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

dd. 14 december 2009 
 
Aanwezig: 
De leden: 

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

   
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 De heer H. Groenhuis voert het woord over 

de situatie aan de Broekhuizen 

3. Vaststellen agenda Conform 

4.  Projectbesluit Westeinde 208, Nieuwleusen 
2009 
- op grond van artikel 3.10 Wet ruimtelijke 

ordening een projectbesluit te nemen voor de 
realisering van het project Westeinde 208 in 
Nieuwleusen voor de uitbreiding van de 
bedrijfswoning binnen de gehele schil van het 
pand; 

- de Nota van zienswijzen en kennisgeving vast te 
stellen; 

- de maximaal toegestane inhoud van de 
bedrijfswoning mag niet meer dan 960 m³ 
bedragen, 

- overeenkomstig de bijgevoegde gewaarmerkte 
bouwkundige plattegrondtekening; 

- op grond van het bepaalde in artikel 3.8 en 
artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening het besluit 
tot vaststelling van het projectbesluit publiceren 
en gedurende een periode van zes weken ter 
inzage leggen. 

Conform 

5. Aanpassen delegatiebesluit ivm 
inwerkingtreding BAG 
1. De bevoegdheden genoemd in artikel 6 van de 

Wet basisadministraties adressen en gebouwen 
aan het college te delegeren door deze 
bevoegdheden op te nemen in het 
Delegatiebesluit.  

2. Deze wijziging met terugwerkende kracht in te 
laten gaan per 1 juli 2009.  

Conform 

6. Brandbeveiligingsverordening 
Vaststellen nieuwe brandbeveiligingsverordening en 
gelijktijdig intrekken van de brandbeveiligings-
verordening vastgesteld in de raadsvergadering van 
23 januari 2006. 

Conform 

7. Jaarrekening openbaar onderwijs Zwolle 
De jaarrekening 2008 van de Openbare 
Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en 
Regio goed te keuren. 

Conform 
 
 

8. Verordening financiële en materiële 
gelijkstelling 
Vaststellen van de Verordening financiële en 
materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dalfsen. 

Conform 
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 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
9. Aanpassing verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Dalfsen 
1. akkoord te gaan met de voorgestelde 

wijzigingen; 
2. de Verordening voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Dalfsen vast te stellen. 

Conform 

10. Verstrekken opdracht controle jaarrekening 
2009 en normenkader 2009  
1. Opdracht verstrekken aan Deloitte Accountants 

B.V. voor de controle van de jaarrekening 2009; 
2. Vaststellen normenkader 2009 voor de controle 

van de jaarrekening 2009. 

Conform 

11. Legesverordeningen 
Vast te stellen de: Verordening OZB 2010, 2e 
wijziging legesverordening 2009, Legesverordening 
2010. 

Conform 

 

Het lid Tempelman-Mulder legt namens de fractie 
van de VVD een stemverklaring af. 

12. Advies inzake voorontwerpbestemming-
plan Rosengaarde  
1. artikel 4.1, sub b van de regels van het voor-

ontwerpbestemmingsplan Rosengaarde door te 
halen; 

2. objectgebonden overgangsrecht toe te passen 
op de huidige 32 permanente woonsituaties 

Door de leden Tempelman-Mulder en 
Ramaker wordt een amemdement (bijlage) 
ingediend.  
 
Na stemming (v: 11 – t: 10) wordt het 
amendement aangenomen, het maakt 
daarmee deel uit van de besluitvorming. 

13. Evaluatie Rood voor Rood en VAB-beleid 
1. In te stemmen met de bijgevoegde evaluatie; 
2. De voorgestelde wijzigingen in de Beleidsregels 

2007-2009 Rood voor Rood met gesloten beurs 
en Beleidskader Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing gemeente Dalfsen vast te stellen. 

