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

d.d. 28 november 2022

Aanwezig:
Voorzitter E. van Lente
Griffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen I.G.J. Haarman, 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, 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

Afwezig:
J. Hekman (Gemeentebelangen)

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A.J. Ramerman, A. Schuurman en J.W. Uitslag, 
gemeentesecretaris H.J. van der Woude.

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur. 

Dhr. Hekman (GB) is niet aanwezig. 

2. Spreekrecht inwoners niet-
geagendeerde onderwerpen

Er zijn geen aanmeldingen ontvangen, ook niet 
over geagendeerde onderwerpen.

3. Vragenronde Publiekscampagne suïcidepreventie
Dhr. Ruitenberg (CDA) ziet graag dat een actief 
suïcide preventienetwerk wordt opgezet en doet 
daarbij de suggestie om een tekst met QR-code op 
bankjes te plaatsen. Wethouder Uitslag bekijkt of 
deze activiteit past in de publiekscampagne, 
preventie is vanaf 2023 een vast onderdeel van de 
taken van de GGD IJsselland.

Subsidie Balk Inn
Mw. Lassche (ChristenUnie) vraagt naar de 
mogelijkheden voor een subsidie of andere  
tegemoetkoming aan de natuurboerderij BalkInn. 
Wethouder Uitslag bekijkt hoe dit juridisch mogelijk 
is zonder een precedent te scheppen. Hij zal de 
raad informeren over proces en tijdlijn. 

4. Vaststelling agenda Conform.
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5. Kadernota economisch beleid

Voorstel
De kadernota economisch beleid vast te 
stellen.

Stemverklaringen
De ChristenUnie had deze kadernota samen met 
de detailhandelsstructuurvisie willen behandelen, 
maar heeft desondanks vertrouwen dat dit ook los 
van elkaar goed wordt opgepakt. De fractie stemt 
daarom in. D66 vindt de nota te conservatief en te 
weinig doorpakken, terwijl er grote economische 
opgaven zijn op gebied van circulariteit, 
duurzaamheid en energie. De fractie is tegen. 

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 19 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, 
ChristenUnie, PvdA, VVD) en 1 stem tegen (D66) 
aangenomen.

6. Marktverordening 2022
Voorstel
1. De marktverordening 2022 vast te 

stellen onder intrekking van de 
marktverordening 1994.

2. Kennis te nemen van de 
beleidsnotitie standplaatsen.

Conform.

7. Bestemmingsplan Muldersweg II, 
Oudleusen
Voorstel
1. Het bestemmingsplan Muldersweg II 

vast te stellen;
2. De grondexploitatieopzet voor het 

plangebied vast te stellen;
3. Het addendum op de welstandsnota 

vast te stellen.

Conform.

8. Kaders grootschalige duurzame 
energieproductie 2023-2030
Voorstel
vast te stellen de kaders voor 
grootschalige duurzame energieproductie 
2023-2030

Dhr. Kouwen (CDA) dient, mede namens alle 
andere fracties, een motie in waarmee de raad het 
college verzoekt:
- de initiatieven, kansen en ontwikkelingen op 

het gebied van duurzame energieproductie en -
opslag nauwlettend te volgen en de 
gemeenteraad hier iedere vier maanden over te 
informeren.

- de werking van deze kaders na één jaar te 
evalueren en met geactualiseerde en/of 
aanvullende kaders voor duurzame 
energieproductie naar de gemeenteraad te 
komen zodra dat zinvol is.

Wethouder Schuurman is bereid de motie uit te 
voeren. Hij zou een evaluatie willen laten 
aansluiten bij de uitkomsten van het energieplan. 
Hij laat het oordeel over de motie aan de raad.

