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

dd. 31 mei 2010 
 
Aanwezig: 
De leden: 

K.G.W. Broekman,  D. Dijsselhof, J.M.A. Eilert-Herbrink,  J.G. Ellenbroek, A.J. van de Hoek,  
H.A.J. Kleine Koerkamp,  H. Lassche-Visscher,  R.W.J. van Leeuwen,  T.B.M. Logtenberg, 
H.W. Mekelenkamp, P.B.M. Meijerink, A. Nijburg,  L.M. Nijkamp,  J.G.J. Ramaker,  J. Schiphorst-
Kijk in de Vegte, G. Schoonhoven, A.J. Schuurman, I.G.J. Snijder-Haarman,  J.W. Uitslag,  
J.J. Wiltvank,  P.J. van Zanten 

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

W.P.M. Urlings, G. Laarman-Hemstede, E. Goldsteen, T. de Vries, H. Zwart (sec.-dir.). 
 

Voorzitter:    Griffier: 
 W.P.M. Urlings H.C. Lankman 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

2. Spreekrecht burgers - 

3. Vaststelling agenda Op voorstel van de voorzitter wordt 
agendapunt 9 (Inbreidingslocatie Pleijendal 
66 (voormalige Gereformeerde kerk)) van de 
agenda afgevoerd, tevens worden 
agendapunten 10a, 10b en 10c. (diverse 
benoemingen) toegevoegd. 

4. Kadernotitie beleidsplan recreatie en 
toerisme 2011 - 2020 
De kadernotitie beleidsplan recreatie en 
toerisme 2011– 2020 vast te stellen. 

Conform 

5. Wijzigen delegatiestatuut gemeente Dalfsen 
Verwijderen lid B onder artikel 1 in het 
delegatiestatuut gemeente Dalfsen. 

Conform 

6. Herziening Verordening commissie 
bezwaarschriften 
De Verordening commissie bezwaarschriften 
vaststellen. 

Conform 

7. Beheersverordening begraafplaatsen 
Dalfsen 2010 
De Verordening begraafplaatsen Dalfsen 2010 
vaststellen. 

Conform 



 2 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

8. 5e partiële herziening bestemmingsplan 
Buitengebied (voormalige gemeente) 
Nieuwleusen, Windenergie 
1. Voor wat betreft de ontvankelijkheid, de 

inhoud en de overwegingen ten aanzien 
van de zienswijzen te besluiten 
overeenkomstig de Nota van zienswijzen 
en kennisgeving; 

2. In te stemmen met de ambtshalve 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp 
van de “5

e
 partiële herziening 

bestemmingsplan Buitengebied 
(voormalige gemeente) Nieuwleusen, 
Windenergie” zoals dat ter inzage heeft 
gelegen; 

3. De “5
e
 herziening bestemmingsplan 

Buitengebied (voormalige gemeente) 
Nieuwleusen, Windenergie” gewijzigd vast 
te stellen overeenkomstig de bijgevoegde 
stukken, bestaande uit: 
a. De Nota van Zienswijzen en 

Kennisgeving; 
b. De toelichting met bijbehorende plan-

MER; 
c. De regels; 
d. De plankaart; 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen; 
5. Het ministerie van VROM en de provincie 

Overijssel te verzoeken het besluit eerder 
bekend te mogen maken dan de wettelijk 
voorgeschreven termijn van zes weken die 
artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke 
ordening vereist. 

Na hoofdelijke stemming (v: 12 – t: 9) 
aangenomen 

10. Treasurystatuut 2010 
Treasurystatuut 2010 vaststellen. 

Conform 

10a. Benoeming plaatsvervangend voorzitter 
van de gemeenteraad 
1. De heer L.M. Nijkamp te benoemen tot 

plaatsvervangend voorzitter van de 
gemeenteraad en hem eveneens te 
belasten met de waarneming van het ambt 
van de burgemeester, bij ontstentenis van 
alle wethouders; 

2. De heer J.J. Wiltvank te benoemen tot 
waarnemer in geval de heer Nijkamp 
verhinderd is zijn verplichtingen genoemd 
onder 1. te vervullen. 

