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Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 19 december 2022 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  E. van Lente 
Plv. griffier  M. van Spijker 
Raadsleden  
Gemeentebelangen I.G.J. Haarman, J. Hekman, M.J. Holterman, G.M.M. Jutten, H.G. Kappert,  
  H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, J.B. Upper 
CDA  L.H.M.M. Diepman, R.H. Kouwen, W. Prinsse, E. Ruitenberg, 

 M.E.J. Veldkamp, H.A. Zwakenberg 
ChristenUnie  D.J. van Gelder, D.B. Homans, H. Lassche-Visscher 
PvdA  L. Broere, T. de Vries 
D66  J.B. Smalbraak 
VVD  G.J. Veldhuis 
 
Afwezig: 
J. Leegwater (griffier). 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A.J. Ramerman, A. Schuurman en J.W. Uitslag, 
gemeentesecretaris H.J. van der Woude. 
 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.  

2. Spreekrecht inwoners niet-
geagendeerde onderwerpen 

 

Woningbehoefteonderzoek 2023-2026 
Dhr. Hogenkamp geeft namens Plaatselijk Belang 
Oudleusen aan dat het onderzoek geen reëel 
beeld geeft van de behoefte in Oudleusen. Er 
ontbreekt bijvoorbeeld het idee van een 
Knarrenhof. Hij gaat een eigen peiling organiseren 
en zal de uitkomsten aanbieden aan het college en 
raad. 

3. Vragenronde 
 

Routering Kulturhus de Spil 
Mw. Holterman (GB) spreekt haar zorgen uit over 
de bereik- en vindbaarheid van Kulturhus de Spil. 
Zij vraagt of de routering naar de Spil en vanaf de 
parkeerplaats kan worden verbeterd. Wethouder 
Ramerman geeft aan dat de bewegwijzering naar 
het gebouw toe op orde is. Zij zoekt uit waar het 
vraagstuk ligt voor de bewegwijzering op het 
terrein zelf bij de organisatie of de gemeente. Zij 
neemt daarin de vraag over de fietsstraat en de 
parkeerplaats mee. 

4. Vaststelling agenda 

 
Mw. Lassche-Visscher (CU) wil agendapunt 8 
wijzigen van een akkoordstuk in een bespreekstuk. 
 
Voor het overige conform. 

5. Herschikking salarisgerelateerde 
budgetten 2022 
Voorstel 
De begroting 2022 te wijzigen door 
vaststelling van de 15e 
begrotingswijziging 2022.  
 

Conform. 
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6. Benoeming (plv) stadsbouwmeester en 
leden monumentencommissie 
Voorstel 
Met ingang van 1 januari 2023, in het 
kader van de Woningwet en de 
Erfgoedwet, te benoemen voor een 
periode van maximaal 3 jaar tot de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet: 
a. de heer R. Veenink als stadsbouwmeester; 
b. mevrouw U. ten Elsen als plaatsvervangend 
stadsbouwmeester; 
c. de heer R. Bosch als plaatsvervangend 
stadsbouwmeester; 
d. de heer H. Korteweg als plaatsvervangend 
stadsbouwmeester; 
e. de heer R. Cornelissen als voorzitter 
monumentencommissie (gemeentelijk 
adviescommissie); 
f. de heer J. Hassink als plaatsvervangend 
voorzitter monumentencommissie 
(gemeentelijke adviescommissie); 
g. mevrouw G. van Altena als secretaris en 
adviseur Erfgoed (cultuurhistorie) 
h. mevrouw H. Geerdink als plaatsvervangend 
secretaris en plaatsvervangend lid Erfgoed 
(cultuurhistorie); 
i. mevrouw L. van den Bulk, als 
plaatsvervangend secretaris en 
plaatsvervangend lid Erfgoed (cultuurhistorie); 
j. de heer M. Andela als adviseur Erfgoed 
(cultuurhistorie); 
k. de heer C. Huurman als adviseur Erfgoed 
(cultuurhistorie); 
l. de heer J. Teunis als plaatsvervangend lid 
adviseur Erfgoed (restauratietechniek); 
m. de heer J. Vromen als plaatsvervangend lid 
adviseur Erfgoed (cultuurhistorie); 
n. mevrouw G. Bierema als adviseur Erfgoed 
(landschap); 
o. mevrouw A. van Daatselaar als 
plaatsvervangend adviseur Erfgoed 
(landschap). 

