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

d.d. 20 en 22 december 2021

Aanwezig:
Voorzitter mw. E. van Lente
Griffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek (tot punt 21),  mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, 

mw. H.G. Kappert, H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink 
(tot punt 21), J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper (tot punt 21)

CDA R.H. Kouwen (tot punt 21), W. Massier (tot punt 21), mw. A.J. Ramerman, 
E. Ruitenberg, mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte

ChristenUnie D.J. van Gelder, mw. H. Lassche-Visscher (tot punt 21), L.M. Nijkamp
PvdA L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
VVD G.J. Veldhuis
D66 B.H.M. Schrijver

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag (tot punt 21), gemeentesecretaris 
mw. S.A.D.C. van Geffen (tot punt 21), loco-gemeentesecretaris H.J. van der Woude (vanaf punt 21), 
ambtelijke ondersteuning: mw. M.M.A. Olde Bijvank (punt 3), mw. M. van Spijker (griffie) (tot punt 21).

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de digitale raadsvergadering 

om 19.30 uur. 

De aanwezigheid van de raadsleden, wethouders 
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en 
zichtbaar vastgesteld. De voorzitter verricht de 
loting voor hoofdelijke stemmingen. Het 
stemnummer is 9 (dhr. Kouwen).

2. Spreekrecht burgers Geen

3. Afleggen ambtseed mw. M.M.A. Olde 
Bijvank

Mw. Olde Bijvank is in dienst gekomen bij de 
gemeente. Zij legt in handen van de voorzitter de 
eed af. De voorzitter brengt haar namens de raad 
en de griffie de felicitaties over.

4. Vragenronde Geen.

5. Vaststelling agenda Dhr. Schrijver (D66) wenst een motie vreemd aan 
de orde van de dag in te dienen over 
laagvliegroutes boven Dalfsen. Dit wordt 
agendapunt 18a. 

Voor het overige conform.

6. Visiedocument Goed Goan – 
Ontwikkeling van het bestuur in de 
Dalfser samenleving
Voorstel:
De visie “Goed Goan - Ontwikkeling van 
het bestuur in de Dalfser samenleving” 
vast te stellen.

Conform.
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7. Ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen, Kleine Kornuiten, 
Hofmanssteeg
Voorstel:
1. Een ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor het 
realiseren van een gebouw voor 
kinderdagopvang de Kleine Kornuiten 
en een jongveestal op het perceel 
Hofmanssteeg 7 met toepassing van 
de Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving. 

2. De ontwerp-verklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan 
te merken als tegen het 
ontwerpbesluit van de 
omgevingsvergunning van dit 
bouwplan geen zienswijzen worden 
ingediend. 

Conform.

8. 1e wijziging APV 2020 vanwege 
Alcoholwet
Voorstel:
De eerste wijziging van de Algemene 
plaatselijke verordening gemeente 
Dalfsen 2020 vast te stellen.

Conform.

9. Herschikking salarisgerelateerde 
budgetten 2021
Voorstel:
De begroting 2021 te wijzigen door 
vaststelling van de 21e 
begrotingswijziging 2021.

Conform.

10. Overige belastingverordeningen
Voorstel:
1. Vast te stellen de: 

a. Verordening precariobelasting 
2022; 
b. Verordening afvalstoffenheffing 
2022; 
c. Verordening rioolheffing 2022; 
d. Verordening onroerende-zaak 
belastingen 2022; 
e. Legesverordening 2022; 
f. Verordening marktgelden 2022.

2. Het voordeel in de leges 
omgevingsvergunningen ad € 75.000 
te verwerken in de 1e 
bestuursrapportage 2022.

Conform.
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11. Uitwerking mogelijkheden LED 

verlichting op gemeentelijke 
sportvelden
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het uitgevoerde 

onderzoek naar de mogelijkheid over 
te kunnen gaan op ledverlichting. 

2. Akkoord te gaan met overdracht 
eigendom en onderhoud verlichting 
naar de voetbalverenigingen. 

3. Hiertoe een eenmalig bedrag 
beschikbaar te stellen van € 106.000 
ten laste van de algemene reserve 
vrij besteedbaar. 