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

De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met 
algemene stemmen (20 voor) aangenomen.
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9. Vervolgonderzoek zwembaden

Voorstel
1. Het Eindrapport vervolgonderzoek 

zwembaden van Synarchis en jaarverslag 
2022 voor kennisgeving aan te nemen;

2. In te stemmen met de 
verbetermaatregelen en hiervoor een 
krediet beschikbaar te stellen van€ 
570.000,- (begrotingswijziging 004/2023);

3. De claim 'Motie verduurzaming 
gemeentelijke gebouwen' van € 252.000 
op de algemene reserve reeds bestemd 
(2016) in te zetten;

4. Af te wijken van artikel 9.2 van de 
Financiële Verordening gemeente Dalfsen 
2020 in verband met de te vormen 
bestemmingsreserve in relatie met de 
afschrijvingstermijn;

5. Een bestemmingsreserve kapitaallasten 
zwembaden te vormen ad. € 570.000,- en 
de reserve te voeden door een bijdrage 
van € 252.000 vanuit de algemene 
reserve reeds bestemd, een bijdrage van 
€ 60.000 uit de voorziening onderhoud 
gebouwen, het restant ad. € 258.000 
vanuit de algemene reserve vrij 
besteedbaar en de jaarlijkse kapitaallast 
van € 38.000 te onttrekken aan de 
bestemmingsreserve (15 jaar);

6. De begrotingswijziging 004/2023 vast te 
stellen en de financiële consequenties 
voor het krediet van € 570.000 en de 
meerjarige effecten te verwerken in de 
reguliere P&C Cyclus.

Dhr. Veldhuis (VVD) dient, mede namens PvdA, 
D66 en ChristenUnie, een motie in waarmee de 
raad het college verzoekt:
- aan de raad een voorstel te doen voor een 

vangnetregeling zwemveiligheid.
- daarbij inzichtelijk te maken welke kosten 

hieraan zijn verbonden
- daarbij in te gaan op de wijze waarop ouders 

worden gewezen op de mogelijkheid van de 
vangnetregeling.

Wethouder Uitslag ontraadt de motie in de huidige 
vorm. Er is een vangnet in de vorm van het 
jeugdsportfonds en de kindregeling en er is geen 
zicht op eventuele noodzaak voor aanvullende 
maatregelen.  

Na schorsing en heropening trekken de indieners 
de motie in gehoord de beraadslagingen. 

Dhr. Veldhuis (VVD) dient daarop, mede namens 
alle partijen, een nieuwe motie in waarin een 
aantal overwegingen zijn aangepast en waarmee 
de raad het college verzoek aan de raad een 
voorstel voor een vangnetregeling zwemveiligheid 
te doen en: 
- daarbij inzichtelijk te maken welke kosten 

hieraan zijn verbonden.
- de regeling duidelijk onder de aandacht te 

brengen.

Wethouder Uitslag kan de nieuwe motie 
ondersteunen, vanwege de verduidelijking die 
daarin is opgenomen. 

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

De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met 
algemene stemmen (20 voor) aangenomen.

10. Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle
Doel
U wordt gevraagd om te discussiëren 
over de ruimtelijke ontwikkeling van Regio 
Zwolle, op basis van de 
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en 
een doorkijk naar NOVEX-gebied Regio 
Zwolle.

De fracties geven verschillende aandachtspunten 
mee over de ruimtelijke ontwikkeling van de Regio 
Zwolle. In de motie van september 2021 zijn door 
de raad accenten gelegd die nog steeds actueel 
zijn: een groene overgang tussen stad en landelijk 
gebied, bouwen voor eigen behoefte en 
instandhouding voorzieningenniveau, versterking 
van de gebiedswaarden en goede bereikbaarheid. 

Het college neemt deze inzet mee naar de 
bestuurlijke tafels. Wethouder Schuurman kaart 
daarbij in ieder geval de tegenstrijdigheid in het 
strategieboek over invulling van de gebieden aan.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp 
hiermee afdoende is behandeld. 