Conform. 
 

7. Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) 2023 
Voorstel 
1. De Algemene plaatselijke verordening 

gemeente Dalfsen 2023 vast te 
stellen; 

2. In te trekken de Algemene 
plaatselijke verordening gemeente 
Dalfsen 2020 per 1 januari 2023. 

Conform. 
 
 

8. Subsidieverordening gecertificeerde 
instellingen Regio IJsselland 
Voorstel 
Vast te stellen de Subsidieregeling 
Gecertificeerde Instellingen Regio 
IJsselland. 

Wethouder Uitslag kijkt hoe de verantwoording op 
de uitvoering van deze regeling kan worden 
meegenomen bij de Perspectiefnota.  
 
Conform. 
 

9. Stedenbouwkundige visie Burg. 
Backxlaan 316-328, Nieuwleusen 
Voorstel 
De stedenbouwkundige visie 
herontwikkeling Burg. Backxlaan 316-
328, Nieuwleusen vast te stellen. 
 

Conform. 
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10. Stedenbouwkundig plan De Koele II, 
Hoonhorst 
Voorstel 
Het stedenbouwkundig plan De Koele II 
vast te stellen. 
 

Stemverklaring 
De VVD heeft overwogen een motie in te dienen 
over de verdeling koop/sociale huur/sociale koop. 
De fractie wacht de technische sessie over de 
woningmarkt in het voorjaar eerst af. 
 
Conform.   

11. Verordening maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 2023 
Voorstel 
De Verordening maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 2023 
(ingangsdatum 1 januari 2023)  
vast te stellen en de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp 2022 (ingangsdatum  
1 januari 2022) per 1 januari 2023 in te 
trekken. 
 

Conform.   
 

12. Belastingverordeningen 2023 
Voorstel 
1. Vast te stellen de: 

a) Verordening afvalstoffenheffing 
2023 
b) Legesverordening 2023 
c) Verordening lijkbezorgingsrechten 
2023 
d) Verordening marktgelden 2023 
e) Verordening onroerende-zaak 
belastingen 2023 
f) Verordening precariobelasting 2023 
g) Verordening rioolheffing 2023 
h) Verordening toeristenbelasting 
2023 
i) Verordening kwijtschelding Dalfsen 
2023 

2. In te trekken de:  
b) Verordening hondenbelasting 2022 

 

Stemverklaring 
De VVD is blij met de mooie mijlpaal dat Dalfsen 
één van de gemeenten is waar de hondenbelasting 
is afgeschaft. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen. 

13. Besluitenlijst d.d. 28 november 2022 
 

Conform 
 

14a. Lijst ingekomen stukken 
Voorstel 
Te besluiten overeenkomstig het bij het 
genoemde stuk vermelde advies 
 

Brief Verlichting snelfietsroute 
Dhr van Gelder (CU) stelt voor het 
afdoeningsadvies te wijzigen door de brief ter 
afdoening in handen te stellen van het college. 
Dhr. Broere (PvdA) sluit hierbij aan. Wethouder 
Ramerman geeft aan dat het college dit oppakt. 
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies. 

 
14b. Lijst raadsmemo’s 

Voorstel 
1. Kennis te nemen van de 

gepubliceerde raadsmemo’s. 
2. Geen zienswijze in te dienen over de 

begrotingswijziging GGD 2022. 
 

Kader kulturhusen 
Dhr Kouwen vraagt of de twee sporen (gebouwen 
en gezamenlijke verantwoordelijkheid) 
samenkomen in het vervolgtraject voor de 
Kulturhusen. De wethouder kan niet toezeggen dat 
het gelijktijdig in de raad wordt behandeld en komt 
schriftelijk terug op de vraag over het tijdpad voor 
dit traject. 
 
Voor het overige conform. 
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15. Afscheid M.M.A. Olde Bijvank Namens raad en griffie bedanken mw. Haarman en 
de griffier mw. Olde Bijvank voor haar inzet en 
samenwerking in de afgelopen jaren. Zij wensen 
haar veel succes in haar verdere loopbaan.  
Mw. Olde Bijvank bedankt collega’s, 
leidinggevenden, college, raad en griffie voor de 
plezierige samenwerking.  

13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:28 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
23 januari 2022. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de plaatsvervangend griffier, 
drs. E. van Lente  mr. M. van Spijker 


