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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 16 november 2015
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden:
Gemeentebelangen

H.A.J. Kleine Koerkamp
J. Leegwater

CDA
ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,
P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman, mw. I.G.J. Snijder-Haarman
A.C. Koetsier, T.B.M. Logtenberg, J.W. Uitslag
mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp
J.T.P.M. Rooijakkers
-

Commissieleden
PvdA
VVD

mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis

Afwezig:
R.H. Kouwen (CDA), mw. A.J. Ramerman (CDA), mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte (CDA),
R.P. Schuring (VVD), J.J. Wiltvank (PvdA)
Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, burgemeester
H.C.P. Noten, gemeentesecretaris J.H.J. Berends, ambtelijke ondersteuning: P. la Roi (punt 3a),
L. Kortstee (punt 4), G. Knol (punt 5) en U. Lautenbach (punt 7).
AGENDAPUNT
1.

Opening

COMMISSIEADVIES/BESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
Bericht van verhindering is ontvangen van de
dames Ramerman en Schiphorst (beiden CDA)
en de heren Kouwen (CDA), Schuring (VVD) en
Wiltvank (PvdA). Dhr. Wiltvank wordt vervangen
door mw. Eilert-Herbrink en dhr. Schuring wordt
vervangen door dhr. Veldhuis.
Burgemeester Noten verzoekt de aanwezige
raads- en commissieleden om een minuut stilte in
verband met de gebeurtenissen in Parijs.

2.

Spreekrecht burgers

Er zijn 2 aanmeldingen ontvangen.
Over het agendapunt ‘Meerjarenprogramma
Duurzaamheid 2016-2019 spreken mw. Kingma
en dhr. Veen (Duurzaam Hoonhorst). Beide
sprekers roepen de raad op om meer werk te
maken van duurzaamheid, door de ambities te
verbreden en de uitvoering te versnellen.

3.

Vaststelling agenda
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Wethouder Agricola verzoekt de raadscommissie
om het onderwerp ‘Meerjarenprogramma
Duurzaamheid 2016-2019’ van de agenda te
halen en te agenderen voor december. Hij geeft
aan behoefte te hebben aan een nieuwe
discussie over het ambitieniveau, maar verzoekt
wel om de financiële middelen voor het
uitvoeringsprogramma. De raadscommissie zal
een nieuw raadsvoorstel krijgen die recht zal doen
aan de discussiepunten.
Na enige discussie stelt dhr. Rooijakkers voor om
in december te spreken over uitvoeringsmaatregelen in 2016 en in het nieuwe jaar een
discussie te voeren over beleid en ambitie. De
raadscommissie stemt hiermee in, wethouder
Agricola zal dit voorbereiden. Het verzoek om een
technische sessie zal besproken worden in de
agendacommissie.
Voor het overige conform.

3a.

Vluchtelingenopvang
Kennis te nemen van de notitie
Noodopvang vluchtelingen gemeente
Dalfsen.

D66 is erg tevreden over de bestuurlijke en
ambtelijke inzet. De fractie is het eens met de
visie van het college over de onwenselijkheid van
crisisopvang en de wenselijkheid van
noodopvang. Het is efficiënt en solidair om samen
te werken met andere gemeenten. De fractie
complimenteert het college met de communicatie
en verzoekt om de mondelinge duidelijkheid in
terminologie ook schriftelijk door te voeren.
Het CDA ziet de notitie als antwoord op de oproep
van 5 fracties en ziet dat humaniteit de boventoon
voert boven financiën. De fractie constateert dat
er nog veel vragen zijn bij zowel college als raad,
maar heeft waardering voor de manier waarop er
in het openbaar over gesproken wordt. Het is tijd
voor omarming van de vreemdelingen, zodat zij
Dalfsenaren kunnen worden. Opvang passend bij
de schaal van de kernen en draagvlak bij
omwonenden blijft van belang.
De PvdA constateert dat in vervolg op de brief
van 5 fracties, een mooi en goed doordacht plan
op tafel ligt waarbij de gemeente niet wegloopt
voor haar verantwoordelijkheid. De fractie doet
een klemmend beroep op het college om in
gesprek te gaan met maatschappelijke
organisaties voor begeleiding, ook in de
nachtelijke uren. De fractie is tevreden.
De VVD dankt het college voor de heldere uitleg.
De fractie is voorstander van opvang in de regio,
maar ziet ook dat vluchtelingen nu komen. Zij
moeten sober, maar goed worden opgevangen.
De fractie wenst het college en de ambtenaren
veel succes.
(vervolg op volgende bladzijde)

3a.

Vluchtelingenopvang
(vervolg)
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De ChristenUnie is positief over de communicatie
over dit onderwerp. Het is goed om raad en
burgers mee te nemen in de vervolgstappen. De
fractie heeft waardering voor het draagvlak en de
samenwerking in de regio. Het college wordt
opgeroepen de verbinding te maken met de
taakstelling voor het plaatsen van statushouders
en om maatschappelijke organisaties te
betrekken. De fractie ziet een warm hart en een
koel hoofd en is daar tevreden over.
Ook Gemeentebelangen is blij met de inzet en de
communicatie. De fractie vindt het prettig dat we
op deze manier verantwoordelijkheid kunnen
nemen voor ontheemden en ze een veilige plek
kunnen bieden die past bij de Dalfser maat. De
fractie is zich bewust van onrust in het land en
ziet een taak om onwetendheid te bestrijden via
communicatie en het bieden van een
aanspreekpunt voor huidige inwoners.
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie
met waardering en instemming kennisneemt van
de notitie. Hij wenst het college succes.

