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

d.d. 18 juni 2012 
 
Aanwezig: 
De leden: 

A.J. van Dijk, J.M.A. Eilert-Herbrink,  J.G. Ellenbroek, A.J. van de Hoek,  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 en 
K.G.W. Broekman 

   
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 (sec.-dir.) 
 

Voorzitter:    Griffier: 
 H.C.P. Noten N.A. IJnema 
 
 VRAGENRONDE  
   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening  
2. Spreekrecht burgers Mevr. Buit 

Dhr. Sibelt 
3. Vaststelling agenda Conform 
4. Jaarrekening 2011 

1. De jaarrekening 2011 vast te stellen 
2. Het resultaat van € 844.029 toe te voegen aan 

de algemene reserve vrij besteedbaar. 

Toezeggingen Goldsteen: 
 

1. Bij toekomstige afwaarderingen op 
het grondbedrijf wordt de raad tijdig 
geïnformeerd. 

2. Voortaan zal het College bij de 
jaarrekening  een samenhangende 
reactie geven op de doelen die niet 
gehaald zijn om de raad inzicht te 
geven in consequenties en 
oorzaken. Daarbij zal ook aandacht 
gegeven worden aan eventuele 
overschotten en tekorten. Voor 
donderdag a.s. komt het College 
terug op de kruisjes in de 
jaarrekening 2011. 

3. N.a.v. de bevindingen van de 
accountant en het rapport P&C komt 
het College in oktober met een 
verbeterplan 

4. De raad wordt tijdig geïnformeerd 
over de ontwikkelingen en gevolgen 
hiervan voor de gemeente Dalfsen  
van de Wet Hof. 

 
Definitieve besluitvorming doorgeschoven 
naar donderdag 21 juni i.v.m. 
handtekening goedkeurende verklaring 
accountant 

5. Voorjaarsnota 2012 en investeringsplan 
2013-2016 
1. De voorjaarsnota 2012 en het investeringsplan 

2013-2016 vast te stellen. 

Besluitvorming vindt donderdag 21 juni 
plaats 
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6. Landschapspark Vechtvliet 
1. De Nota van Zienswijzen en kennisgeving vast 

te stellen. 
2. De ingekomen zienswijze ontvankelijk en 

ongegrond te verklaren volgens dat wat in de 
nota van zienswijzen en kennisgeving is 
opgenomen. 

3. Het bestemmingsplan Landschapspark 
Vechtvliet en de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.VechtvLndpark-vs01 met de 
bijbehorende bestanden, regels  en toelichting, 
langs elektronische weg en in analoge vorm 
vast te stellen. 

4. Indieners van de zienswijze informeren.  
5. Het vastgestelde plan toezenden aan de 

verschillende instanties. 

Toezegging Noten:  
1. Van de maximaal 25 op jaarbasis te 

verlenen vergunningen worden er 
maximaal 5 evenementen gehouden 
die qua geluidsoverlast belastend 
zijn voor de omwonenden 
(gebaseerd op maximaal 70 
decibel). De bewoners ontvangen 
hierover een brief 

2. Er zal onderzocht worden of de 
norm van 70 dB opgenomen dient te 
worden in de APV voor het 
verstrekken van 
evenementenvergunningen. Maar 
deze norm zal per direct als 
toetsingcriterium meegenomen 
worden in de te verstrekken 
vergunningen. Dit zal na de zomer 
gecommuniceerd worden richting 
raad. 

3. Over 2 jaar zal de raad 
geïnformeerd worden over de 
evaluatie m.b.t. vergunningverlenen 
en het geluidsoverlast van de 
plaatsgevonden evenementen bij de 
omwonenden. 

 
Conform 

7. Sluiting 22:38 uur 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 
september 2012. 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,  de griffier,   
H.C.P. Noten  N.A. IJnema  
 


