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Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 27 en 30 juni 2022 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  E. van Lente 
Griffier  J. Leegwater 
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 (27 juni 2022), 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 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A.J. Ramerman, A. Schuurman en J.W. Uitslag, 
gemeentesecretaris H.J. van der Woude (30 juni 2022). Ambtelijke ondersteuning: M. van Spijker 
(griffie), eenheidsmanager E. Saathof (27 juni 2022).  
 
Afwezig:  
Raadslid  L.H.M.M. Diepman (30 juni 2022) 
 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

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

2. Spreekrecht inwoners Geen aanmeldingen. 

3. Vaststelling agenda Conform. 

4. Perspectiefnota 2023-2026 
Voorstel  
1. De Perspectiefnota 2023-2026 vast te 

stellen en daarmee tevens  
a. de uitgangspunten voor de 

Programmabegroting 2023-2026 en 
de notitie ”Integrale weging en 
richting geven” als uitgangspunt te 
hanteren;  

b. het investeringsplan 2023-2026 vast 
te stellen; 

2. Kennis te nemen van de Memo 
Maartbrief 2022. 

De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun 
algemene beschouwingen uit.  
 
Het college beantwoordt gestelde vragen in eerste 
termijn en doet de volgende toezeggingen: 

- de raad ontvangt bij de begroting een 
overzicht van grote investeringen (RvL) 

- het college maakt inzichtelijk wat gevolgen 
voor de exploitatie zijn van het anders 
inrichten van wijken (meer sociale bouw) (AS) 

- de raad wordt geïnformeerd over de 
uitkomsten van een pilot mobiele inlevering 
afvalscheiding (AS)1 

- het college doet aan de raad een voorstel 
over de prioritering van opgaven 
Omgevingsvisie (AS)2 

- planning van het project centrumvisie wordt in 
Q3 aan de raad voorgelegd (AS)3 

- pilot jongerenwerk wordt meegenomen in het 
preventieplan jeugd dat aan de raad wordt 
voorgelegd (JU) 

- verbetervoorstellen zwembaden worden in 
november aan de raad voorgelegd (JU) 

- de uitkomsten van het onderzoek rondweg 
komt in het vierde kwartaal (BR) 

- begin 2023 komt de plattelandsvisie naar de 
raad ter behandeling (BR) 

- mogelijkheden voor een anjerperk worden 
besproken met het veteranencontact (EvL) 

5. Schorsing 
 

De voorzitter schorst de vergadering om 22:24 uur. 

 
1 Deze toezegging was opgenomen in de schriftelijke beantwoording.  
2 Idem. 
3 Idem. 
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II.1 Heropening De voorzitter heropent de vergadering om 19:30 
uur. 

I.2 Perspectiefnota 2023-2026 
Voorstel: 
1. De Perspectiefnota 2023-2026 vast te 

stellen en daarmee tevens a. de 
uitgangspunten voor de 
Programmabegroting 2023-2026 en de 
notitie ”Integrale weging en richting 
geven” als uitgangspunt te hanteren; b. 
het investeringsplan 2023-2026 vast te 
stellen; 

2. Kennis te nemen van de Memo 
Maartbrief 2022. 

De fractievoorzitters reageren in 2e termijn op de 
algemene beschouwingen en de reactie van het 
college.  
 
Dhr. Veldhuis (VVD) dient, mede namens PvdA, 
D66 en CDA, een amendement in waarmee de 
raad wordt voorgesteld om in aanvulling op de 
eerste twee besluitregels te besluiten: 
3. De hondenbelasting per 1 januari 2023 af te 

schaffen en de financiële gevolgen van 
€145.145 (2023) oplopend tot €149.441 (2025 
en verder) te dekken uit het meerjarig 
begrotingssaldo.  

 
Dhr. Smalbraak (D66) dient, mede namens 
ChristenUnie, PvdA, VVD en CDA, een motie (M1) 
in waarin het college wordt verzocht om een pilot in 
te stellen waarbij lokale ondernemers die 
streekproducten aanbieden vrij worden gesteld van 
precariobelasting of marktgelden.  
 
Dhr. Smalbraak (D66) dient, mede namens 
ChristenUnie, PvdA en VVD, een motie (M2), in 
waarmee het college wordt verzocht om een 
haalbaarheidsonderzoek te starten om zoveel 
mogelijk woningen in de bebouwde kom in beeld te 
brengen met een warmtecamera en de beelden 
laagdrempelig beschikbaar te stellen aan 
inwoners. 
 
