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Voorstel:
1. in het kader van het 10-jarig bestaan van de gemeente in het jaar 2011 de heer dr. W. Coster van het 
Historisch Centrum Overijssel (HCO) een opdracht te verlenen voor het realiseren van een boek (in 2010) 
waarin de geschiedenis van de gemeente Dalfsen in verhalen wordt weergegeven; 
2. de kosten ad € 20.000,00 te betalen uit de post Algemene Reserve.
 
 
Inleiding:
Sinds het jaar 2001 vormen de oude gemeenten Dalfsen en Nieuwleusen de nieuwe gemeente Dalfsen. 
De gedachte is om ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in 2011 een boek te presenteren met verhalen 
die hun oorsprong kennen uit het gebied dat nu de gemeente Dalfsen vertegenwoordigd. De geschiedenis 
van beide voormalige gemeenten is nog niet gepubliceerd in een andere uitgave. 
 
Het HCO is bereid om historicus, de heer dr. W. Coster in te zetten voor het samenstellen van het boek. De 
heer Coster rondde in 1991zijn geschiedenisstudie doctoraal af. In 2008 promoveerde hij tot doctor op een 
biografie over baron Sloet tot Oldhuis.
 
Beleidskader en rol gemeente:
Met het gewenste boek wordt de geschiedenis van het gebied samengevoegd door verhalen over mensen 
en gebeurtenissen.  
 
De heer W. Coster zal bij de realisering samenwerken met de Historische Kring Dalfsen en de vereniging 
Ni’jluusn van vrogger. Beide verenigingen hebben in een gesprek daarover hun medewerking toegezegd. 
Bij de verenigingen is veel draagvlak voor het boek. In een eerder stadium zijn ook de in onze gemeente 
gevestigde boekenwinkels geconsulteerd. Ook zij staan positief tegenover dit boek.
 
Alternatieven:
Er is geen onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden. 
 
 
 
 



 
 
 

  

 
   

 

Financieel kader:
De kosten van het boek zijn geraamd op € 20.000,00. 
Deze kosten kunnen worden betaald uit de post Algemene Reserve.
 
Communicatie:
Zodra de opdracht voor het boek wordt verleend zal dit bekend worden gemaakt via de bekende media.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


