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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststelling agenda
Conform.

3. Stedenbouwkundige visie Dominee van Diemenstraat 2, Nieuwleusen
Voorstel:
De stedenbouwkundige visie Dominee van Diemenstraat 2 vast te stellen.

Advies van de commissie
Alle fracties zijn akkoord met het vaststellen van deze stedenbouwkundige visie.  

Het CDA constateert dat realisatie van woningbouw op deze locatie mede door corona jaren heeft 
geduurd. Dit heeft geleid tot hogere kosten en een lange periode van onduidelijkheid voor 
betrokkenen. De toevoeging van 6 appartementen voor sociale huur is waardevol. De vraag blijft of 
het voorliggende plan het meest optimale is voor alle betrokkenen. Gelet op het woningtekort, de 
grootte van de kavel en bezwaren van omwonenden. Er zijn paralellen met eerdere discussies in de 
raad over inbreidingslocaties, zoals het voormalige Agnietencollege. Maak duidelijker aan de 
voorkant wat de spelregels zijn en koppel dit aan de grotere opgaven voor  woningbouw. 

De ChristenUnie is positief gestemd over het plan wat in goede samenspraak is ontwikkeld. Blij dat 
er 6 appartementen bijkomen voor senioren en doorstromingsmogelijkheden ontstaan. Er kan op 
eigen grond voldoende parkeergelegenheid worden gecreëerd waardoor geen verstening in het 
omliggende gebied plaatsvindt. De ChristenUnie heeft sympathie voor de oproep van het CDA om 
duidelijkere kaders aan de voorkant mee te geven. De fractie is wel van mening dat eerst de stem 
moet worden gegeven aan de omgeving die met de ontwikkeling te maken krijgt.

De PVDA ziet in het voorliggende voorstel een voorbeeldplan. Er is goed gekeken naar de 
belangen van de omwonenden en de programmering vanuit de woonvisie. De fractie benoemt ook 
de discussie rondom het Agnietencollege en is voorstander van het meer realiseren van dit soort 
woningen. De PVDA vindt de mix voor de woningbouw een nog belangrijkere discussie. Er is het 
meeste behoefte aan het type woningen uit dit voorstel. Daar mag zeker niet minder van worden 
gebouwd.
       
De VVD complimenteert Vechthorst met dit plan en hoopt dat de samenwerking intensiever zal 
worden tussen de gemeente en de woningstichting. Het plan lost achterstanden op en voorziet in 
een noodzakelijke behoefte. Het terugbrengen van 9 naar 6 appartementen is jammer voor het 
creëren van nieuwe woningen. Het participatietraject is ook zeer belangrijk en goed doorlopen. De 
VVD is voor het helder en duidelijker maken van kaders daar waar het kan. Het blijft maatwerk. Ook 
de knop voor de mix voor woningbouw is voor de fractie van belang.



D66 had ook graag 9 appartementen terug gezien in het plan in plaats van 6. Het is echter 
lovenswaardig als dit de uitkomst is van een participatietraject dat in een lastige periode is 
uitgevoerd. D66 geeft aan dat het stellen van meer kaders het participatieve  kan ontnemen. De 
fractie vindt het dan ook niet nodig.        

Gemeentebelangen is tevreden met de uitkomst van dit traject wat langer heeft geduurd dan 
normaal. Er zijn weer 6 woningen bijgekomen die een verrijking zijn voor de buurt. Er is aandacht 
nodig voor de kaders. Elk plan is uniek en telkens moet worden bekeken of het maximale eruit kan 
worden gehaald. De fractie komt op een later moment terug op de mix van de woningen.           
      
De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 30 mei 
2022 kan worden geplaatst.

4 Intrekken verordeningen gemeentelijke camperlocaties
Voorstel:
Vast te stellen het raadsvoorstel met nummer 1421 tot het intrekken van de volgende 
verordeningen: ‘verordening op het gebruik van camperplaatsen gemeente Dalfsen 2021’ en 
‘verordening op de heffing en de invordering van campergeld gemeente Dalfsen 2022’.