Dhr. Ruitenberg (CDA) dient, mede namens 
Gemeentebelangen en VVD, een motie (M3) in 
waarmee het college wordt verzocht om de raad 
een voorstel te doen voor het instellen van een 
reserve grote projecten en jaarlijks een toevoeging 
te doen van €250.000 bij een positief 
jaarrekeningresultaat. 
 
Dhr. Broere (PvdA) dient, mede namens 
ChristenUnie, VVD en D66, een motie (M4), 
waarin het college wordt verzocht: 
- In samenspraak met Vechthorst een concreet 
plan op te stellen voor versneld bouwen van 
sociale huur- en koopwoningen; 
- daarbij in de eerste twee jaar uitgaan van 30% 
sociale huur en 30% sociale koop en dit evalueren; 
- woningen evenwichtig te verdelen over 
kernen/wijken; 
- het plan te voorzien van een bestedingsvoorstel; 
- de reserve volkshuisvesting hiervoor inzetten en  
inzichtelijk maken welke investeringen vanuit die 
reserve kunnen worden gerealiseerd; 
- het plan uiterlijk in Q3 aan de raad aan te bieden. 
 
Dhr. de Vries (PvdA) dient, mede namens 
ChristenUnie, VVD en D66, een motie (M5), in 
waarin het college wordt verzocht: 
- een pilot thuisbegeleiding te initiëren voor de 
komende drie jaar; 
- in samenwerking met de jeugdverpleegkundigen; 
- hen een centrale plek te geven in de verwijzing; 
- een incidentele voorziening te treffen vanuit de 
algemene reserve (€150.000 voor drie jaar) en een 
evaluatie in het laatste jaar.     
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  Dhr. Van Lenthe (Gemeentebelangen) dient, mede 
namens CDA, D66, VVD en ChristenUnie, een 
motie (M6), in met het verzoek aan het college om  
- inzicht te geven in de financiële consequenties 
van het verhogen van het onderhoudsniveau 
openbare wegen naar B; 
- de financiële besparing op lange termijn ten 
opzichte van bestaand beleid inzichtelijk maken; 
- de raad hierover in oktober 2022 te informeren. 
 
Dhr. Jutten (Gemeentebelangen) dient, mede 
namens CDA, een motie (M7), in waarin het 
college wordt opgedragen om: 
- te onderzoeken hoe het percentage sociale koop 
voor starters in het totale woningbouwprogramma 
kan worden verhoogd en de vrije sector kan 
worden verlaagd; 
- wat de consequenties zijn voor de exploitatie; en 
- een aanpassing op de Woonvisie ter 
besluitvorming aan de raad aan te bieden 3e 
kwartaal 2022. 
 
Mw. Lassche (ChristenUnie) dient, mede namens 
PvdA, VVD en D66, een motie (M8), in waarin het 
college wordt verzocht om de bezuiniging op de 
preventieve logopedische screening terug te 
draaien.  
 
Mw. Lassche (Christen Unie) dient, mede namens 
alle fracties, de motie (M9), in met het verzoek aan 
het college om: 
- samen met de raad gespreksavond(en) te 
beleggen voor belanghebbenden en 
geïnteresseerden die mogelijk getroffen worden 
door stikstof maatregelen die de provincie uitwerkt; 
- de input uit de gesprekken te gebruiken als 
participatiedocument in gesprekken met de 
provincie; en 
- de input te betrekken bij het opstellen van de 
plattelandsvisie.   
 
Mw. Lassche (ChristenUnie) dient, mede namens 
alle fracties, een motie (M10), in met het verzoek 
aan het college om: 
- de haalbaarheid te onderzoeken van 
zonnesportparken; 
- waar mogelijk als onderdeel van een slim lokaal 
netwerk en realisatie met collectieve participatie 
en/of lokaal eigendom; 
- in nauwe samenwerking met Dorpen van Morgen 
en andere belangenorganisaties; en 
- de raad hierover te informeren in november 2022. 
 
Het college doet de volgende toezeggingen in de 
2e en 3e termijn: 
- Er komt een presentatie over Zero Based 
Begroten (RvL). 
- De herijking van de Planning & Control-cyclus 
wordt opgepakt met commissie Planning & Control. 
Met aandacht voor doelstellingen en een paragraaf 
sturen en meten bij beleidsnota’s (RvL).  
- De subsidie voor Asbest eraf, zon erop wordt 
nogmaals onder de aandacht gebracht (AS). 
- Er wordt gekeken bij zwembad de Meule naar 
achterstallig onderhoud (JU). 
- De raad wordt, indien meer bekend, 
geïnformeerd over het knelpunt rondom de 
bankrekeningen Oekraïners (BR). 
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  - De raad ontvangt de uitnodiging voor de 
bijeenkomst met inwoners inzake 
opvang/huisvesting van 
asielzoekers/vluchtelingen/statushouders (EvL). 
 
