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

d.d. 29 oktober 2018 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.C.P. Noten  
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, 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, J.G.J. Ramaker,  
  mw. J.B. Upper  
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,  
  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman 
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Afwezig: 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur. 

Wethouder Schuurman is niet aanwezig.  
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Dhr. Nijboer spreekt namens Natuur en Milieu 
Overijssel. Hij overhandigt de raad een voucher, 
die ingewisseld kan worden ter ondersteuning van 
een bewonersinitiatief. De voorzitter neemt de 
voucher in ontvangst en bedankt dhr. Nijboer. 
 
Dhr. Van Niejenhuis spreekt mede namens 
ondernemers industrieterrein Wannestraat over de 
gehouden draagvlakmeting in het kader van de 
BedrijvenInvesteringZone (BIZ). Hij vindt veiligheid 
een belangrijk thema dat de verantwoordelijkheid 
is van de ondernemers zelf. De BIZ is ongewenst 
en oneerlijk, de draagvlakmeting is bovendien 
onjuist uitgevoerd.  
 

3a. Mondelinge vragenronde 
 

Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) vraagt naar  
veiligheidsmaatregelen voor fietsers bij de 
verkeerssituatie rondom de N348 in Lemelerveld. 
Wethouder van Leeuwen geeft aan dat de 
herinrichting nog niet gereed is en dat gekeken 
wordt of de wegbreedte afdoende is.  
 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) vraagt naar de 
achtergrond en overwegingen van het college 
gezien het besluit om de procedure voor invoering 
van de BIZ stop te zetten. Wethouder van 
Leeuwen meldt dat het college zodanige fouten in 
de procedure heeft geconstateerd, dat het 
resultaat van de draagvlakmeting niet geldig is. 
Het college gaat in overleg met initiatiefnemers en 
andere ondernemers om te bepalen hoe het 
vervolg er uit moet zien. Met GBLT wordt contact 
gelegd over de verstrekking van gegevens. De 
burgemeester komt schriftelijk terug op de vraag of 
de uitslag van de meting op de website gestaan 
heeft. 
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3b. Schriftelijke vragenronde, art. 44 RvO 

 
De beantwoording van de vragen van VVD 
(glasvezel) en PvdA (cliëntervaringsonderzoeken) 
geven geen aanleiding voor aanvullende vragen. 
 
Dhr. Schrijver (D66) vraagt naar aanleiding van de 
beantwoording over de subsidieregeling of 
sportverenigingen ook ondersteund worden. 
Wethouder Uitslag geeft aan met aanvragers in 
gesprek te gaan en daarbij te beoordelen of 
ondersteuning noodzakelijk of gewenst is.  
 

4. Vaststelling agenda Conform. 
 

5. Uitbreiding ’t Febriek Lemelerveld 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de voorbereidingen 

voor de uitbreiding van bedrijventerrein ’t 
Febriek; 

2. De grondexploitatie ’t Febriek deelgebied 
Stappenbelt vast te stellen. 

 
Conform. 
 
 

6. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, 
Restaurant Heinoseweg 30 
Voorstel: 
1. Een ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor de uitbreiding 
van het restaurant op het perceel 
Heinoseweg 30 in Dalfsen. 

2. Deze ontwerpverklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te 
merken als hiertegen geen zienswijze wordt 
ingediend. 

 
Conform. 
 

7. Beleidsplan integrale veiligheid 2019-2022 
Voorstel: 
Het Beleidsplan integrale veiligheid 2019-2022 
vast te stellen en daarmee 
 het integrale veiligheidsbeleid 2019-2022 

vast te stellen; 
 de onderwerpen woninginbraken, te hard 

rijden, aanpak woonoverlast, 
zelfredzaamheid en risicocommunicatie te 
benoemen als speerpunten voor de periode 
2019 – 2022.  

 
Conform. 
 

8. 2e bestuursrapportage 2018 
Voorstel: 
1. De 2e bestuursrapportage 2018 vast te 

stellen. 
2. Het incidentele voordeel van de 2e 

bestuursrapportage 2018 vast te stellen op 
€ 489.000 en dit bedrag ten gunste te 
brengen van het begrotingssaldo. 

3. De begroting 2018 te wijzigen door 
vaststelling van de bijgevoegde 16e 
begrotings-wijziging conform de tabel 
Incidentele afwijkingen 2018 op blz. 40 t/m 
42 van het boekwerk / bestand ‘2e 
bestuursrapportage 2018’.  

4. Met betrekking tot de investeringen, zoals 
genoemd in de hoofdstukken “Niet 
afgesloten investeringen van voorgaande 
jaren” en “Voortgang investeringen 2018” op 
blz. 31 t/m 38, de budgetten bij- dan wel af 
te ramen en 2 nieuwe voorbereidings-
kredieten beschikbaar te stellen. 

 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21) aangenomen. 
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9. Verordening naamgeving en nummering 

Voorstel: 
Vast te stellen de ‘’verordening naamgeving en 
nummering (adressen) gemeente Dalfsen 2018’’.  
 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21) aangenomen. 
 

10. Besluitenlijst 24 september 2018 Conform. 

11. Ingekomen stukken Mededeling Dienstverlening servicepunt 
Dhr. Kouwen (CDA) verzoekt het college om 
duidelijk te communiceren wanneer de opening 
van het servicepunt Nieuwleusen aanstaande is. 
De burgemeester komt hier schriftelijk op terug. 
 
Mededeling Halfjaarrapportage sociaal domein 
Mw. Lassche (ChristenUnie) merkt op dat de 
gehouden themabespreking  voldeed aan een 
behoefte en ziet uit naar de nieuwe. Agendering 
van de rapportage is niet nodig, maar er is naast 
de themabijeenkomst ook behoefte aan een ander 
bijpraatmoment. Zij komt hier bij de begroting op 
terug.  
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies. 
 

12. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:25 uur. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
26 november 2018. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
De plv. voorzitter,  de griffier,   
ir. L.M. Nijkamp  drs. J. Leegwater 


