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

d.d. 6 september 2021 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
Commissiegriffier mw. M. van Spijker 
Raadsleden  
Gemeentebelangen mw. I.G.J. Haarman, mw. H.G. Kappert  
CDA R.H. Kouwen, mw. A.J. Ramerman  
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp 
PvdA  mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Tevens aanwezig: 
wethouders R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, directeur H.J. van der Woude, ambtelijke 
ondersteuning: J. Leegwater, E. Saathof (agendapunt 6) 
 
Afwezig1: J.G. Ellenbroek, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, 
J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper, W. Massier, E. Ruitenberg, D.J. van Gelder, L. Broere 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom. Na 1,5 jaar 
wordt er voor het eerst fysiek vergadert. Het volgen van de rijksmaatregelen rondom corona is het  
uitgangspunt voor de gemeenteraad. Pers en publiek zijn helaas nog niet welkom. De  voorzitter  
spreekt de hoop uit dat dit aan het eind van de maand weer zou kunnen. 

2. Spreekrecht burgers 
Dhr. Mesu spreekt, namens 20 bewoners aan de Stokte e.o., over het agendapunt ‘Verkennend 
onderzoek sterrenzone’. Dhr. Mesu was liever in een vroeger stadium van het onderzoek betrokken 
geweest. Nu hoorde de buurt van het onderzoek via de media. Dhr. Mesu steunt het stimuleren van 
donkerte, maar niet door het aanwijzen van gebieden. Let op de neveneffecten voor de 
leefomgeving en de veiligheid door het aantrekken van grote groepen. Behoud de bordjes om ’s 
nachts de gebieden niet te mogen betreden. 

3. Vaststelling agenda 
Conform. 

4. Jeugdsportsubsidie en mogelijkheden lastenverlichting  
Voorstel: 
1. Kennis nemen van de (on)mogelijkheden van exploitatie verlagende mogelijkheden bij 

verenigingen. 
2. Vooralsnog te kiezen voor uitwerking van de mogelijkheid om over te kunnen gaan op 

ledverlichting door sportverenigingen op gemeentelijke sportvelden. 
3. Het college opdracht te geven dit onderzoek uit te voeren en opnieuw aan de raad ter 

besluitvorming aan te bieden. 
 
Advies van de commissie 
De wethouder zegt toe om het voorstel voor de mogelijkheid van ledverlichting eind 2021 aan de 
raad voor te leggen. 
 
De VVD vindt dat er een duidelijk beeld is geschetst met dit voorstel. De condities zijn niet gelijk 
voor alle verenigingen. De overgang naar led is de beste optie voor verenigingen om de energie 
naar beneden te brengen. Zo kunnen de sportverenigingen ook bijdragen in de 
duurzaamheidsopgave die de gemeente Dalfsen heeft. De VVD kan instemmen met het voorstel en 
is benieuwd naar de uitwerking daarvan.  
 
De ChristenUnie is blij dat het onderzoek is uitgevoerd in overleg met verenigingen. Er zijn veel 
verschillen tussen de verenigingen, waardoor maatregelen niet uniform kunnen zijn. Het is een 

                                                 
1 De woordvoerders van de fracties zijn in ieder geval fysiek aanwezig. Daar waar het kan wordt de commissievergadering digitaal gevolgd. De 

lijst van afwezigen is dan ook langer dan gebruikelijk bij een fysieke commissievergadering. 
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goede eerste stap. Voor de uitwerking vraagt de ChristenUnie goed te overleggen met alle 
verenigingen. Sluit ook aan bij andere acties of bestaande maatregelen, zoals de vervanging van 
de kunstgrasvelden. Het moet verenigingen niet te veel geld kosten, daarom vraagt de fractie de 
zaken rondom eigendom goed te regelen met de verenigingen. Met deze aandachtspunten kan de 
fractie instemmen met het voorstel.  
 
D66 is blij dat er op korte termijn een voorstel ligt, maar vindt de opbrengst nog beperkt en 
teleurstellend. De verwachtingen waren hoger. De exploitatie van elke vereniging is anders en dat 
was op voorhand bekend. D66 roept op om te kijken naar inkoop, administratie en webhosting. Het 
spreekt D66 aan om met het optimale gebruik van ledverlichting de kosten te drukken door een 
lagere energieverbruik. In de praktijk blijkt de functionaliteit van verlichting te verbeteren voor 
gebruikers. Door langere levensduur van ledlampen is minder vervanging nodig en dus minder 
vervangingswerk en kosten. Kortom, D66 is voorstander van dit duurzame voorstel om bij 
sportvelden waar het kan ledverlichting toe te passen in overleg met de verenigingen. 
 
