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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 25 november 2013 

 
Aanwezig: 
De leden: 

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,  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, J.G.J. Ramaker, I.G.J. Snijder-Haarman, P.J. van Zanten en J.M.A. Eilert-
Herbrink, J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 

   
Met kennisgeving afwezig: 
  - 
 
Namens het College van Burgemeester en Wethouders: 
 H.C.P. Noten, M.R.H.M. von Martels, E. Goldsteen, N.L. Agricola en H. Zwart 

 
Voorzitter:    Griffier: 
H.C.P. Noten J. Leegwater 
 
 VRAGENRONDE CDA: Voortbestaan buslijn 167. 
   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening 19:38 uur 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen. 

3. Vaststelling agenda 
 

Conform.  

4. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
1. De nota Inkoop en aanbestedingsbeleid 

2014 vast te stellen; 
2. De nota Inkoop en aanbestedingsbeleid, 

die op 28 april 2009 werd vastgesteld, 
intrekken. 

Conform. 

5. Aanpassing participatieverordening 
schoolgaande kinderen 
1. Artikel 5  lid 1 van de Verordening 

bevordering van maatschappelijke 
participatie schoolgaande kinderen 2012 A 
met ingang van 31 december 2013 als volgt 
te wijzigen: 

 De hoogte van de bijdrage is: 
     Voor een kind  €  224,- per jaar 
     Voor 2 kinderen € 349,- per jaar 
     Voor 3 of meer kinderen € 410,- per jaar. 
2. De bedragen per 1 januari 2014 te 

indexeren met het percentage waarmee 
jaarlijks op 1 januari van rechtswege de 
alimentatie wordt verhoogd. 

Conform. 
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6. Zienswijze opheffing GR Wezo 
1. In te stemmen met het opheffen van de 

Gemeenschappelijke Regeling WEZO, bij 
voorkeur per 1 januari 2015 zijnde de 
datum waarop de Participatiewet in werking 
treedt. 

2. Het liquidatierapport van BDO over 
opheffing van de Gemeenschappelijke 
Regeling evenals het nog lopend 
onderzoek onder welke voorwaarden 
gemeenten kunnen uittreden uit de GR 
hierbij te zien als basisdocumenten om te 
komen tot afspraken omtrent de kosten van 
opheffing c.q. uittreding. 

3. Het Algemeen Bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Wezo via 
bijgevoegde brief in kennis stellen van uw 
zienswijze. 

 

Conform 

7. Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg 
In te stemmen met het Regionaal Transitie 
Arrangement Jeugd regio IJsselland. 

Wethouder Von Martels zegt toe dat de 
gemeenteraad actief betrokken zal worden 
bij het vervolg op dit onderwerp. Ook zal een 
stappenplan worden opgesteld. 
 
Conform 
 

8. Evaluatie Verklaring van geen bedenkingen 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de 

lijst van gevallen waarin een “verklaring van 
geen bedenkingen” niet vereist is.  

2. De lijst van gevallen waarin een “Verklaring 
van geen bedenkingen” niet vereist is 
gewijzigd vast te stellen. 

Conform 

9. 1
e
 Herziening BP Buitengebied Dalfsen, 

Welsummerweg 16 
1. Te besluiten zoals in de Nota van 

Zienswijzen is omschreven. 
2. De ‘1

e
 herziening Bestemmingsplan 

Buitengebied gemeente Dalfsen, 
Welsummerweg 16’ en de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het 
GML-bestand 
NL.IMRO.0148.BgemDlfshz1-vs01 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 
08-05-2013, langs de elektronische weg en 
in analoge vorm gewijzigd vast te stellen; 

3. De provincie te vragen het besluit eerder 
bekend te mogen maken dan de wettelijk 
voorgeschreven termijn van zes weken 
(artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke 
ordening); 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

De voorzitter geeft aan dat hij veronderstelt 
dat de herziening van het bestemmingsplan 
pas van kracht wordt als de procedure voor 
het bestemmingsplan zelf is afgerond. Deze 
interpretatie wordt door hem nagevraagd.  
 
Conform 
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10. BP 9
e
 herziening 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. 

Conform 

11. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Openbare lijst 

Brief 15 – Rapportage perspectief voor 
oudere werklozen 
Het CDA vraagt naar het beleid en de 
aanpak van de gemeente Dalfsen op dit 
onderwerp. Wethouder Von Martels zegt toe 
informatie hierover voor 5 december aan de 
raad te sturen. 
 
Conform 
 

12. Vaststelling besluitenlijst d.d. 14, 28 en 31 
oktober 2013 

Conform 

13. Sluiting 20:55 uur 

 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 16 december 
2013. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