Zonder hoofdelijke stemming conform 
besloten 

10b. Benoeming lid van het algemeen bestuur 
van Woningschap Regio Zwolle 
1. De heer A.J. van de Hoek te benoemen tot 

lid van het algemeen bestuur van 
Woningschap Zwolle 

2. De heer N.L. Agricola, portefeuillehouder 
volkshuisvesting, te benoemen tot lid van 
het algemeen bestuur van Woningschap 
Zwolle. 

Zonder hoofdelijke stemming conform 
besloten 
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 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

10c. Benoeming voorzitters van de 
raadscommissie 
Uw raad wordt voorgesteld de heren R.W.J. 
van Leeuwen en A.J. Schuurman te benoemen 
tot voorzitter van de raadscommissie. 

Zonder hoofdelijke stemming conform 
besloten 

11. Vaststelling besluitenlijsten dd. 26 april 
2010 

Conform, een aantal toezeggingen wordt 
gemist in de lijst van toezeggingen. 

12. Ingekomen stukken Conform 

13. Mededelingen Conform 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 juni 2010. 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,  de griffier,   
W.P.M. Urlings  H.C. Lankman  





 5

 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN  
versie dd. 16-6-10 

 
-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 / Von 
Martels 

2009  Het collegebeluit nr 98 van 19 januari 2010 
en de bijebehorende notitie is informerend 
naar de raad gezonden. Onderzoek naar 
voorzieningen niveau in de kernen, de 
bereikte en de niet bereikte doelgroepen, 
alsmede de mogelijke betrokkenheid bij de 
Wmo van Plaatseliljke Belangen vindt 
(vooralsnog) niet plaats in afwachting van de 
financiële heroverwegingen en afweging van 
de prioriteiten. Wel kan er vanuit de Wmo 
aangesloten worden op initiatieven die vanuit 
de kernen zelf ontstaan. 

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 / Von 
Martels 

2009  De Stedelijke monitor maatschappelijke 
opvang zou worden uitgebreid naar de regio. 
Opdrachtgever Zwolle (centrumgemeente) is 
echter (samen met onderzoekers) dit 
voorjaar tot de conclusie gekomen dat een 
dergelijk onderzoek niet is te 
operationaliseren. Derhalve wordt om 
praktische redenen uitgegaan van een 
aanname over de samenstelling en omvang 
van de doelgroepen maatschappelijke 
opvang in de regio (naar verhouding) op 
basis van de door Zwolle bekende gegevens. 
Deze gegevens zijn niet naar een lokale 
stand van zaken te vertalen. Derhalve wordt 
er geen document aan de raad voorgelegd. 

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 / 
Agricola 

  Voorgesteld wordt dit punt te betrekken bij de 
verruimingsmogelijkheden vergunningvrij 
bouwen onder de nieuwe WABO en de 
uitwerking van de ruimtelijke kwaliteit  (o.a. 
structuurplannen en bestemmingsplannen 
Buitengebied) 
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-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 

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

12-10-09 Commissie De Vries / Von 
Martels 

November 2010  De WIJ is op 1-10-2009 ingevoerd. Evaluatie 
is pas zinvol na een periode van ± 1 jaar. In 
november 2010 wordt de raad geinformeerd. 

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 / Von 
Martels 

september 2010  Dit punt wordt meegenomen in de 
beleidsvisie die in september 2010 aan de 
raad wordt aangeboden. 