Wethouder Uitslag zal zorgdragen voor de technische aanpassing in de besluitregel bij dit voorstel.

Advies van de commissie
Alle fracties kunnen zich vinden in het voorstel om de Verordening op het gebruik van 
camperplaatsen en de Verordening op heffing en invordering campergeld in te trekken. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 30 mei 
2022 kan worden geplaatst.

5. Evaluatie verbonden partij GGD IJsselland en Ontwikkelingenbrief 2023 GGD 
IJsselland

Doel:
1. Kennis te nemen van de ‘Evaluatie GGD’ en uw opinie te vormen over de wijze waarop uw raad 

de kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van de GGD uitvoert. 
2. Kennis te nemen van de Ontwikkelingenbrief 2023 van de GGD, deze te bespreken en 

desgewenst aandachtspunten mee te geven aan de portefeuillehouder.

Advies van de commissie
Gemeentebelangen ziet dat de GGD anticipeert op de nieuwe wet voor Gemeenschappelijke 
Regelingen, de planning & control cyclus op orde heeft en zorgt voor tijdige aanlevering van 
stukken. Dit maakt het voor raad inzichtelijk en overzichtelijk. Er wordt nu gevraagd om iets te 
zeggen over de nieuwe wet en rol van de raad. De fractie wacht liever even af en dan anticiperen. 
De kaders uit het beleidsplan preventie worden herkent in de werkwijze en ontwikkelingenbrief. De 
bijeenkomst die door de GGD is gehouden voor raadsleden had een grote mate van transparantie 
zien wat wordt gewaardeerd. Er zijn geen specifieke punten voor de wethouder om mee te nemen. 
Belangrijke speerpunten uit de  ontwikkelingenbrief: focus op gezondheid en gedrag, suïcide 
preventie, preventieve gezondheid en maatschappelijke zorg en psychische gezondheid.      

De PVDA vindt dat de rollen van de raad en college nu helder is geregeld in het kader van de 
verbonden partijen. In de ontwikkelingenbrief is de focus op preventie een goede richting. Blij met 
de hernieuwde waardering en intensivering van de algemene rol van de GGD. Er zijn vragen over 
de financiering van het geheel. Er staan veel onzekerheden in. Bij rijksbeleid staat er niet altijd 
rijksmiddelen tegenover. Ook krijgt de GGD weer een grote rol bij een eventuele nieuwe corona 
golf. Daar zijn zorgen over bij de fractie en is een aandachtspunt. 

De ChristenUnie complimenteert de GGD over invulling van haar rol in de coronaperiode. De 
evaluaties geven een helder beeld van de werkzaamheden en opbrengsten. De dubbele rol van 
wethouder kan theoretisch lastig zijn. Het beleidsplan preventie is daarbij helpend geweest. In de 
controlerende taak zou de fractie graag in een raadsessie verder spreken over de rol van de GGD 
bij de omgevingswet als adviseur gezondheid. De ontwikkelingenbrief geeft de noodzaak aan om 
de focus te richten op verdere samenwerking en preventie. Investeringen zijn en blijven nodig om 
de taken van de GGD uit te voeren. De route naar een omgekeerde piramide is een noodzakelijke 
beweging om toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg beheersbaar te houden. De 



structurele verhoging van de inwonersbijdrage is daarin een logische stap. In het rapport worden 
een aantal niet gekwantificeerde risico’s benoemd waardoor de vraag blijft of dit voldoende zal zijn. 