Het CDA verwijst naar het amendement over de jeugdsportsubsidie bij de programmabegroting 
vorig jaar. Het CDA was tegen het afschaffen van de subsidie. Reden was dat het niet 1 op 1 
uitvoerbaar is om jeugdsportsubsidie te compenseren met voordelen van lastenverlichting bij alle 
sportverenigingen en bij sommige sportverenigingen het überhaupt niet kon. Het CDA leest dit nu 
letterlijk terug in het voorstel en is blij dat er niet is bezuinigd. Verduurzaming van de sportvelden en 
lastenverlichting voor de verenigingen past binnen het gedachtegoed van de fractie. Goed om te 
horen dat verenigingen enthousiast zijn om mee te werken aan het onderzoek. Het CDA is van 
mening dat alleen afschaffing van de jeugdsportsubsidie ter sprake mag komen bij die 
verenigingen. De fractie ziet uit naar de uitwerking. 
 
Gemeentebelangen begrijpt dat er meer onderzoek moet plaatsvinden, maar vindt de 
onderliggende informatie bij dit voorstel summier. De duurzaamheidsmaatregelen waarbij de 
terugverdientijd te overzien is, ligt het meest voor de hand bij ledverlichting. Gemeentebelangen wil 
meegeven dat er meer mogelijkheden zijn en er verder gekeken kan worden, zoals bij het 
grasmaaien, aanschaf van nieuw materiaal, zonnepanelen. Het is duidelijk dat er veel verschillen 
zijn tussen de sportverenigingen, velden en locaties en dat maatregelen en/of investeringen niet 
haalbaar zijn voor bepaalde verenigingen. De fractie vraagt om daar zorgvuldig naar te kijken en 
maatwerk te leveren. Goede communicatie met de verenigingen is daarin erg belangrijk. 
 
De PVDA is erg enthousiast om in het kader van duurzaamheid samen met de sportverenigingen 
de mogelijkheid van ledverlichting verder uit te werken. Natuurlijk mag er verder gekeken worden 
naar bijvoorbeeld zonnepanelen. Lastenverlichting voor de sportverenigingen is een mooi 
neveneffect van dit duurzaamheidsvoorstel. Vooral na de corona-periode waarin sportverenigingen 
financiële nadelen te verwerken kregen. Voor de PVDA staat de jeugdsportsubsidie geenszins ter 
discussie. Dit staat voor de fractie los van eventuele financiële voordelen die ontstaan voor 
verenigingen door de mogelijkheden van lastenverlichting. De fractie kan instemmen met dit 
voorstel. 
  
De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 27 
september 2021 kan worden geplaatst. 

5. Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025 
Voorstel: 
1. Vast te stellen de regionale visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025. 
 
De wethouder gaat er alles aan doen om te proberen het onderzoeksrapport RSJ voor de 
raadsvergadering van eind september naar de raad te brengen.   
 
Advies van de commissie 
Gemeentebelangen vindt het een duidelijk stuk. Lastig om te zien wat er is gewijzigd ten opzichte 
van de conceptversie. De belangrijkste aandachtspunten zijn: afstemming passend onderwijs en 
jeugdhulp, bovenregionale samenwerking voor specialistische hulp en inzet van het integraal 
spoedhulpteam voor inzet bij crisis. Het cliëntenplatform noemt ook deze punten in haar reactie. 
Voor elk kind een thuis is een mooi principe, maar dit betekent niet op voorhand bezuinigen op 
specialistische hulp. Het is een prachtige visie. Ook om dichter bij te komen in de regionale 
samenwerking om meer invloed uit te kunnen oefenen.  
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De samenwerking zoeken met derden verwijzers blijft een puzzel en een veilige omgeving is van 
belang. De fractie steunt het voorstel.   
 