4.

Integraal huisvestingsplan onderwijs
2015-2018
Het Integraal huisvestingsplan 2015 –
2018 vast te stellen.

De PvdA vindt dat het IHP visie uitstraalt en is het
eens met het uitgangspunt alles-onder-1-dak. Dat
is een kans om met partners samen te werken.
Wel moet de kwaliteit worden gewaarborgd. De
fractie vindt dat het college een kans laat liggen in
Lemelerveld. Het voorstel wordt eerst opnieuw in
de fractie besproken.
Het CDA geeft een compliment voor dit stuk. Het
1-kindcentrum als vertrouwde en veilige omgeving
is een goed uitgangspunt. Ook zijn pluriformiteit in
het onderwijs en flexibiliteit in gebouwen
belangrijk. De fractie kan instemmen.
Ook D66 is het eens met de conclusies en stemt
in. De fractie is benieuwd naar de afweging
publieke taak versus kostenreductie en efficiëntie.
Het is goed om door te praten met schoolbesturen
over doordecentralisatie.
De VVD stemt in.
(vervolg op volgende bladzijde)
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4.

Integraal huisvestingsplan onderwijs
2015-2018
(vervolg)

De ChristenUnie vindt dat het belang van
prognoses moet worden gerelativeerd en dat het
IHP een dynamisch document moet zijn. De visie
is te strak geformuleerd: ook gebouwen op
loopafstand kunnen optimaal zijn en niet onder
één dak zitten. Verscheidenheid in pedagogische
principes is ook van belang. Doordecentralisatie
moet verder worden uitgewerkt. De fractie kan
instemmen met het IHP, maar geeft mogelijk een
stemverklaring af.
Gemeentebelangen ondersteunt de visie en
verwacht dat er gekeken wordt naar optimale
resultaten en een flexibele invulling.
Doordecentralisatie past binnen visie en ambitie.
Wel wenst de fractie op de hoogte gehouden te
worden van ontwikkelingen. Er kan ingestemd
worden.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad wordt
opgenomen. Desgewenst kunnen fracties een
stemverklaring afgeven.

5.

Wijziging grondslag rioolheffing
Vast te stellen:
1. dat de heffingsmaatstaf van de
rioolheffing (eigenarenheffing) per 1
januari 2017 gebaseerd wordt op de
WOZ – waarde;
2. dat er een gebruikersheffing
grootverbruik wordt ingevoerd per 1
januari 2017 bij een waterverbruik
(incl. gebruik grondwater / lozen
proceswater) vanaf 400m3;
3. dat de invoering van rioolheffing
grootverbruik gefaseerd, in drie jaar,
wordt ingevoerd waarbij in 2019 de
opbrengst rioolheffing grootverbruik
6% bedraagt van de totale opbrengst.

De raadscommissie dankt het college voor het
uitvoeren van het nader onderzoek, maar geen
van de fracties kan zich al uitspreken voor dit
voorstel.
Gemeentebelangen vindt dat het rapport
verwarring veroorzaakt en niet tegemoet komt
aan het doel dat minder lozen gestimuleerd moet
worden. De fractie heeft een voorkeur voor
alternatief 1, waarin de grondslag ongewijzigd
blijft. D66 en VVD sluiten zich hier bij aan.
De ChristenUnie vindt het een gedegen
onderzoek, maar vindt dat het vragen oproept. De
overgangstermijn is bovendien te kort door de
bocht. Het is bovendien niet helder waarom het
college dit voorstelt als de wethouder zelf geen
voorstander is. Het CDA vindt dat er te weinig
geredeneerd wordt vanuit burgers en bedrijven en
stelt vragen bij de uitleg van het college over het
belasten van huurders. De PvdA vindt dat deze
systematiek het meest tegemoet komt aan het
uitgangspunt, maar heeft bezwaren tegen de
uitwerking. De fracties nemen het in beraad om te
kijken naar een alternatief.
De voorzitter concludeert dat er geen duidelijke
voorkeuren voor voorstel of alternatieven zijn
uitgesproken. Het voorstel wordt daarom als
bespreekstuk op de agenda van de raad
opgenomen.
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6.

7.

8.

Meerjarenprogramma Duurzaamheid
2016-2019
1. Het Meerjarenprogramma
Duurzaamheid 2016-2019 vast te
stellen.
2. In te stemmen met het
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
2016-2017 en Bijlage 2
Projectenoverzicht.
3. Kennis te nemen van Bijlage 1
Terugblik Meerjarenprogramma
Duurzaamheid 2014-2015.
4. In te stemmen met het laten vervallen
van de claims op duurzaamheid per
31 december 2015 (verwachting
ongeveer € 510.000,-), zodat deze
weer vrij te besteden zijn binnen de
reserve Milieu.
5. In te stemmen met het beschikbaar
stellen van € 500.000,- voor het
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
2016-2017. Dit bedrag kan ten laste
worden gebracht van de reserve
Milieu.
6. De financiële consequenties van
voorstel 5 te verwerken via een
begrotingswijziging 2015.
Evaluatie en actualisatie nota
economisch beleid
Kennis te nemen van de evaluatie en
actualisatie nota economisch beleid 2013
– 2020 (2015).
Sluiting

Doorgeschoven naar een volgende vergadering.

De raadscommissie neemt met instemming
kennis van de evaluatie en geeft een aantal
suggesties mee aan de wethouder:
- Positie zzp’ers en stimuleringsmogelijkheden
- Verbinding P&C cyclus/indicatoren
De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur.

Aldus besloten door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
30 november 2015.
De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter,
H.A.J. Kleine Koerkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

