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

d.d. 25 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 Geen  
3. Vaststelling agenda 9. Bronzen beelden wordt in openbaarheid 

besproken 
13. Aanbevelingen bestuurscultuur wordt 
doorgeschoven tot na de zomer en 
voorbesproken in het presidium 

4. Bestuurlijke structuur WWnV/WSW, Wezo 
1. De voorkeur uit te spreken voor lokale 

uitvoering van de Wsw c.q. WWnV, boven het 
blijven participeren in de Gemeenschappelijke 
Regeling Wezo.  

2. Kennis te nemen van het voornemen tot 
uittreding uit de de Gemeenschappelijke 
Regeling Wezo per 1 januari 2015. 

3. Het college te mandateren om in 
onderhandeling te treden met het bestuur van 
de GR Wezo over de uittredesom en daarbij als 
uitgangspunten te bepalen: 

- afkoopsom conform advies bureau 
 Langedijk SWO tot maximaal het gestelde 
 bedrag, mits op basis van finale kwijting en 
 de opmerking dat deze verminderd kan 
 worden in geval van overname van 
 lopende verplichtingen ten aanzien van 
 personeel voor de lokale uitvoering. 

Conform (met 20 stemmen i.v.m. tijdelijke 
afwezigheid dhr. Schuurman) 
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5. Structuurvisie Buitengebied 
1. De Structuurvisie Buitengebied Gemeente 

Dalfsen  vast te stellen. 

Amendementen: 
 
‘Bedrijven’ met 12 stemmen voor (CDA, CU 
en VVD) en 9 stemmen tegen (GB en PvdA)  
aangenomen 
 
‘Windenergie’ met 12 stemmen voor (CDA, 
CU en VVD) en 9 stemmen tegen (GB en 
PvdA)  aangenomen 
 
‘Lintbebouwing’ en ‘menselijk’ 
overgenomen door het college, niet in 
stemming gebracht 
 
Stemverklaring: GB en PvdA stemmen 
tegen het geamendeerde voorstel, het 
oorspronkelijke steunden zij wel. 
 
Voorstel 
Via hoofdelijke stemming met 12 stemmen 
voor (CDA, CU en VVD) en 9 stemmen 
tegen (GB en PvdA)  aangenomen 

6. Kadernota Economisch Beleid 
1. De kadernotitie economisch beleid vast te 

stellen. 

Via hoofdelijke stemming met 19 stemmen 
voor (CDA, GB, CU en VVD) en 2 stemmen 
tegen (PvdA)  aangenomen 

7. Schoolomgeving De Schakel 
1. Kennis te nemen van het uitbreiden van het 

huidige parkeerterrein door de 
Brethouwerstraat ter hoogte van de fusieschool 
te verleggen richting het zuiden en het 
realiseren van een parkeerterrein aansluitend 
aan het schoolterrein. 

2. Het project “Uitbreiding parkeervoorzieningen 
fusieschool De Schakel/Het Kleine Veer 
Dalfsen” aan te wijzen als categorie waarvoor 
geen “verklaring van geen bedenkingen” wordt 
gevraagd. 

Toezegging Goldsteen: De 
verkeersveiligheid als hoofdleidraad te 
gebruiken bij het beoordelen van de 
mogelijkheid voor de Schakel en de 
gemaakte CDA-schets hierin als denkoptie 
mee te nemen 
  
Conform 

8. Brandbeveiligingsverordening 
1. De Brandbeveiligingsverordening 2012 met 

terugwerkende kracht vanaf 1 april vast te 
stellen, onder gelijktijdige intrekking van de 
Brandbeveiligingsverordening 2010.  

Conform 

9. Bronzen beelden gemeente Dalfsen 
1. Een krediet van € 17.900,- beschikbaar te 

stellen voor het behoud van bronzen beelden in 
de gemeente Dalfsen uit de reserve kunst en 
cultuur. 

Conform 

10. Overgang Overijsselse aanpak 2.0 
1. Instemmen met het stopzetten van de Regeling 

Duurzaamheidslening Dalfsen per 1 oktober 
2012 en over te gaan op de Overijsselse 
Aanpak 2.0. 

Conform 

11. Bouwrijp maken bedrijventerrein De Grift III 
1. De bij dit besluit behorende exploitatiebegroting 

2012 conform vast te stellen. 

2. Het krediet voor het bouwrijp maken voor 2012 
en volgende jaren(totaal € 2.057.600) 
beschikbaar te stellen en de begroting 2012 te 
wijzigen. 

Conform 
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12. Actualisering Welstandsnota 
1. In te stemmen met de actualisering van de 

welstandsnota en de welstandsnota 2007 te 
wijzigen conform bijlage 1: ‘Voorgestelde 
wijzigingen op de welstandsnota 2007; 

2. Kennis te nemen van de in ontwikkeling zijnde 
wetgeving, waarbij het voor burgemeester en 
wethouders niet meer verplicht is voor 
bouwplannen advies in te winnen bij een 
onafhankelijk orgaan; 

3. Te besluiten ongeacht de inwerkingtreding van 
de in ontwikkeling zijnde wetgeving, de 
afspraken over de welstandsadvisering met Het 
Oversticht te continuëren; 

4. Te besluiten tot een alghele herziening van het 
welstandsbeleid in 2013.  

Conform 

13. Aanbevelingen bestuurscultuur 
Het voorstel om de volgende aanbevelingen n.a.v. 
de onderzoeksresultaten vast te stellen: 

1. Beeldvormende fase 
2. Delegatie- en mandaatsysteem 
3. Raadsvoorstellen 
4. Onderstrepen bestuurscultuur 
5. Raadsinformatiesysteem 
6. Raadsinformatiesysteem 
7. Raadsinformatiesysteem 
 
En de volgende (aangepaste) aanbevelingen 
n.a.v. het Lagerhuisdebat vast te stellen: 
8. Informerende sessies 
9. Rolvervaging agendacommissie en presidium 
10. Invoeren eindtijd / spreektijd 
11. Spreken van achter het spreekgestoelte 
12. Afschaffen besloten vergaderingen 
13. Rol van de voorzitters 
14. Deelname van gemeentesecretaris aan het 

presidium 
15. Het stellen van technische- / detailvragen 

Doorgeschoven naar september, 
bespreking in het presidium 

14.  4
e
 herziening BP Nieuwleusen 2007 

1. In te stemmen met de Nota van kennisgeving, 
zienswijzen en wijzigingen 4

e
 herziening 

Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007, 
actualisering. 

2. Het bestemmingsplan “4
e
 herziening 

Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007, 
actualisering " en de geometrisch bepaalde 
planobjecten zoals genoemd in het GML-
bestand NL.IMRO.0148.NNlsn07hz4.on01.gml 
met de bijbehorende bestanden en toelichting, 
waarbij voor het plangebied gebruik is gemaakt 
van een ondergrond welke is ontleend aan de 
GBKN-versie van 8 november 2011, langs 
elektronische weg en in analoge vorm 
gewijzigd vast te stellen. 

3. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu 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 Wro 
voorschrijft. 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Stemonthouding Dhr. Meijerink (GB) 
 
Conform 

15. Ingekomen stukken en mededelingen Conform 

16.  Vaststelling besluitenlijst d.d. 29 mei 2012 Conform 

17. Sluiting 22:36 uur 

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