11. 19e herziening BP Kernen, 
Schoolstraat 42
Voorstel
1. De 19e herziening “Chw 

bestemmingsplan Kernen gemeente 
Dalfsen 2016, Schoolstraat 42” vast 
te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Wethouder Ramerman zegt toe geluidshinder en 
verkeersveiligheid bij deze locatie te bekijken en 
zal de raad hierover informeren. 

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.
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12. Verordening afvoer hemel- en 

grondwater 2022
Voorstel
1. De ‘Verordening afvoer hemelwater 

en grondwater gemeente Dalfsen 
2022’ vast te stellen;

2. Tegelijkertijd de ‘Verordening afvoer 
hemelwater en grondwater’, 
vastgesteld op 28 maart 2011 en in 
werking getreden op 1 juni 2011, in te 
trekken.

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

13. Nota reserves en voorzieningen 2023-
2026
Voorstel
Vast te stellen de nota reserves en 
voorzieningen 2023-2026.

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

14. Verordening uitvoering en handhaving 
Omgevingsrecht
Voorstel
Vast te stellen de Verordening uitvoering 
en handhaving omgevingsrecht Dalfsen 
2022.

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

15. Verordening nadeelcompensatie
Voorstel
1. De Verordening Nadeelcompensatie 

Dalfsen 2023 vast te stellen;
2. De Verordening in werking te laten 

treden op het moment dat de 
Omgevingswet en titel 4:5 Awb in 
werking treden;

3. De Procedureverordening voor 
advisering tegemoetkoming in 
planschade in te trekking 5 jaar na 
inwerkingtreding Verordening 
Nadeelcompensatie Dalfsen 2023.

Wethouder Schuurman gaat na of het te betalen 
recht van € 500 voor behandeling van een verzoek 
als een drempel wordt gezien. 

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

16. Verordening fractieondersteuning 2023
Voorstel
De ‘Verordening op de 
fractieondersteuning gemeente Dalfsen 
2023’ vast te stellen.

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

17. Besluitenlijst d.d. 24 oktober, 31 
oktober en 3 november 2022

Conform.

18a. Lijst ingekomen stukken
Voorstel
Te besluiten overeenkomstig het bij het 
genoemde stuk vermelde advies.

Brief Natuur en Milieu Gelderland e.a.
Dhr. Smalbraak (D66) vraagt of het college de 
zorgen over luchtruimherziening deelt en of actie 
wordt ondernomen. Wethouder Van Leeuwen 
meldt dat de ontwikkelingen worden gevolgd.

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

18b. Lijst raadsmemo’s
Voorstel
1. Kennis te nemen van de 

gepubliceerde raadsmemo’s.
2. Het college toestemming te geven, 

conform de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, te besluiten tot wijziging 
van de Gemeenschappelijke regeling 
GBLT.

Memo aanpassing verkaveling Muldersweg I
Mw. Kappert (Gemeentebelangen), dhr. Van 
Gelder (ChristenUnie) en dhr. Prinsse (CDA) 
vragen welke aanpassingen gedaan zijn na de 
inspraak en welke lering het college uit deze casus 
trekt voor volgende flexibele bestemmingsplannen. 
Wethouder Schuurman geeft aan dat wijzigingen 
zijn doorgevoerd in de parkeerplaatsen en 
groenstrook. Hij geeft aan dat duidelijke 
communicatie over flexibiliteit nu al bij de 
toewijzing van kavels wordt meegenomen. 

(vervolg op volgende bladzijde)
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18b. Lijst raadsmemo’s (vervolg) Memo voortgang Klimaatwinkelstraat

Dhr. Van Gelder (ChristenUnie) merkt op dat een 
technische sessie wat hem betreft wenselijk is.

Memo Bestrijding (energie)armoede
Dhr. Ruitenberg (CDA) en mw. Lassche 
(ChristenUnie) complimenteren het college met de 
aanpak.

De raad besluit conform voorstel.

19. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:28 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
19 december 2022.

De raad voornoemd,

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