Aangehouden  

14. Ontwikkelingsvisie “Pleisterplaats de 
Stokte” 
1. Vaststellen van de nota van inspraakreacties 

inzake ontwikkelingsvisie Pleisterplaats De 
Stokte; 

2. Instemmen met de ontwikkelingsvisie 
Pleisterplaats De Stokte; 

3. Instemmen met het verder concretiseren van 
Pleisterplaats De Stokte; 

4. Akkoord gaan met het opstarten van de 
procedure tot herziening van het 
bestemmingsplan. 

Conform 

15. Vaststelling besluitenlijst dd. 9 en 23 
november 2009 

Conform 

16. Ingekomen stukken Conform 
17. Mededelingen Conform 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 januari 
2010. 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,  de griffier,   
L.V. ELfers  H.C. Lankman  



 
3 

  





 
5

 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  

versie dd. 14-1-10 
-1- 
Nr 

-2- 
Omschrijving 

-3- 
Datum 

-4- 
Cie/Raad 

-5- 
Portefeuille- 

houder 

-6- 
Verwachte datum 

van afdoening 

-7- 
Datum van 
afdoening 

-8- 
Wijze van afdoening 

149 Wmo-beleidskader 2008-2011: 
Er zal een inzicht gegeven 
worden in de beschikbare 
voorzieningen en de daarmee 
te bereiken doelgroepen 

31-03-08 Raad Laarman 2009  Onderzoek heeft plaatsgevonden op gebied 
van vorzieningen/ aanbod jeugd; is nog niet 
volledig beschikbaar. Bij visie CJG zal info 
hierover worden toegevoegd. Vraag van de 
raad (toezegging van de wethouder) had 
betrekking op volledige doelgroep Wmo en 
op in beeld brengen van groepen die met 
huidige voorzieningen niet bereikt worden. 
Als hieraan volledig uitvoering wordt gegeven 
vraagt dit extra inzet in JWP 

150 Wmo-beleidskader 2008-2011: 
In 2009 zullen de resultaten van 
de Stedelijke Monitor ter kennis 
van de raad gebracht worden 

31-03-08 Raad Laarman 2009  Rapportage aan de Raad. Dit gaat over de 
prestatievelden 7, 8 en 9. Zwolle is de 
opdrachtgever en voor de exacte inplanning 
zijn we hiervan afhankelijk. - Resultaat nog 
onbekend; wordt met centrumgemeente 
Zwolle besproken. Afhankelijk van resultaat 
mogelijk invloed op JWP. 

176 Uitgifte bedrijfsterreinen: Het 
College zal de Raad in een 
vroegtijdig stadium in 
voorkomende gevallen 
informeren 

05-06-08 VJN Goldsteen   doorlopend beleid 

228 Evaluatie welstandsvrij bouwen: 
Er zal worden onderzocht of in 
het buitengebied ook aan de 
niet zichtzijden welstandsvrij 
bouwen mogelijk en/of 
wenselijk is 

11-05-09 Commissie Goldsteen    

229 Wet Investeren in Jongeren 
(WIJ): De raad tussentijds een 
rapportage worden 
aangeboden. 

12-10-09 Commissie De Vries    

230 Ruimte voor de Vecht: Zodra de 
gesprekken met de provincie 
over co-financiering afgerond 
zijn zal de raad geïnformeerd 
worden 

26-10-09 Raad Goldsteen klaar 30-11-2009 Informele bijeenkomst raad over Investeren 
Met Gemeenten (IMG)Definitieve 
besluitvorming februari 2010 
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 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  

versie dd. 14-1-10 
-1- 
Nr 

-2- 
Omschrijving 

-3- 
Datum 

-4- 
Cie/Raad 

-5- 
Portefeuille- 

houder 

-6- 
Verwachte datum 

van afdoening 

-7- 
Datum van 
afdoening 

-8- 
Wijze van afdoening 

232 Omgevingsprogramma: Nut en 
noodzaak zal worden 
aangegeven 

26-10-09 Raad De Vries    

233 Centrum Jeugd en Gezin: We 
komen in de beleidsvisie met 
een voorstel over de 
coördinatie tussen de 
verschillende partners om te 
komen tot een CJG 

09-11-09 Progr-Begr Laarman jan. 2010  Wordt meegenomen in visie CJG; in januari 
naar raad 

234 Trefkoele: In de raad van 
februari komen we te spreken 
over de richtingskleuze en de 
toekomstige functies van de 
Trefkoele 

09-11-09 Progr-Begr Laarman    

235 WMO-loket: in januari in de 
raad een evaluatie waarbij 
Nieuwleusen en Lemelerveld 
worden meegenomen 

09-11-09 Progr-Begr Laarman    

240 Integrale aanpak en de 
prioriteitenlijst: Begin 2010 zal 
het College hierop terugkomen 

09-11-09 Progr-Begr De Vries    

241 Oversteek bij Rosengaerde: 
College gaat de mogelijkheden 
en de omogelijkheden na en 
gaat bekijken hoe de vieligheid 
ter plaatse verbeterd kan 
worden 