Het CDA haalt uit de evaluatie dat bestrijding coronapandemie de belangrijkste en meest zichtbare 
taak is geweest in de afgelopen jaren. Die zichtbaarheid kan optimaal worden benut in 
communicatie over preventie en positieve gezondheid. Vraag is of er voldoende aandacht is voor 
suïcide preventie en of de jeugd voldoende wordt bereikt. Aandachtspunten in de bedrijfsvoering 
zijn: privacy vraagstukken, HR-beleid, capaciteitsuitbreiding wat heeft geleid tot fors hogere kosten. 
De fractie vraagt zich af of alle medewerkers in dienst moeten blijven. Een suggestie is om 
personeel in te zetten in sectoren die kampen met onderbezetting of bij opvanglocaties. In de 
ontwikkelbrief wordt de kans benoemd om nu te investeren in de publieke gezondheid. Investeren 
in het fysieke en geestelijk welzijn van inwoners is belangrijk. Het is van belang dat jong en oud 
elkaar stimuleren, ook bij het voorkomen van eenzaamheid. Vraag is hoe de GGD dit het komende 
jaar lokaal wil oppakken. Er liggen kansen in de gezonde leefomgeving en de omgevingswet. Het 
CDA ziet er meerwaarde in als de GGD meedenkt als partner bij ruimtelijke vraagstukken en geeft 
de wethouder dit aandachtspunt mee.                       

De VVD constateert dat er een goede basis ligt met een focus op preventie. De GGD is in veel 
opzichten op de goede weg. Aandachtspunt is en blijft het kostenverloop en het beheer erop. Hoe 
gaat het met de gemeenschappelijke regeling volgens de gemeentelijke normen en in vergelijking 
met andere GGD’s. Goed kijken naar de uitvoering van niet-wettelijke taken en of het logisch is om 
dit als GGD zelf uit te voeren. Veel ontwikkelingen gaan geld kosten en proberen daar aan de 
voorkant grip op te houden. De publieke gezondheid moet worden versterkt en er wordt rekening 
gehouden met een mogelijke nieuwe lockdown. De voorbereiding hierop vraagt aandacht. Het 
blijven evalueren op deze punten is een aandachtspunt. Er is nog veel werk te doen rondom 
zelfmoord onder jongeren. Het bereiken van jongeren is een belangrijk speerpunt voor de fractie.

D66 noemt de prestaties van de GGD in de afgelopen jaren ongekend. Ook wat betreft de 
vaccinatiecijfers in Dalfsen. Uit de evaluatie blijkt dat de zaken in preventie niet helemaal gelukt zijn. 
De jeugd neemt nog steeds in gewicht toe. Het is nog niet gelukt om dit te voorkomen. Een 
aandachtspunt voor de ontwikkelingenbrief is dat preventie niet genoeg kan zijn. De fractie geeft de 
wethouder mee dat de GGD wellicht kan aanhaken bij de Kansrijke omgeving van het Trimbos. Een 
opvolger van het IJslands model wat verder uitgewerkt is. De structurele verhoging is een logisch 
gevolg van alle ontwikkelingen die op de organisatie afkomen.    
 
Wethouder Uitslag constateert dat er commissiebreed waardering is voor de werkzaamheden van 
de GGD in de afgelopen jaren. Daar waar de raadscommissie de GGD aanspreekt, raakt het ook 
de gemeentelijke organisatie en het preventiebeleid. De GGD adviseert nu ook bij ruimtelijke 
plannen. Suïcide preventie is een bovenwettelijke taak die gemeenten en GGD gezamenlijk 
oppakken. Het bereiken van jeugd is ingewikkeld. Daar wordt zoveel mogelijk op ingezet met het 
hele voorveld. De suggestie voor inzet van het personeel neemt de wethouder mee. De focus op 
preventie wordt breed gedeeld. Eén van de instrumenten om dit vorm te geven is De Kansrijke 
Omgeving van het Trimbos. Daar gaat de wethouder naar kijken. De suggestie voor de 
raadssessies is aan de agendacommissie. De GGD zal daar van harte aan mee willen werken.

6. Besluitenlijst 11 april 2022
Conform

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:29 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 7 juni 2022.

De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter, de commissiegriffier,
E. Ruitenberg mw. mr. M. van Spijker


