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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 23 september 2013 

 
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, L.M. Nijkamp, G. Schoonhoven, J.W. Uitslag,  
P.J. van Zanten, , J.J. Wiltvank,  A.J. van Dijk, P.B.M. Meijerink, A. Nijburg, , A.J. Schuurman, 
A.J. van de Hoek, R.W.J. van Leeuwen, K.G.W. Broekman 

   
Met kennisgeving afwezig: 
  J.G.J. Ramaker, I.G.J. Snijder-Haarman, J. Schiphorst-Kijk in de Vegte en N.L. Agricola 
 
Namens het College van Burgemeester en Wethouders: 
H.C.P. Noten, M.R.H.M. von Martels, E. Goldsteen en H. Zwart 

 
Voorzitter:    Griffier: 
H.C.P. Noten J. Leegwater 
 
 VRAGENRONDE - 
   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening 19:35. 
De raad staat stil bij het overlijden van oud-
raadsleden H. Krol en W. Stolte. 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen. 

3. Vaststelling agenda 
 

Agendapunt 10 van agenda afgevoerd, gelet 
op verzoek indiener. Voor het overige 
conform. 
 

4. VROM starterslening incl. evaluatie 
 1. € 300.000,00 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;  

3. De begroting 2013 te wijzigen.  

 Conform. 

5. Vaststellen basistarieven WMO 
huishoudelijke hulp 
1. Het minimale basistarief 2014 Hulp bij het 

Huishouden niveau HH1 (huishoudelijke 
werkzaamheden met signalering) 
vaststellen op € 19,63;  

2. het minimale basistarief 2014 Hulp bij het 
Huishouden niveau HH2, (huishoudelijke 
werkzaamheden met signalering en regie) 
vaststellen op € 22,29.  

 Amendement PvdA met 2 stemmen voor 
(PvdA) en 16 stemmen tegen (CDA, GB, CU 
en VVD) verworpen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming met 18 
stemmen voor (CDA, GB, CU, VVD) en 2 
stemmen tegen (PvdA) aangenomen. 
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6. Begroting veiligheidsregio en 
gemeenschappelijke regeling 
1. Te besluiten geen zienswijze in te dienen 

ten aanzien van de (gewijzigde) concept 
begroting 2014 voor de nieuwe organisatie 
van Veiligheidsregio IJsselland. Een 
voorbehoud te maken ten aanzien van de 
achterblijvende taken en bijbehorende 
formatie.  

2. Aan het college van burgemeester en 
wethouders toestemming verlenen om in te 
stemmen met de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling van 
Veiligheidsregio IJsselland.  

 Amendement CDA-CU-PvdA-VVD met 13 
stemmen voor (indieners) en 5 stemmen 
(GB) tegen aangenomen.  
 
Besluit: 
 
1. Te besluiten een zienswijze in te dienen 

ten aanzien van de (gewijzigde) concept-
begroting 2014 voor de nieuwe 
organisatie van Veiligheidsregio 
IJsselland. De zienswijze gaat in op drie 
onderwerpen: 
a. een maximale indexering toe te 

staan van het gewogen gemiddelde 
van de betrokken gemeentes.  

b. Een voorbehoud te maken ten 
aanzien van de achterblijvende 
taken en bijbehorende formatie. 

c. Juist in deze tijd aan te dringen op 
een spoedig uit te voeren (uiterlijk 
2014) eerste integrale risico-
analyse.  

  
2. Aan het college van burgemeester en 

wethouders toestemming verlenen om in 
te stemmen met de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling van 
Veiligheidsregio IJsselland waarbij het 
Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio dringend wordt verzocht 
in het treasurystatuut op te nemen dat  
het gebruikmaken van derivaten slechts 
wordt toegestaan om kortlopende 
renterisico’s op te vangen. 

 
Het voorstel wordt daarna niet meer in 
stemming gebracht. 
 
Stemverklaring GB: tegen het besluit. 
 