4. Het onderhoudsbudget van de 
gemeentelijke sportparken te 
verlagen met € 10.600 per jaar en toe 
te voegen aan het begrotingssaldo. 

5. De 5e begrotingswijziging 2022 vast 
te stellen.

Conform

12. Integraal huisvestingsplan primair 
onderwijs 2022-2038
Voorstel:
1. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

primair onderwijs 2022-2038 vast te 
stellen. 

2. Het college opdracht te geven: 
a. te starten met projectvoorbereiding 
van conform Fase 1 van het routeplan 
(2022-2025);
b. per project een projectplan ter 
besluitvorming aan de raad voor te 
leggen.

3. a. Voor projectleiding en 
advieskosten voor 2022 t/m 2025 een 
totaalbedrag van € 230.000 
beschikbaar te stellen, ten laste van 
de algemene reserve vrij 
besteedbaar; 
b. Dit als volgt te verdelen 2022: € 
70.000; voor 2023 en 2024 € 80.000; 
c. Hiertoe de 6e begrotingswijziging 
2022 vast te stellen.

Stemverklaring
D66 vindt dit een goed plan en vraagt om goede 
communicatie met betrokken schoolbesturen en 
partners, en om de beeldvorming zuiver te houden. 

Conform.

13. Ruimtelijke kaders grootschalige 
energieproductie
Voorstel:
1. De ruimtelijke kaders voor 

grootschalige energieproductie vast 
te stellen. 

2. Voor de uitvoering van de 
inwonerbetrokkenheid en 
ondersteuning voor 2022 een 
projectbudget van € 50.000 via de 
eerste bestuursrapportage 2022 
beschikbaar stellen.

Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient, mede namens 
VVD, PvdA en CDA, een amendement (A1) in 
waarmee de raad wordt voorgesteld om 
besluitregel 1 als volgt te wijzigen:
1. Het gebied Dalfserveld-West aan te wijzen als 

geschikt zoekgebied voor de grootschalige 
opwekking van duurzame energie.

3. Het college opdracht te geven de ruimtelijke 
kaders voor grootschalige energieproductie 
opnieuw ter besluitvorming aan te bieden in 
september 2022, waarbij:

a. een verduidelijking van de genoemde 
onderwerpen is opgenomen

b. een goed uitgewerkte participatie-aanpak 
is opgesteld 

(vervolg op volgende bladzijde)
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13. Ruimtelijke kaders grootschalige 

energieproductie (vervolg)
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient, mede namens 
VVD en PvdA, een amendement (A2) in waarmee 
de raad wordt voorgesteld om aanvullend te 
besluiten: 
4. Ten aanzien van zoekgebieden:

a. De gebieden Oudleusenerveld (Oost) en 
Dalmsholte nader te verkennen voor de 
opwek van duurzame energie via 
zonnepanelen

b. Het gebied Nieuwleusen West nader te 
verkennen voor een logische aanvulling 
van grootschalige opwekking van 
duurzame energie.

Wethouder Schuurman komt schriftelijk terug op 
de vraag over beschikbare netwerkcapaciteit. Hij 
laat het oordeel over amendement A1 aan de raad, 
nu helder is dat hij met de buurt in gesprek kan 
gaan aan de hand van het stuk. De wethouder 
ontraadt amendement A2, omdat hij de focus eerst 
wil leggen op één zoekgebied.

Gehoord de reacties van andere fracties en het 
college wenst mw. Upper (Gemeentebelangen) 
amendement A1 mede in te dienen. 

Amendement A1 wordt via een hoofdelijke 
stemming met 20 stemmen voor (Broere, Eilert, 
Ellenbroek, Van Gelder, Haarman, Jutten, Kappert, 
Kleine Koerkamp, Kouwen, Lassche, Van Lenthe, 
Massier, Nijkamp, Pessink, Ramaker, Ramerman, 
Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de Vegte, Upper, 
Veldhuis) en 1 stem tegen (Schrijver) 
aangenomen.

