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

d.d. 26 november 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, A. Nijburg,  L.M. Nijkamp,  J.G.J. Ramaker,  J. 
Schiphorst-Kijk in de Vegte, G. Schoonhoven, A.J. Schuurman, J.W. Uitslag,  P.J. van Zanten, 
R.W.J. van Leeuwen, K.G.W. Broekman, I.G.J. Snijder-Haarman, J.J. Wiltvank,  A.J. van Dijk, 
P.B.M. Meijerink 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 en H. Zwart 
 

Voorzitter:    Griffier: 
 H.C.P. Noten N.A. IJnema 
 
 VRAGENRONDE GB en CU: Verkeerssituatie Grote Markt 

Nieuwleusen. 
PvdA: brief reserves inzetten voor 
stimuleringsmaatregelen 

   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening  
2. Spreekrecht burgers Geen 
3. Vaststelling agenda 

 
Agendapunt 5 wordt als een bespreekstuk 
behandeld 

4. Beleidsplan onderhoud gemeentelijke 
gebouwen 2013-2017 
Het beleidsplan onderhoud gemeentelijke 
gebouwen periode 2013 – 2017 vast te stellen. 
 

Conform 

5. Actualisatie GVVP 
Vaststellen nieuwe Uitvoeringsnota 2013 – 
2015 en vaststellen reactienota actualisatie 
GVVP 2012. 
 

Toezegging Wethouder Goldsteen: 
gevaarlijke verkeerssituaties hebben 
continue de aandacht en de raad wordt bij 
vervolgstappen hierin geïnformeerd 
Hieronder valt ook Markt Nieuwleusen 
 
Conform 

6. Afvalbeleid 
Vaststellen: 
1. Eerste fase nieuwe afvalbeleid vanaf 1 

januari 2013. 
2. De vernieuwde Afvalstoffenverordening 

vanaf 1 januari 2013. 
3. De vernieuwde Belastingverordening 

Reinigingsheffing vanaf 1 januari 2013. 
4.  De onttrekking van € 339.000,- uit de 

Egalisatiereserve reiniging voor de 
invoering van de eerste fase van het 
nieuwe afvalbeleid in 2013. 

Toezegging Wethouder Agricola: het beleid 
wordt over een jaar geëvalueerd en 
teruggekoppeld, eind 2013 wordt er door de 
raad een nieuw besluit genomen m.b.t. deze 
inzamelingswijze en –kosten voor 2014, 
waarbij kostendekkendheid uitgangspunt is. 

Stemverklaring CDA: de financiële 
consequenties van dit nieuwe beleid worden 
nauwlettend gevolgd.  
 
Conform 

7. Milieuprogramma 2013 
Het milieuprogramma 2013 vast te stellen. 
 

Stemverklaring PvdA: het plan is weinig 
concreet en bevat slechts een opsomming 
van feiten, maar geen onwaarheden en 
stemt daarom voor. 
 
Conform met 20 stemmen voor door 
tijdelijke afwezigheid dhr. Ramaker 
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8. Gekantelde Wmo verordening Dalfsen 
1. De Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Dalfsen, geldig vanaf 1 januari 
2013 vaststellen. 

2. Intrekken van de huidige Verordening 
voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Dalfsen (01-01-
2010 in werking getreden en gewijzigd op 
12-05-2010 en 01-07-2011) per 1 januari 
2013. 

 

Wethouder von Martels zegt toe de 
hulpbehoevenden in de gemeente goed van 
dienst te zijn door te vragen en hulp te 
bieden waar mogelijk. 
 
Conform 

9. Lijst verklaring van geen bedenkingen 
1. Het college de bevoegdheid te verlenen tot 

het nemen van projectafwijkingsbesluiten 
zonder verklaring van geen bedenkingen 
op grond van een vast te stellen lijst; 

2. Vast te stellen de bijgevoegde lijst met 
categorieën van gevallen waarvoor geen 
verklaring van geen bedenkingen vereist 
is.     