7. Vaststellen BP wijker N340, Mennistensteeg 
ongenummerd en Veldweg ongenummerd 
 1. Het bestemmingsplan “Wijker N340, 

Mennistensteeg ongenummerd” en de 
geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.BDlfsWijkMennisten-vs01 
met de bijbehorende bestanden en 
toelichting, waarbij voor het plangebied 
gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke is ontleend aan de GBKN-versie van 
12 april 2013, langs elektronische weg en 
in analoge vorm vast te stellen;  

2. het bestemmingsplan “Wijker N340, 
Veldweg ongenummerd” en de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het 
GML-bestand 
NL.IMRO.0148.BDlfsWijkVeldweg-vs01 
met de bijbehorende bestanden en 
toelichting, waarbij voor het plangebied 
gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke is ontleend aan de GBKN-versie van 
15 april 2013, langs elektronische weg en 
in analoge vorm vast te stellen;  

3. geen exploitatieplannen vast te stellen.  

Conform 



 3 

8. Vaststellen BP wijker N340, Hofmanssteeg 
ongenummerd 
1. Voor wat betreft de ontvankelijkheid, de 

inhoud en de overwegingen ten aanzien 
van de zienswijze te besluiten 
overeenkomstig de Nota van Zienswijzen 
en kennisgeving;  

2. Het bestemmingsplan Bestemmingsplan 
Wijker N340, Hofmanssteeg ongenummerd 
en de geometrisch bepaalde planobjecten 
als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.BDlfsWijkHofm-vst01 met 
de bijbehorende bestanden, toelichting en 
bijlagen, waarbij voor het plangebied 
gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke is ontleend aan de GBKN-versie van 
25 maart 2013, langs elektronische weg en 
in analoge vorm ongewijzigd vast te stellen;  

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

Behandeling doorgeschoven naar volgende 
raadsvergadering in verband met vragen 
CDA fractie over gevolgen voor 
bedrijfsontwikkeling agrariërs.  

9. Vaststellen 5
e
 herziening BP Nieuwleusen 

2007, uitbreiding algemene begraafplaats 
1. Het bestemmingsplan 5

e
 herziening 

Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007, 
uitbreiding algemene begraafplaats en de 
geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand  

 NL.IMRO.0148.NNls07hz5-vs01 met de 
bijbehorende bestanden en toelichting, 
waarbij voor het plangebied gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke is 
ontleend aan de GBKN-versie van 11 
september 2012, langs elektronische weg 
en in analoge vorm ongewijzigd vast te 
stellen;  

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

Conform 

10. Vaststellen 9
e
 herziening BP Lemelerveld 

2006, Verbindingsweg 5 
1. De 9

e
  herziening bestemmingsplan 

Lemelerveld 2006, Verbindingsweg 5' en 
de geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.LLemhz9-vs01 met de 
bijbehorende bestanden en toelichting, 
waarbij voor het plangebied gebruik is 
gemaakt van een ondergrond die is 
ontleend aan de GBKN-versie van 18 juni  
2013, langs elektronische weg  en in 
analoge vorm vast te stellen;  

2. geen exploitatieplan vast te stellen.  

 Van agenda afgevoerd.  
 

11. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 Conform 

12. Vaststelling besluitenlijsten d.d. 17, 20 en 
24 juni en 2 juli 2013 

Besluitenlijsten 17 en 20 juni, 24 juni 
conform. 
 
Bij besluitenlijst 2 juli 2013 staat mw. Snijder 
zowel aan- als afwezig. Dit behoort afwezig

1
 

te zijn. Voor het overige conform. 
 

13. Vaststelling besluitenlijst besloten 
vergadering 24 juni 2013 

 Conform 

14. Sluiting  21:05 

                                                 
1
 In vergadering door fractie GB aangegeven dat mw. Snijder aanwezig was. Na raadplegen presentielijst blijkt 

dat mw. Snijder afwezig was.  



 4 

 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 14 oktober 
2013. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