Amendement A2 wordt via een hoofdelijke 
stemming met 6 stemmen voor (Broere, Eilert, Van 
Gelder, Lassche, Nijkamp, Veldhuis) en 15 
stemmen tegen (Ellenbroek, Haarman, Jutten, 
Kappert, Kleine Koerkamp, Kouwen, Van Lenthe, 
Massier, Pessink, Ramaker, Ramerman, 
Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de Vegte, Schrijver, 
Upper) verworpen.

Stemverklaring
D66 is tegen vanwege het aangenomen 
amendement en het onvoldoende actueel zijn van 
de kaders. 

(vervolg op volgende bladzijde)
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13. Ruimtelijke kaders grootschalige 

energieproductie (vervolg)
De raad besluit via een hoofdelijke stemming met 
20 stemmen voor (Broere, Eilert, Ellenbroek, Van 
Gelder, Haarman, Jutten, Kappert, Kleine 
Koerkamp, Kouwen, Lassche, Van Lenthe, 
Massier, Nijkamp, Pessink, Ramaker, Ramerman, 
Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de Vegte, Upper, 
Veldhuis) en 1 stem tegen (Schrijver):
1. Het gebied Dalfserveld-West aan te wijzen als 

geschikt zoekgebied voor de grootschalige 
opwekking van duurzame energie.

2. Voor de uitvoering van de 
inwonerbetrokkenheid en ondersteuning voor 
2022 een projectbudget van € 50.000 via de 
eerste bestuursrapportage 2022 beschikbaar 
stellen.

3. Het college opdracht te geven de ruimtelijke 
kaders voor grootschalige energieproductie 
opnieuw ter besluitvorming aan te bieden in 
september 2022, waarbij:

a. een verduidelijking van de genoemde 
onderwerpen is opgenomen

b. een goed uitgewerkte participatie-aanpak 
is opgesteld 

14. Beleidsplan inwonerbetrokkenheid
Voorstel:
1. De beleidsnota inwonerbetrokkenheid 

'Met Elkaar, Samen Dalfsen mooier 
maken' vast te stellen; 

2. In te stemmen met het uitvoering 
geven aan de pilots in 2022 en 2023;

3. Hiervoor incidenteel een bedrag per 
jaar van € 35.000 beschikbaar te 
stellen voor de jaren 2022 en 2023 en 
in de dekking te voorzien door te 
beschikken over het begrotingssaldo 
2022 en 2023; 

4. Hiertoe de bijgevoegde 4e 
begrotingswijziging 2022 vast te 
stellen.

Dhr. Schrijver (D66) dient, mede namens de VVD, 
een amendement in waarmee de raad wordt 
voorgesteld de tweede besluitregel als volgt aan te 
vullen:
2. In te stemmen met het uitvoering geven aan 

de pilots in 2022 en 2023 en het college te 
verzoeken op basis daarvan de 
maatschappelijke effecten te evalueren en de 
processen waar nodig bij te stellen.

Burgemeester Van Lente laat het oordeel over dit 
amendement aan de raad, zij is er zeker niet 
tegen.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het amendement, waarmee dit is 
aangenomen. 

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het geamendeerde voorstel, 
waarmee dit is aangenomen. 

15. 17e herziening BP kernen, Van 
Tydencampstraat 4
Voorstel:
1. De 17e herziening “Chw 

bestemmingsplan Kernen gemeente 
Dalfsen 2016, Van Tydencampstraat 
4” vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen. 
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16. 14e herziening BP buitengebied, 

Damhoeve
Voorstel:
1. In te stemmen met de Nota van 

zienswijzen en kennisgeving; 
2. De 14e herziening bestemmingsplan 

Buitengebied gemeente Dalfsen, 
Damhoeve gewijzigd vast te stellen; 

3. Geen exploitatieplan op te stellen; 
4. De provincie Overijssel te vragen het 

besluit eerder bekend te mogen 
maken dan na de wettelijk 
voorgeschreven termijn van zes 
weken.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen. 

17. Regiovisie beschermd wonen 
maatschappelijke opvang 2022-2032
Voorstel:
De aangescherpte Regiovisie beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang 
2022-2032 Regio IJssel-Vecht.

