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 Besluitenlijst van de openbare vergaderingen van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 17 en 20 juni 2013 

 
Aanwezig: 
17 juni 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), I.G.J. Snijder-Haarman, J.J. Wiltvank,  A.J. van Dijk, P.B.M. Meijerink, A. 
Nijburg, J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, A.J. Schuurman, A.J. van de Hoek, R.W.J. van Leeuwen, 
K.G.W. Broekman 

   
Met kennisgeving afwezig: 
  J.G.J. Ramaker 
 
 
20 juni 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), I.G.J. Snijder-Haarman, J.J. Wiltvank,  A.J. van Dijk, P.B.M. Meijerink, A. 
Nijburg, J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, A.J. Schuurman, A.J. van de Hoek, R.W.J. van Leeuwen, 
K.G.W. Broekman; J.G.J. Ramaker 

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

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

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening  

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen  

3. Vaststelling agenda 
 

Conform  
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4. Jaarrekening 2012 
1. De jaarrekening 2012 vast te stellen; 
2. Het rekeningresultaat 2012 van € 920.000 

te storten in de algemene reserve vrij 
besteedbaar. 

3. Gelijktijdig met de van het voordelige 
rekeningresultaat 2012 te besluiten tot de 
volgende wijziging van de begroting 2013:  

a. Eenmalige uitgaven voor een totaalbedrag 
van € 245.590 opnieuw te ramen op 
desbetreffende beheersproducten en dit 
bedrag te ontrekken aan de algemene 
reserve vrij besteedbaar.  

b. Een bedrag van in totaliteit € 1.584.989 
laten vrijvallen uit de verschillende 
bestemmingsreserves in de algemene 
reserve vrij besteedbaar. 

c. Een viertal bovenwijkse voorzieningen te 
vormen ter grootte van € 4.080.000 ten 
laste van de bestemmingsreserve 
bovenwijkse voorzieningen.  

d. In de bestemmingsreserve 
grondexploitatie een bedrag storten van 
€ 699.559 ten laste van de 
bestemmingsreserve bovenwijkse 
voorzieningen.  

e. Het restant saldo van de 
bestemmingsreserve bovenwijkse 
voorzieningen ad. € 2.610.105 te  

 storten in algemene reserve vrij 
besteedbaar en de reserve bovenwijkse 
voorzieningen op te heffen.  

 
!!De mailwisseling tussen de heren 
Brouwer en Nijkamp van 19 juni maakt 
integraal onderdeel uit van het besluit!!* 

   

Toezeggingen wethouder Goldsteen:  
 

1. De procedure rondom het 
aanbieden van de jaarrekening zal 
volgend jaar zorgvuldiger en eerder 
verlopen. 

2. Niet afgehandelde zaken zullen 
worden toegelicht aan de hand van 
een schema. 

3. De raadswerkgroep zal bespreken 
welke aanbevelingen van de 
accountant prioriteit verdienen en 
zullen worden opgepakt, dit zal 
vervolgens aan de raad 
gepresenteerd worden 

4. De jaarrekening zal volgend jaar 
voorzien worden van een 
uitgebreidere samenvatting 

 
Stemverklaring PvdA en VVD: zijn het eens 
met vaststellen, maar blijven kritisch ten 
opzichte van het overschot.  
 
Unaniem, zonder hoofdelijke stemming (met 
19 stemmen) aangenomen. De heren Van 
Dijk en Van Zanten komen binnen aan de 
start van agendapunt 5 
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5. Voorjaarsnota 2013-2017 
De Voorjaarsnota 2013 vast te stellen. 
 
!!Notitie meicirculaire maakt integraal 
onderdeel uit van de beraadslaging en 
besluitvorming!!  

Toezeggingen wethouder von Martels: 
1. Voor het CJG komt er in 

september/oktober een notitie met 
daarin een stappenplan richting 
raad 

2. Het CJG zal in de notitie in een 
breder verband opgepakt worden 
dan alleen met kulturhusen en 
onderwijs 

3. De resultaten van de buurtcoach 
m.b.t. de buurtscan worden in 
september bekend gemaakt aan de 
raad 

4. Het burgerpanel zal gebruikt worden 
voor de vraag of eigen 
buurtbudgetten gewenst zijn 

5. De reflectie op het onderwerp: 
inzetten vitale capaciteit 
duurzaamheid zal dit jaar 
terugkomen in de raad  
 

Toezegging burgemeester Noten: 
1. De keuze m.b.t. de shared service 

center voor belastingen etc. zal door 
het college aan de raad worden 
aangeboden. De raad wordt hier in 
het najaar over geïnformeerd. 

 
Toezegging wethouder Agricola: 

1. De motie aangaande duurzaamheid 
(doelstelling CO2)  die raadsbreed 
is ingediend en ingetrokken zal de 
wethouder ten uitvoer brengen. Het 
voorstel en besluit worden 
voorgelegd aan de raad. 

 
Toezegging wethouder Goldsteen: 

1. De overschotten van de 
jaarrekening zullen geanalyseerd 
worden, deze informatie wordt aan 
de raad verstrekt 

 
Conform, unaniem (21 stemmen) zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen 
 
Motie ‘smart formuleren beleidsstukken en 
meerjarenrapportages’ met 21 stemmen 
unaniem aangenomen 

6. 20 juni: initiatiefvoorstel Van Zanten en Van 
Leeuwen 

Stemverklaring PvdA en CU: zij 
onderschrijven het gevoelde wantrouwen 
t.o.v. het college niet. De PvdA vindt de 
RKC geen juiste partij voor het onderzoek 
en stemt hierdoor tegen. De rest van het 
voorstel wordt wel ondersteund, de CU 
stemt daardoor voor. 
 