Het CDA ziet de punten die fractie had ingebracht in de commissie van mei terug in de definitieve 
versie van de visie. Niet alleen kijken vanuit de jeugdhulp, maar vanuit het gehele sociale domein. 
Voor het CDA is het van belang om te kijken naar het echte probleem en wat normaal is. Niet 
iedereen kan langs een meetlat worden gelegd. Normaliseren is het gewone leven versterken. 
Sturen aan de voorkant en een sterk voorveld in het kader van preventie. Het CDA ziet graag dat er 
wordt gepraat met het kind en niet over het kind. Met zo min mogelijk hulpverleners in beeld om het 
overzichtelijk te houden. De hoge kwaliteitseisen moeten zorgen voor grip op kwaliteit en kosten. 
Elk kind verdient een onbezorgde jeugd om zijn weg te vinden in de maatschappij om op eigen 
benen te staan. Het CDA wenst het RSJ veel wijsheid toe met de uitvoering van deze visie. 
 
De ChristenUnie vindt het een helder stuk. Het is belangrijk dat er gestuurd wordt op goede 
geldbesteding. Door alle berichten over tekorten kan worden gedacht dat het alleen maar om geld 
gaat. Het gaat echter om de jeugd. De voorbeelden in de visie laten zien dat een weerbarstig 
werkveld is. Door het cliëntenplatform zijn waardevolle opmerkingen gemaakt. Voor de 
ChristenUnie springen de volgende punten eruit: de doorgaande zorg bij 18+, de waarschuwing dat 
niet alles in het voorveld kan worden opgelost, de veilige leefomgeving die breder is dan alleen 
veilig thuis en niet alles is maakbaar. De visie is daarin optimistisch, maar hou er rekening mee dat 
hulpvragers niet alles kunnen. De ChristenUnie kan instemmen met deze visie.       
 
De PVDA heeft in de commissie van mei een aantal punten naar voren gebracht. Om de 
controlerende taak van de raad te kunnen uitvoeren op de kosten, kwaliteit en continuïteit van de 
jeugdhulp was er te weinig sturingsinformatie. De PVDA is blij met de aanpassingen op dit punt in 
deze visie. Reikhalzend wordt uitgekeken naar het onderzoeksrapport van het RSJ en het eerste 
monitoringsoverzicht waarin gewerkt wordt vanuit deze visie. Net als in het advies van het 
clïentenplatform benadrukt de fractie het belang van een goede samenwerking met het onderwijs 
en partners in het voorveld. Investeren in preventie. Waakzaam blijven in de bovenregionale 
samenwerking is belangrijk vooral in het democratische gehalte daarvan. In de visie vinden de 
partijen elkaar vaak, maar veel hangt af van de uitvoering. De fractie houdt haar oordeel nog in 
beraad in afwachting van het onderzoeksrapport van het RSJ. 
 
De VVD geeft de complimenten voor deze goed leesbare en heldere visie. Een regionale visie is 
belangrijk voor dit ingewikkelde onderwerp waar veel instanties bij betrokken zijn. 
Kostenbeheersing is lastig voor een gemeente alleen. Regionale samenwerking is nodig voor 
expertise, maatwerk en de grip op jeugdhulp. Voor de uitwerking geeft de VVD een aantal punten 
mee die ook terug komen bij de cliëntenraad. Het hebben van indicatoren is nodig om de visie in de 
loop van de tijd te kunnen toetsen. In de uitvoering heeft een cliënt te maken met veel instanties en 
aanspreekpunten. Dit zou regionaal nog meer kunnen voorkomen. De voorkeur heeft het om met 
één aanspreekpunt voor de cliënt te werken. De VVD vraagt extra aandacht voor de 
laaggeletterden. De fractie kan instemmen met de visie.  
 
Deze visie schetst een toekomstig beeld. Een thuis voor ieder kind. D66 vindt de inbreng van de 
fractie terug in dit ideaalbeeld. De huidige werkelijkheid is helaas minder rooskleurig. Het regionaal 
cliëntenplatform somt een aantal zaken op in haar reactie. Dit is door het RSJ niet expliciet 
opgenomen in de visie, maar wordt in de uitwerking meegenomen. Daar zit wat D66 betreft een 
addertje onder het gras. Het gaat om het ontbreken van kwaliteitsindicatoren, een ontbrekende visie 
op 18+ en verlengde jeugdhulp, wachtlijstproblematiek en belang van passende begeleiding, 
faciliteren van samenwerking tussen aanbieders en cliënten, scholing en professionalisering is dan 
van belang. D66 is er voorstander van deze inbreng op te nemen in de visie. D66 wil nog graag het 
regionaal cliëntenplatform benaderen en houdt haar oordeel nog in beraad.   
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 27 
september 2021 kan worden geplaatst. 
 