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 / 
Goldsteen 

december 2010  Zie raadsplanning: college komt hiermee in 
december 2010 (nav coalitiedocument) 

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

09-11-09 Progr-Begr Laarman / Von 
Martels 

  Verbreding WMO loket is in raad van februari 
2010 behandeld: afgehandeld 

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

09-11-09 Progr-Begr De Vries / 
Agricola 

november 2011  In september 2010 wordt de raad 
geconsulteerd om een nieuwe prioritering 
aan te geven, die vervolgens opgenomen 
wordt in het Omgevingsprogramma 2011 
(gepland voor vastelling door uw raad in 
november 2011) 

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 / Von 
Martels 

juni 2010  In voorjaarsnota 2010 wordt dit meegenomen 
(blz. 6) 

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

09-11-09 Progr-Begr De Vries / 
Goldsteen 

november 2010  Zodra de kwartaalverslagen ontvangen zijn 
worden deze ter informatie aan de raad 
aangeboden (over 2010 nog geen verslagen 
ontvangen) 
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-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 

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  Om project te bespoedigen is dit aangemeld 
in het kader van "aanmelding bouwprojecten 
crisisteams" van de provincie. Provincie zal 
ter uitvoering van dit project contact 
opnemen met de eigenaar 

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 / 
Agricola 

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 / Von 
Martels 

juni of septber 
2010 

 Tussenrapportage gaat ter informatie naar 
raad in juni of september 

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

11-01-10 Commissie De Vries / Von 
Martels 

   

1 Convenant Duurzaam Dalfsen: 
De heer Van Leeuwen wenst 
commissie bespreking 
aangeziend er een aantal 
politieke implicaties aan 
vastzitten. Dit verzoek wordt 
ondersteund door de heer 
Wiltvank 

26-04-10 Raad Agricola juni 1-6-2010 Besproken in commissie 1 juni 2010 

2 Veiligheidshuis IJsselland: 
Mevrouw Broekman (en in 
afschrift: de raad) ontvangt een 
korte notitie waarin beschreven 
de voordelen van het 
Veiligheidshuis. 

26-04-10 Raad Urlings  10-5-2010 Notitie is geplaatst op het RIS. 



 8

-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 

3 Visies via mededelingen naar 
de raad: De agendacommissie 
zal eens kritisch kijken naar de 
werkwijze om 
startnotities/visienotities via de 
lijst van mededelingen aan de 
raad ter info te brengen 

26-04-10 Raad Urlings   Het is aan het college om startnotities en 
visienotitie die tot de competentie van het 
college behoren ter informatie naar de raad 
te zenden 

4 Beheersverordening 
begraafplaatsen: De 
portefeuillehouder komt terug 
op de wijze waar op het college 
zal omgaan met de lijst van 
historische mounmenten 

10-05-10 Commissie Agricola  31-5-2010 Wethouder heeft de concept-verordening 
aangepast. Raad heeft gewijzigde 
verordening vastgesteld 

5 Beheersverordening 
begraafplaatsen: De 
portefeuillehouder zal uitzoeken 
of het privacytechnisch mogelijk 
is het voornemen tot het ruimen 
van graven in KenrPunten te 
publiceren. Hij zegt de raad een 
schriftelijk antwoord toe 

10-05-10 Commissie Agricola  31-5-2010 Wethouder heeft de concept-verordening 
aangepast. Raad heeft gewijzigde 
verordening vastgesteld 

6 Treasurystatuut 2010: 
Wethouder komt na het reces 
terug op hoe om te gaan met 
de wens van de raad voor een 
liquiditeitsplanning 

31-05-10 Raad Goldsteen 2e helft 2010   

7 Mededelingen: 2. Stand van 
zaken N340 - variantkeuze: In 
september in cie-verband met 
college van gedachten wisselen 
over variantkeuze en de keuzes 
van B&W tav N340 

31-05-10 Raad Goldsteen september 2010   

8 Wmo - gemeentefonds: De 
wethouder zal de raad 
schriftelijk informeren over de 
Wmo en het gemeentefonds 

14-06-10 VJN Goldsteen    

 