Conform met 19 stemmen voor (CDA, GB, 
CU en VVD) en 2 stemmen tegen (PvdA) 
aangenomen 

7. Sluiting 17 juni: 23 uur 
20 juni: 18.32 uur 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23 
september 2013. 
 
De raad voornoemd, 
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de voorzitter,  de griffier,   
H.C.P. Noten  N.A. IJnema 
 

* Bijlage mail 19 juni 
 
Na overleg met wethouder Goldsteen komen we tot de volgende aanvulling op de eerdere toelichting (zie ook 

hieronder) 

Bij punt 2 wordt het overschot van 920.000 gestort in de algemene reserve; 

Bij 3a  wordt een bedrag van 245.000 onttrokken uit dezelfde algemene reserve omdat het budgetten betreft die 

doorschuiven naar 2013, omdat de prestaties nog niet zijn verricht. Dit betreft bijvoorbeeld risicomanagement 

wat gepland stond voor 2012 maar waarvan de uitvoering is opgeschoven naar 2013. Dit is een nieuwe 

werkwijze en heeft de goedkeuring van de accountant. 

Bij 3b heeft betrekking op een verbeterpunt die de accountant van ons wenste om kredieten ouder dan 2 jaar te 

gaan doorlichten. Hierdoor konden we diverse kredieten afsluiten (zie de tabellen op blz 151 tm 153 in de 

jaarrekening) en kon een claim van ruim 1,5 miljoen op de bestemmingreserves vrijvallen ten gunste van de 

algemene reserve vrij besteedbaar. 

3c, 3d en 3e hebben tenslotte allemaal betrekking de reserve bovenwijkse voorzieningen ( zie blz 65 van de 

jaarrekening) die van de accountant aangepast moest worden. Het volgende is gebeurt. Op 1-1-2013 zat er 7,4 

mln in, hierin zaten claims van 4,1 mln (zie blz 65 voor de uitsplitsing) en dus 3,3 mln vrije ruimte. Deze vrije 

ruimte is voor 0,7 mln naar de algemene reserve grondbedrijf gegaan om de eerdere afwaarderingen op te 

vangen en de reserve op de minimale norm uit te laten komen en het restant van 2,6 mln is wederom toegevoegd 

aan de algemene reserve vrij besteedbaar. 

 

Ik hoop dat het met deze aanvulling duidelijker is geworden. 

 

besluit: 

1.     De jaarrekening 2012 vast te stellen. 

2.     Het rekeningresultaat 2012 van € 920.000 te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. 

3.     Gelijktijdig met het bestemmen van het voordelige rekeningresultaat 2012 te besluiten tot de volgende 

wijziging van de begroting 2013: 

a.     Eenmalige uitgaven voor een totaalbedrag van € 245.000 opnieuw te ramen op desbetreffende 

beheersproducten en dit bedrag te ontrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar. 

b.     Een bedrag van in totaliteit € 1.584.989 laten vrijvallen uit de verschillende bestemmingsreserves in de 

algemene reserve vrij besteedbaar. 

c.     Een viertal bovenwijkse voorzieningen te vormen ter grootte van € 4.080.000 ten laste van de 

bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. 

d.     In de bestemmingsreserve grondexploitatie een bedrag storten van € 699.559 ten laste van de 

bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. 

e.     Het restant saldo van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen ad. € 2.610.105 te 

storten in algemene reserve vrij besteedbaar en de reserve bovenwijkse voorzieningen op te heffen. 

 

1e toelichting: Er wordt gevraagd om een onderbouwing van punt 3 van het raadsbesluit bij de jaarrekening. 

 

a.       Dit zijn de zogenoemde resultaatbestemmingen. Op pagina 12 van het boekwerk wordt een uitleg gegeven 

inclusief een opsomming van betreffende posten. 

b.      Vanuit de verschillende bestemmingsreserves zijn claims vervallen of niet meer nodig. De middelen die 

vrij vallen worden middels dit raadsbesluit gestort in de algemene reserve vrij besteedbaar en kunnen weer 

ingezet worden voor andere bestemmingen. 

c.       De voeding van de reserve bovenwijkse voorzieningen is in strijd met het Besluit Begroting en 

Verantwoording. Het wordt gezien als een verkapte winstneming aangezien vooraf bedragen per m2 ten laste 

van de complexen wordt gebracht. Op de reserve bovenwijkse voorzieningen ligt voor ruim € 4 mln aan claims. 

Deze claims staan vermeld op pagina 65 van het boekwerk in de verplichte paragraaf Grondbeleid. 

d.      Voor een deel van € 699.559 wordt het restant saldo van de reserve bovenwijkse voorzieningen ingezet om 

de algemene reserve grondexploitatie weer op het minimum vereiste niveau te brengen van € 1.988.190. 

e.      Er resteert vervolgens nog een bedrag van € 2.610.105. Dit saldo wordt gestort in algemene reserve vrij 

besteedbaar en kan dus breder ingezet worden dan alleen op het terrein van grondexploitatie. Hiervoor ligt 

uiteindelijk het recht bij de gemeenteraad. 

 


