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

d.d. 24 september 2012 
 
Aanwezig: 
De leden: 

J.M.A. Eilert-Herbrink,  J.G. Ellenbroek,  H.A.J. Kleine Koerkamp,  H. Lassche-Visscher,  
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, R.W.J. van Leeuwen, K.G.W. Broekman 
A.J. van Dijk en A.J. van de Hoek 

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

H.C.P. Noten, M.H.R.M. von Martels, N.L. Agricola, E. Goldsteen, H. Zwart 
 

Voorzitter:    Griffier: 
 H.C.P. Noten N.A. IJnema 
 
 VRAGENRONDE GB: ‘grip op kulturhusen’. Toezegging 

wethouder Goldsteen dat het punt aan de 
raadsplanning toegevoegd zal worden 

   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening  
2. Spreekrecht burgers Geen  
3. Vaststelling agenda Conform  
4. Gemeentelijk afvalbeleid 

1. Vast te stellen de wijziging van de 
Afvalstoffenverordening Gemeente Dalfsen 
2009 
De Afvalstoffenverordening wordt op de 
volgende punten aangepast: 
� Artikel 5, lid 1: de frequentie van 
inzameling van restafval wordt gewijzigd 
van één maal per twee weken in één maal 
per vier weken; 
� Artikel 5, lid 3: de uitzondering van 
percelen in het buitengebied betreffende 
inzameling gft-afval wordt geschrapt; 

2. De kosten voor herinvoering van GFT-
containers in het buitengebied, groot € 
9.000,-, ten laste te brengen van de 
Egalisatiereserve reiniging. 

 

Doorgeschoven naar 15 oktober 2012 
voor aanpassing van het raadsvoorstel 
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5. Plan van aanpak Planning & Control 
1. In te stemmen met het plan van aanpak 

planning en control. 
2. In te stemmen met de benodigde middelen 

om het plan van aanpak uit te voeren, te 
weten:  
a) structureel € 12.500,- voor ICT-
investeringen; 
b) voor 2012 € 9.000,- en voor de jaren 
daarna € 36.000,- per jaar voor formatie-
uitbreiding en bij de evaluatie in 2016 te 
heroverwegen wat de formatie op het 
gebied van planning en control moet 
worden. 
c) incidenteel € 242.000,- voor externe 
ondersteuning. 

3. In de dekking te voorzien door: a)de kosten  
voor de formatie-uitbreiding mee te nemen 
in de najaarsnota en ten laste te brengen 
van het saldo; b)de kosten voor de 
formatie-uitbreiding in 2012 ten laste te 
brengen van het restantbudget planning en 
control; en c)de incidentele kosten ten laste 
te brengen van de algemene reserve vrij 
besteedbaar. 

Conform  

6. Wijziging gemeenschappelijke regeling 
sociale recherche 
Het voorstel tot wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Sociale 
recherche per 1 januari 2012 vast te stellen. 

Doorgeschoven naar raad 15 oktober 
2012 
Toezegging wethouder von Martels extra 
informatie m.b.t. preventie fraude als taak 
sociale recherche verschaffen. 

7. Bijzonder achtergestelde lening Larcom 
Larcom te ontslaan van de 
aflossingsverplichting met betrekking tot de 
Bijzonder Achtergestelde Lening. 

Middels hoofdelijke stemming met 12 
stemmen voor (GB, CU en PvdA) en 9 
stemmen tegen (CDA en VVD) 
aangenomen 
Toezegging wethouder Von Martels de 
juridische toetsing van het voorstel te 
verschaffen aan de raad 

8. Ingekomen stukken en mededelingen Conform  
Toezegging Von Martels: de raad wordt over 
de winkeltijdenwet nader geïnformeerd 

9. Vaststelling besluitenlijsten d.d. 18, 21 en 
25 juni en 10 september 2012 

Conform  

10. Sluiting 21.46 uur 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 15 oktober 
2012. 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,  de griffier,   
H.C.P. Noten  N.A. IJnema  
 


