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

dd. 26 mei 2008 
 
Aanwezig: 
De leden: 

M.R.H.M. von Martels, A.J. van de Hoek, J. Schiphorst-Kijk in de Vegte,  A.J. van Dijk, J.W. Uitslag,  
A.J. Schuurman, T.B.M. Logtenberg, W. Smit, J.J. Wiltvank, J.M.A. Eilert-Herbrink, K.M. Kaied, 
N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen, J.G.J. Ramaker, I.G.J. Snijder-Haarman, G. Kamperman, 
G. Schoonhoven, M.H. Tempelman-Mulder, A. Nijburg, L.M. Nijkamp, P.G.K. Batterink-Van Berkum  

   
Met kennisgeving afwezig: 
  - 
 
Namens het College van Burgemeester en Wethouders: 

L.V. Elfers, G. Laarman-Hemstede, E. Goldsteen, T. de Vries, H. Zwart (sec.-dir.). 
 

Voorzitter:    Griffier: 
 L.V. Elfers H.C. Lankman 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
2. Spreekrecht burgers - 
3. Vaststellen agenda Conform 
4. Vaststellen besluitenlijst d.d. 21 april 2008 Aan de lijst van toezeggingen wordt een 

toezegging 
Voor het overige: Conform 

5a. Ingekomen stukken Met betrekking tot het ingekomen stuk genoemd 
onder nummer 3 wordt besloten dat het College 
de afdoening hiervan ter hand neemt en de Raad 
hierover informeert. 
Voor her overige: Conform 

5b. Mededelingen 
 

De mededeling vermeld onder punt 3 wordt voor 
een volgende commissiebehandeling 
geagendeerd. 
Voor her overige: Conform 

7. Wijziging delegatiebesluit en 
mandaatstatuut 
- In te stemmen met de voorgestelde wijziging 

van het delegatiebesluit van 26 juni 2006. 
- In te stemmen met het gewijzigde 

mandaatstatuut. 

Conform 

8. Project Kunst Langs de Vecht; kunstwerk 
De Stokte, nabij Frankenweg  
1. aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te 

Zwolle de opdracht verlenen tot het realiseren 
van het kunstwerk “De Put”; 

2. voor deze opdracht uit het fonds Beeldende 
Kunst (4540010) een bedrag beschikbaar stellen 
van € 20.000,00 

Conform 

9. Bezwaarschrift voorbereidingsbesluit 
Zandspeur 81 
Overeenkomstig het advies van de commissie voor 
de behandeling van bezwaarschriften het 
bezwaarschrift van de heer E.J. Kappert ongegrond 
verklaren. 

Conform 

6. Begroting 2008 Openbaar Onderwijs Zwolle 
en Regio 
De begroting 2008 van de Openbare 
Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en 
Regio vast te stellen. 

Conform, de leden van de fracties van de 
Christenunie en Gemeentebelangen wensen de 
aantekening geacht te worden tegen te hebben 
gestemd. 

10. Impact-analyse aanbevelingen RKC 
In te stemmen met de impact-analyse van de 
conclusies en aanbevelingen RKC-rapportage. 

Conform 



 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
11. Verordening investeringssubsidie 

sportaccommodaties 2008 
De ‘Verordening investeringssubsidie 
sportaccommodaties 2008’ vast te stellen 

Conform, de leden van de fractie van de 
Christenunie stemt weliswaar in met het 
voorgestelde, maar wenst de aantekening dat zij 
graag aan artikel 4 van de verordening 
toegevoegd zou zien dat verenigingen een actief 
alcoholmatigingsbeleid moeten voeren wil de 
aanvraag aan de voorwaarden voldoen. 

12.  Nota Kampeerbeleid  
1. Akkoord gaan met de conclusies uit de 

inspraaknota.  
2. De nota Kampeerbeleid vaststellen met 

inachtneming van de conclusies 

Over 3 zaken wordt stemming verlangd: 
1. maximaal 15 plaatsen voor kleinschalig 

kamperen (v: 19 – t: 2) 
2. 3 meter afstand toeristische 

kampeermiddelen (v:0 – t:21) 
3. 25% toeristische standplaatsen (v:0 – t: 21) 
Gewijzigd vastgesteld 

13. Aankoop grond aan het Molenpad te 
Nieuwleusen 
Het benodigde krediet beschikbaar stellen voor 
aankoop van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Nieuwleusen, sectie P, nummer 71. 
 
Aangepaste redactie van de inleiding - 2e volzin: 
“De aankoop van dit perceel is wenselijk in verband 
met….” 
Aangepaste redactie van de inleiding  - laatste 
volzin: 
“Het gebied ligt wellicht in het toekomstige…” 

Conform, de leden van de fractie van 
Gemeentebelangen wensen de aantekening 
geacht te worden tegen te hebben gestemd. 
De leden van de fractie van de PvdA stemmen 
weliswaar in met het voorstel maar wensen een 
stemverklaring af te leggen; zij hebben ernstige 
bezwaren tegen de condities waaronder de 
aankoop tot stand is gekomen. 

14. Kunstwerk 
Vertrouwelijke behandeling 

 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 16 juni 2008. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
De voorzitter,  de griffier,  
L.V. Elfers  H. C. Lankman 