Amendement 1 Algemene 
toepassingsvoorwaarden aangenomen met 
14 stemmen voor (CDA, CU, PvdA, VVD) en 
7 tegen (GB) 
 
Amendement 2 Bestaand stedelijk 
gebied/bestaand bebouwd gebied 
aangenomen met 14 stemmen voor (CDA, 
CU, PvdA, VVD) en 7 tegen (GB) 
 
Toezegging Wethouder Agricola: evaluatie 
vvgb na 1 jaar en terugkoppeling richting 
raad. 
 
Stemverklaring GB: is voorzichtig en volgt 
de onderwerpen die hieronder vallen 
komend jaar nauwlettend en hoopt na een 
jaar zich te kunnen aansluiten bij overige 
partijen qua stemming 
 
Stemverklaring PvdA: college neemt 
amendementen over en evalueert na een 
jaar dus stemt door dit antwoord in met 
voorstel 
 
Voorstel met hoofdelijke stemming met 14 
stemmen voor (CDA, CU, PvdA, VVD) en 7 
tegen (GB)  aangenomen.  

10. VROM starterslening 
1. €  275.000,00 toe te voegen aan de 

‘Gemeenterekening VROM Starterslening’ 
bij de stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; 

2. Het bedrag ten laste te brengen van de 
reserve Volkshuisvesting.  

 

Conform 

11. Wijzigingen verordeningen als gevolg van 
wijzigingen in de Wet werk en bijstand 
Te besluiten tot vaststelling van de volgende 
gewijzigde verordeningen per 1-10-2012: 

• Toeslagenverordening 2012 A 

• Maatregelverordening 2012 A 

• Verordening langdurigheidstoeslag 2012 A 

• Participatieverordening schoolgaande 
kinderen 2012 A 

Onder gelijktijdige intrekking  per 1 januari 
2013 van de huidige toeslagenverordening 

Wet werk en bijstand 2012, de 
participatieverordening schoolgaande kinderen 

2012, de maatregelverordening 2012, de 

verordening Langdurigheidstoeslag 2012. 
 

Conform 
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12. Wijzigingen raadsverordeningen n.a.v. 
aanbevelingen bestuurscultuur 
1. De 1

e
 wijziging per 1 december 2012 in de 

instellingsverordening raadscommissie 
Dalfsen 2008 betreffende de artikelen 4, 6, 
10, 12, 13, 14, 15, 17, 21 en 27 en van het 
reglement van orde voor de vergaderingen 
en andere werkzaamheden van de raad 
van de gemeente Dalfsen 2008 
betreffende de artikelen 13, 14, 15, 17, 21,  
26 en 50 vast te stellen; 

2. Een eenmalig budget van € 2000 en een 
structureel budget van jaarlijks € 3600 
voor abonnementskosten beschikbaar te 
stellen;  

3. Daarnaast voor de duur van 4 jaar jaarlijks 
een bedrag van € 5000 ter beschikking te 
stellen vanaf 2013 voor aanpassingen van 
de digitale raadssystemen.   

Dhr. Nijkamp verdedigt als voorzitter van het 
Presidium het voorstel. 
 
Conform 

13. Jaarrekening 2011 Openbaar Onderwijs 
Zwolle en regio 
De jaarrekening 2011 van de Openbare 
Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en 
Regio goed te keuren. 
 

Mevrouw Eilert van de PvdA onthoudt zich 
van stemming i.v.m. haar functie. 
 
Stemverklaring GB: wegens niet sluitende 
jaarrekening stemt GB tegen 
 
Voorstel met hoofdelijke stemming met 13 
stemmen voor (CDA, CU, PvdA, VVD) en 7 
tegen (GB) aangenomen. 

14. Ingekomen stukken en mededelingen Conform 

15.  Vaststelling besluitenlijst d.d. 15 en 29 
oktober en 1 november 2012 

Conform 

16. Sluiting 21.45 uur 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 17 december 
2012. 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,  de griffier,   
H.C.P. Noten  N.A. IJnema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