Wethouder Uitslag zegt toe de raad te zullen 
informeren over de financiële gevolgen. Hij neemt 
monitoring eerst mee in het lokaal plan. 

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen. 

18. Verordening maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 2022
Voorstel:
1. De verordening maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp 2022 
(ingangsdatum 1 januari 2022) vast te 
stellen. 

2. De verordening maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 2021 
(ingangsdatum 1 januari 2021) per 1 
januari 2022 in te trekken.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen. 

18a. Motie vreemd, Geen laagvliegroutes 
boven Dalfsen

Dhr. Schrijver (D66) dient, mede namens alle 
andere fracties, een motie in waarmee de raad 
wordt voorgesteld het college te verzoeken:

- het standpunt – dat Lelystad Airport niet 
geopend mag worden alvorens de 
laagvliegroutes over Overijssel zijn 
verdwenen - over te brengen aan de minister

- te onderzoeken welke juridische 
mogelijkheden er zijn om laagvliegroutes 
boven Overijssel alsnog af te kunnen wenden 
en deze mogelijkheden zo nodig in te zetten;

- de gemeenteraad te blijven informeren over 
de voortgang op dit dossier.

Wethouder Van Leeuwen vindt de motie geheel in 
lijn met de Dalfser insteek sinds 2016. Hij kan de 
motie daarom ondersteunen.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over de motie, waarmee deze is 
aangenomen. 

19. Besluitenlijst d.d. 29 november 2021 Conform.

20a Lijst ingekomen stukken Conform afdoeningsadvies.
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20b. Lijst raadsmemo’s Informatie principeverzoek Oostpoort

Mw. Ramerman (CDA) vraagt op welk moment de 
raad inhoudelijk over dit onderwerp kan spreken. 
Dhr. Jutten (Gemeentebelangen) wil weten welke 
status dit principeverzoek nu heeft. Wethouder 
Schuurman geeft aan dat het college een gedegen 
analyse wil maken. Het verzoek wordt als 
zienswijze betrokken bij de Omgevingsvisie en kan 
dan door de raad besproken worden.

Verlichting rijstrookmarkering Rechterensedijk
Dhr. Van Gelder (ChristenUnie) vraagt of er 
maatregelen genomen worden om de veiligheid te 
borgen. Dhr. Ruitenberg (CDA) sluit hierbij aan en 
vraagt aanvullend of er een beroep kan worden 
gedaan op garantie. Wethouder Van Leeuwen 
antwoordt op beide vragen ontkennend.

Samenwerkingsovereenkomst Wonen
Dhr. Ellenbroek (Gemeentebelangen) constateert 
dat er geen woningen zijn toegevoegd in 2021 en 
vraagt wat er meer nodig is van gemeenten. 
Wethouder Schuurman meldt dat er veel plannen 
in ontwikkeling zijn die in 2022 worden opgeleverd. 

Vlaginstructie / Inzameling kerstbomen
Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) 
complimenteert het college met de maatregelen 
die in beide memo’s vermeld staan. 

Ontwikkelingen Lelystad Airport
Dhr. Schrijver (D66) complimenteert het college 
met deze memo. Dit is puik werk. Wethouder Van 
Leeuwen brengt de complimenten over. 

Voor het overige neemt de raad kennis van de 
gepubliceerde raadsmemo’s.

Schorsing Dhr. Ramaker richt zich in zijn rol als nestor tot de 
raad. Er zijn het afgelopen jaar veel besluiten 
genomen. Hij bedankt raad, griffie en ambtelijke 
organisatie voor de fijne samenwerking. Hij wenst 
iedereen fijne kerstdagen en een goede 
gezondheid toe.

De voorzitter schorst om 23:49 de vergadering tot 
woensdag 22 december 19:30. 

21. Besloten gedeelte De voorzitter heropent de vergadering. Zij meldt de 
afwezigen. De raad besluit om verder te 
vergaderen in beslotenheid.

22. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:03 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 januari 
2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,
mw. drs. E. van Lente drs. J. Leegwater