Wethouder van Leeuwen ontraadt het 
amendement. Het Rijk en VNG werken aan een 
akkoord over nieuw op te leggen gemeentelijke 
belastingen waar dit onderdeel van is.  
Wethouder van Leeuwen ontraadt motie M1. De 
wethouder is bereid het idee voor een lokale 
streekproducten verder uit te werken. Gelet op 
deze toezegging wordt de motie door indieners 
ingetrokken.   
Wethouder van Leeuwen vraagt te wachten met 
motie M3 op de eerder toegezegde lijst van 
investeringen bij de begroting. Gelet op de reactie 
van het college houden de indieners de motie aan 
tot de begrotingsbehandeling.  
Wethouder van Leeuwen ondersteunt motie M6.  
 
Wethouder Schuurman ontraadt motie M2. De 
wethouder is bereid de oproep in de motie te 
bespreken met de Dorpen van Morgen en de raad 
te informeren over de uitkomsten. Gelet op deze 
toezegging wordt de motie door indieners 
ingetrokken. Wethouder Schuurman verzoekt 
aanhouding van de moties M4 en M7 en refereert 
aan de toegezegde sessie op 15 september. Gelet 
op de reactie van het college houden de indieners 
de motie vooralsnog aan. Wethouder Schuurman 
ontraadt motie M10 vanwege congestie op het 
netwerk. Deze informatie wordt gedeeld met de 
raad. Gelet op deze toezegging wordt de motie 
door indieners ingetrokken.   
 
Wethouder Uitslag ontraadt motie M5 vanwege 
verschillende initiatieven die al lopen. Hij zegt toe 
om in overleg te gaan met de 
jeugdverpleegkundigen. Wethouder Uitslag 
ontraadt motie M8.   
 
Wethouder Ramerman laat het oordeel aan de 
raad over motie M9. De intentie is helder. 
Afstemming over het doel en de groepsgrootte is te 
zijner tijd nodig.  
 
Amendement (hondenbelasting) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 12 stemmen voor (VVD, 
PvdA, D66, CDA, ChristenUnie) en 8 stemmen 
tegen (Gemeentebelangen) aangenomen.  
 
Stemverklaring 
De PvdA zal de perspectiefnota steunen ondanks 
dat de fractie teleurgesteld is in de niet uitgestoken 
hand van de coalitiepartijen. 
 
Het geamendeerde voorstel wordt zonder 
hoofdelijke stemming met algemene stemmen 
(20 voor) aangenomen. De raad besluit:  

1. De Perspectiefnota 2023-2026 vast te stellen 
en daarmee tevens 
a. de uitgangspunten voor de 
    Programmabegroting 2023-2026 en de   
    notitie ”Integrale weging en richting geven” 
    als uitgangspunt te hanteren; 
b. het investeringsplan 2023-2026 vast te 
    stellen;      
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  2. Kennis te nemen van de Memo Maartbrief 
2022.  

3. De hondenbelasting per 1 januari 2023 af te 
schaffen en de financiële gevolgen van             
€ 145.145 (2023) oplopend tot € 149.441 (2025 
en verder) te dekken uit het meerjarig 
begrotingssaldo. 

 
Motie M5 (Thuisbegeleiding) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 7 stemmen voor (PvdA, 
ChristenUnie, VVD, D66) en 13 stemmen tegen 
(Gemeentebelangen, CDA) verworpen. 
 
Motie M6 (IBOR) wordt zonder hoofdelijke 
stemming met 18 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, CDA, D66, VVD, 
ChristenUnie) en 2 stemmen tegen (PvdA) 
aangenomen. 
 
Motie M8 (Logopedie) wordt zonder hoofdelijke 
stemming met 7 stemmen voor (ChristenUnie, 
PvdA, VVD, D66) en 13 tegen 
(Gemeentebelangen, CDA) verworpen. 
 
Motie M9 (gezamenlijk gesprek met agrariërs, 
boeren en andere betrokkenen) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met algemene stemmen 
(20 voor) aangenomen. 

II.3 Uitspraak Rechtbank beroep, Zonnepark 
Hooiweg 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de uitspraak van 

de Rechtbank Overijssel;  
2. Een ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor het 
realiseren van het zonnepark Hooiweg 
in Dalfsen op percelen nabij de 
Hooiweg en Maatgravenweg;  

3. Deze ontwerp-verklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan 
te merken als hiertegen geen 
zienswijze wordt ingediend. 

 
 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen. 
 

II.4 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23:07 uur. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
26 september 2022. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier, 
drs. E. van Lente  drs. J. Leegwater 


