
in de voorgestelde procedure. De fracties geven 
aan dat plannen die niet aan het beleid voldoen, 
desgewenst separaat aan de raad ter 
besluitvorming kunnen worden voorgelegd. Voor 
de drie aanvragen is meenemen in het derde 
verzamelplan geen optie voor deze fracties. 
Beoordeling moet op een later moment gebeuren. 

Boerenerfwonen
Gemeentebelangen heeft gekeken naar de 
plannen rondom de Ankummer Es 30. De fractie 
acht deze plannen kansrijk mits er sprake is van 
kleinschaligheid. Het CDA vindt boerenerfwonen 
een mooie functie aan de rand van een 
dorpskern. Voor de locaties aan de Ankummer Es 
en de Gerner Es vindt de fractie de aanvragen in 
principe passend bij het uitgangspunt ‘wonen naar 
wonen’. De locatie Weerdhuisweg ziet de fractie 
eerder als inbreidingslocatie, en niet direct als 
mogelijkheid voor boerenerfwonen. 

Weidemars
Gemeentebelangen vindt de voorgestelde 
argumentatie mager. Er lijkt weliswaar sprake van 
een verbetering in ruimtelijke kwaliteit, maar er 
wordt niet voldaan aan de criteria rondom sloop. 
De fractie is niet enthousiast. Het CDA vindt het 
geen probleem dat er niet wordt teruggebouwd. 
De constatering dat er veel wordt opgeruimd is 
voldoende argumentatie. De financiering is niet 
relevant. 

Blikman Kikkertweg – Statumweg
Gemeentebelangen, CDA en PvdA zien een 
aantal goede elementen in dit plan, die ook door 
de inspreker benadrukt zijn. Er moeten nog veel 
open einden worden uitgewerkt, en die kunnen 
beslissend zijn. Het is beter om dit plan separaat 
voor te leggen. Het CDA geeft daarbij wel aan dat 
terugbouwen op een andere locatie een mogelijk 
ongewenst precedent schept. 

De voorzitter concludeert dat het college kennis 
heeft kunnen nemen van de standpunten van de 
verschillende fracties. Daarmee is het onderwerp 
op dit moment afdoende behandeld. 
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5. Wijziging grondslag rioolheffing

Voorstel:
1. Per 1 januari 2017 de eigenarenheffing 

op basis van een vast bedrag per 
perceel voor  50% te handhaven. 

2. Per 1 januari 2017 voor  de eigenaren 
van garageboxen een apart tarief in te 
voeren van € 20,00. 

3. Per 1 januari 2017 een 
gebruikersheffing  in te voeren op basis 
van waterverbruik (incl. gebruik 
grondwater / lozen proceswater) waarbij 
onderscheid wordt gemaakt in 
kleinverbruik (tot 500 m3) en 
grootverbruik (vanaf 500 m3) via een 
gestaffelde opbouw.

4. Voor de invoering van rioolheffing 
grootverbruik te kiezen voor variant 2, 
waarbij, te faseren in drie jaar, in 2019 
de opbrengst rioolheffing grootverbruik 
4,5% bedraagt van de totale opbrengst.

 

Wethouder Van Leeuwen zegt toe dat hij 
schriftelijk zal terugkomen op de gevolgen voor de 
rioolheffing als gebruikers de hemelwatertoevoer 
afkoppelen. Hij voelt een inspanningsverplichting 
om in gesprekken met de woningbouwcorporaties 
aan te geven dat de lasten voor huurders niet 
onevenredig mogen oplopen. 

Alle fracties geven aan in te kunnen stemmen met 
de voorgestelde wijziging in systematiek. 
Aandachtspunten zijn het stimuleren van het 
verminderen van watergebruik, het belonen van 
‘afkoppelaars’ en goede communicatie met name 
richting de grootverbruikers waar grote 
verschuivingen optreden. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgenomen. 

6 Algemene verordening ondergrondse 
infrastructuur
Voorstel:
Vast te stellen de volgende verordening: 
Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur 2016.

Alle fracties geven aan in te kunnen stemmen met 
de verordening, al wordt er verschillend gedacht 
over het risico op juridische procedures. Het is 
belangrijk dat er open overleg blijft met de 
netbeheerders. De nieuwe verordening geeft 
uniformiteit en duidelijkheid. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgenomen.

8. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:46 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 3 oktober  2016.

De raadscommissie voornoemd,

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