09-11-09 Progr-Begr Goldsteen Februari 2010  Via mededelingen aan de raad 

242 Investeren in Overijssel:Eind 
november informatieavond over 
Investeren in Overijssel, 
besluitvorming voorzien in 
februari 2010 

09-11-09 Progr-Begr Goldsteen klaar klaar Informatiebijeenkomst raad op 30 november 
2009 

243 Steunpunt vrijwilligers: Voor 2 
jaar incidenteel 8 uur financiële 
ruimte te zoeken 

09-11-09 Progr-Begr Laarman    
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 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  

versie dd. 14-1-10 
-1- 
Nr 

-2- 
Omschrijving 

-3- 
Datum 

-4- 
Cie/Raad 

-5- 
Portefeuille- 

houder 

-6- 
Verwachte datum 

van afdoening 

-7- 
Datum van 
afdoening 

-8- 
Wijze van afdoening 

244 Suggestie van groen-voor-rood: 
Kan meegenomen worden bij 
de evaluatie rood-voor-rood 

09-11-09 Progr-Begr Laarman klaar klaar Meegenomen in evaluatie Rood voor Rood; 
behandeling in commissie/raad december 

245 Motie Muzerie: wordt op 
teruggekomen bij de 
Cultuurnota 

09-11-09 Progr-Begr Laarman    

246 Bibliotheek: akkoord gaan met 
5X€8.000,-- (incidenteel) + voor 
1 jaar €40.000,--. College komt 
hierop terug bij de VJN 2010, 
dekking zou gevonden kunnen 
worden binnen het positieve 
saldo van de 
begrotingsvergadering 

09-11-09 Progr-Begr Laarman    

247 Kwartaalcijfers Wezo NV + 
managementsrapportage: 
worden ter info aan de raad 
vertstrekt 

09-11-09 Progr-Begr De Vries    

248 Nota bestuurlijke 
bevoegdheden: College 
probeert het deze raadsperiode 
nog te doen (feb./mrt. 2010), 
terwijl deze op de 
raadsplanning staat voor eind 
1e kwart. 2010 

09-11-09 Progr-Begr Elfers    

249 Wapen van Dalfsen: College 
zal met de eigenaar spreken 
om te bewerkstelligen dat de 
plek toonbaar blijft. 

09-11-09 Progr-Begr Goldsteen In behandeling  Dit bouwproject is aangemeld bij het 
crisisteam bouwprojecten van de provincie; in 
overleg met alle partners wordt nu gekeken 
in hoeverre dit project kan worden vlot 
getrokken.Aandachtspunt hierbij is zeker de 
toonbaarheid van de locatie. 
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 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  

versie dd. 14-1-10 
-1- 
Nr 

-2- 
Omschrijving 

-3- 
Datum 

-4- 
Cie/Raad 

-5- 
Portefeuille- 

houder 

-6- 
Verwachte datum 

van afdoening 

-7- 
Datum van 
afdoening 

-8- 
Wijze van afdoening 

250 Vaststelling BP De Grift III: Het 
college zal, na vaststelling van 
het bp, in overleg treden met 
het bedrijf W. om te bekijken of 
de intenties van de raad 
onderdeel kunnen zijn van de 
overeenkomst tussen de 
gemeente Dalfsen en het bedrijf 
W. Het college komt hiermee 
terug naar de raad 

23-11-09 Raad Goldsteen Afhankelijk van 
overleg met W 

 Na overleg met W wordt een contract 
opgesteld en vóór definitieve ondertekening 
aan de raad voorgelegd; indien er geen 
akkoord met W wordt  bereikt, dan wordt dit 
ook aan de raad voorgelegd 

251 Ondersteunende begeleiding 
op psychosociale grondslag: In 
juli 2010 zal een 
tussenrapportage aan de raad 
worden aangeboden 

23-11-09 Raad Laarman    

252 Omgevingsprogramma 2010: 
De wethouder zal schriftelijk de 
raad informeren over (de 
consequenties voor de 
financiën, organisatie en ICT 
van) de inwoering van de 
WABO 

23-11-09 raad De Vries Februari 2010   

253 Raadsplanning: LOP in februari 
aan de raad zal worden 
aangeboden. 

07-12-09 Commissie Elfers    

254 Lokaal Educatieve Agenda: Er 
zal een inventarisatie gemaakt 
worden van de bestede 
middelen voor de VVE 

11-01-10 Commissie De Vries    

 


