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

d.d. 21 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. Vaststelling agenda Conform 

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

de algemene reserve vrij besteedbaar. 

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

2013-2016 vast te stellen. 

Toezeggingen 
Noten: 

1. Voortaan komt er bij de 
voorjaarsnota een voorwoord van 
het college over hoe we er 
voorstaan 

 
Von Martels: 

1. Het onderzoek naar gehoorschade 
zal dit jaar plaatsvinden en afgerond 
worden. De raad wordt 
geïnformeerd; 

2. Het voorstel voor een 
subsidieregister zal in lichte vorm 
vorm krijgen;  

3. De subsidie voor mantelzorg zal ook 
in het tweede jaar uitgekeerd 
worden. 
  

Goldsteen: 
1. Het probleem rondom de OZB is 

incidenteel en zal volgend jaar zijn 
opgelost. 

 
Amendementen 

1. Mondeling amendement van 
ChristenUnie en 
Gemeentebelangen ‘denkrichting 
VJN 12 juni 2012’ * unaniem 
aangenomen   

2. ‘Mantelzorg’ raadsbreed ingediend, 
unaniem aangenomen 

3. ‘Vrijwilligerssteunpunt’ raadsbreed 
ingediend, unaniem aangenomen 
 

Conform 
 
Moties 

1. ‘Aanbestedingsbeleid’ ingediend 
door Gemeentebelangen is unaniem 
aangenomen  

2. ‘Woonstraten’ ingediend door de 
PvdA is met 5 stemmen voor (CU, 
PvdA) en 16 stemmen tegen (CDA, 
GB en VVD) verworpen  

5. Waterfront Verkort vertrouwelijk verslag  

6. Sluiting 20:18 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  
 
* Beschrijving mondeling amendement: 
 
“De door het college aangedragen denkrichting m.b.t. de accresraming 2012 – 2016 integraal 
onderdeel uit te laten maken van de voorjaarsnota 2012” 
 
“Toelichting: bij de behandeling van de voorjaarsnota in eerste termijn op maandag 18 juni j.l. is door 
het college van B&W de laatste informatie vanuit de junicirculaire gepresenteerd. Tevens is door het 
college de denkrichting voor realiseren van een sluitende meerjarenbegroting aangegeven. Door dit 
mondeling amendement wordt deze denkrichting onderdeel van de voorjaarsnota 2012.” 