6. Verkennend onderzoek sterrenzone  
Voorstel: 
1. Kennisnemen van het verkennend onderzoek naar een Sterrenzone in de gemeente Dalfsen. 
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Reactie van de commissie 
De ChristenUnie vindt rapport gedegen. Het ademt wel deskresearch uit in plaats van veldwerk. De 
participatie met direct betrokken is van belang. De fractie geeft het volgende mee: het nagaan van 
invloed gemeentelijke lichtbronnen in de gebieden, kijken naar nieuw uit te geven vergunningen in 
de zones, participatie goed vormgeven aan noord en zuidkant van de Vecht, terughoudendheid in 
profilering van de gebieden, excursies van de sterrenwacht en houd in het vervolg rekening met 
negatieve neveneffecten. De ChristenUnie nodigt de andere fracties uit om vanuit de raad een 
motie voor te bereiden voor een vervolg op dit onderzoek.    
 
De PVDA is blij met deze eerste stap. Donkerte is belangrijk kwaliteit voor mens, plant en dier. Altijd 
in balans met het gevoel van veiligheid van bewoners. In het vervolg ziet de fractie ook graag de 
mogelijkheden waar donkerte gecreëerd kan worden en sluit de fractie zich aan bij de suggesties 
vanuit de ChristenUnie.   
 
D66 is blij met het verkennende onderzoek. Met kennis en meer informatie kan de bewustwording 
bij bewoners worden vergroot over het effect van teveel licht uitstoten, zoals de gemeente 
Hellendoorn. Betrek inwoners en bedrijven bij de intentie van de sterrenzone. Borden plaatsen heeft 
geen zin. Eerder een voorlichtingscampagne voor bewustwording van het belang van donkerte. 
Sterrenzone hoeft geen extra bezoekers te trekken. Er zijn meer gebieden in Dalfsen die in 
aanmerking kunnen komen, zoals aan de voet van de Lemelerberg.  
 
Voor de VVD is het niet duidelijk hoe dit onderzoek wordt vervolgd. Lichtvervuiling komt steeds 
meer voor. Het licht komt uit kernen, industriegebieden, wegen of vanwege veiligheid. Zorg van de 
VVD zit in het opleggen van restricties in gebieden en dit ontwikkelingsplannen in de buurt van die 
gebieden later blokkeren. Bijvoorbeeld de Natura-2000 gebieden. 
 
Gemeentebelangen worstelde in het onderzoek met aan de ene kant rust voor flora en fauna in de 
zones en aan de andere kant nachtelijke openstelling en bewegwijzering. Dit laatste is niet de wens 
van de fractie. Donker waar mogelijk, licht waar nodig. Bijvoorbeeld bij de N340 met minder 
strooilicht door ledverlichting. Er zijn meer gebieden waar dit mogelijk is. Bedrijven en inwoners 
stimuleren is belangrijk. De fractie heeft vraagtekens bij het recreatieve aspect.           
 
Het CDA vind het een verhelderend stuk. Lichtvervuiling is een groot probleem. In Dalfsen zijn al 
veel verbeteringen te zien; straatverlichting, wegmarkering. Belangrijk dat gemeente hierin het 
goede voorbeeld geeft. Kansen liggen er om bewustwording bij bewoners te vergroten. Het 
uitroepen van een sterrenzone kan hierin helpen. Het zwaartepunt ligt bij educatie en niet bij 
recreatie. Voorlichting, koppeling met scholen, kleinschalige wandelingen. Terughoudend is hierin 
gepast. Vooruitkijkend naar de Omgevingswet is de fractie benieuwd naar mogelijkheden om licht in 
te dammen zolang het veilig blijft, realistisch en betaalbaar is. 
 
De wethouder zegt toe om door te geven aan de collega-wethouder om de lichtvervuiling op te 
nemen in de Omgevingsvisie als het haalbaar en betaalbaar is 
 
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie kennis heeft genomen van het Verkennend 
Onderzoek Sterrenzone en dat het onderwerp voldoende besproken is. 
 

7. Besluitenlijsten 31 mei, 7 juni en 14 juni  
Conform 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 21.15 uur.  

 
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 

van 11 oktober 2021. 

De raadscommissie voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de commissiegriffier,   
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte  mw. mr. M. van Spijker 


