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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 24 juni 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,  J.G.J. Ramaker,  G. Schoonhoven, J.W. 
Uitslag,  P.J. van Zanten (na 21.15 uur meegestemd met de agendapunten 7 en 9), 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: 
  - 
 
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 
 
 VRAGENRONDE  
   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening  

2. Spreekrecht burgers 

 
Dhr. Halverhout bedankt de raad en 
gemeente 

3. Vaststelling agenda 
 

Agendapunt 12 wordt na 5 behandeld, 
verder conform 

4. Kulturhus Hoonhorst 
De gemeenteraad voor het Kulturhus 
Hoonhorst, onderdeel De Potstal voor te 
stellen tot het beschikbaar stellen van:  
1.  het gereserveerde bedrag voor tegenvallers 

van € 130.000 bij raadsbesluit van 26 
september 2011;  

2.  een aanvullend bedrag van € 240.000 ten 
laste van de Algemene reserve vrij 
besteedbaar onder de voorwaarde dat 
Hoonhorst zorgt voor de uitvoering van de 
werkzaamheden voor de herinrichting van 
het buitenterrein;  

3.  de begrotingswijziging tbv Kulturhus 
Hoonhorst jaarschrijf 2014;  

4.  een totaalsubsidie voor de Stichting De 
Potstal van €  1.345.000 voor de realisering 
van een nieuwe Potstal die onderdeel 
uitmaakt van het Kulturhusconcept 
Hoonhorst.  

Wethouder Goldsteen zegt toe dat er een 
evaluatie zal plaatsvinden naar de 
zorgvuldigheid en de kwaliteit van de 
processturing rondom kulturhus Hoonhorst 
 
Stemverklaring CDA: is voor het voorstel, 
maar kan zich niet vinden in de 
overschrijding van de financiële kaders 
 
Stemverklaring CU: stemt in, maar geeft aan 
dat dit het absolute maximale bedrag is dat 
gegeven wordt 
 
Conform  
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5. BP Recreatieterreinen en -woningen 
1. in te stemmen met de Nota van zienswijzen 

en kennisgeving;  
2. het bestemmingsplan “Bestemmingsplan 

Recreatieterreinen en recreatiewoningen 
en Beeldkwaliteitsplan gemeente Dalfsen” 
en de geometrisch bepaalde planobjecten 
als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.RterwngDlfs-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;  

3. het Beeldkwaliteitsplan “recreatieterreinen 
en recreatiewoningen gemeente Dalfsen” 
vast te stellen;  

4. geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

Stemverklaring CU: persoonsgebonden 
ontheffingen genieten niet de voorkeur. 
 
Conform  

6. BP en Beeldkwaliteitplan Noordrand 
Nieuwe Landen 
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 “Noordrand Nieuwe 
Landen” en de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.LNoordrandnwL-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 14 
augustus 2012, langs elektronische weg en 
in analoge vorm ongewijzigd vast te stellen;  

3. Het beeldkwaliteitsplan “Noordrand Nieuwe 
Landen” ongewijzigd vast te stellen als 
onderdeel van de Welstandsnota 
Gemeente Dalfsen;  

4. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

Toezegging wethouder Agricola: de kosten 
voor aanpassing van de grens zal voor 
kosten van de gemeente zijn. De 
verkeersituatie wordt nauwlettend in de 
gaten gehouden. 
 
Conform   

7. Versnelling procedures voor wijkers van 
N340 
1.  Plannen die passen binnen het op 22 

november 2010 vastgestelde wijkersbeleid 
N340/N48 Zwolle- Ommen aan te merken 
als categorie van gevallen waarvoor geen 
verklaring van geen bedenkingen 
noodzakelijk is.  

2.  De  1
e
 wijziging van de tarieventabel 

behorende bij de legesverordening 2013 
vast te stellen.  

 Conform  
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8. BP Buitengebied gemeente Dalfsen 
1. Voor wat betreft de ontvankelijkheid, de 

inhoud en de overwegingen ten aanzien 
van de zienswijzen en de aangebrachte 
ambtshalve wijzigingen te besluiten 
overeenkomstig de  Nota van Zienswijzen;  

2. Het bestemmingsplan Buitengebied 
Gemeente Dalfsen en de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het 
GML-bestand 
NL.IMRO.0148.BgemDalfsen-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 september 2010, langs elektronische 
weg en in analoge vorm gewijzigd vast te 
stellen;  

3. De Provincie Overijssel en de betrokken 
rijksdiensten 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.  

 

Amendement 1bestemmingsvlak unaniem 
aangenomen 
 
Amendement 2 windturbines aangenomen 
met 14 stemmen voor (CDA, CU, PvdA en 
VVD) en 7 stemmen tegen (GB) 
 
Amendement 3 mantelzorg ingetrokken na 
toezegging wethouder uit te voeren 
 
Amendement 4 bijgebouwen aangenomen 
met 19 stemmen voor (CDA, GB, CU en 
VVD) en 2 stemmen tegen (PvdA) 
 
Amendement 5 plattelands woningen 
ingetrokken na toezegging wethouder uit te 
voeren 
 
Stemverklaring PvdA: Vanwege de 
strijdigheid met het advies van de mer-
rapportage stemt de PvdA tegen 
Stemverklaring mevrouw Schiphorst: woont 
in het buitengebied, maar stemt wel mee. 
 
Zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen met 19 stemmen voor (CDA, 
GB, CU en VVD) en 2 stemmen tegen 
(PvdA)  

9. Bibliotheekbeleid 2014-2018 
1. De bibliotheeknotitie 2014-2018 vast te 

stellen.  
2. Het noodzakelijke budget van € 475.000 

aan jaarlijkse basissubsidie en € 50.000 
aan jaarlijkse incidentele middelen 
beschikbaar te stellen voor de periode 
2014 tot en met 2018.  

 

Amendement verworpen met 2 stemmen 
voor (PvdA) en 19 stemmen tegen (CDA, 
GB, CU en VVD) 
  
Stemverklaring PvdA: stemt tegen omdat zij 
dit voorstel als een vreemde 
bezuinigingsmaatregel zien 
 
Zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen met 19 stemmen voor (CDA, 
GB, CU en VVD) en 2 stemmen tegen 
(PvdA) 

10. VVGB Westeinde 61 Dalfsen 
1. Een ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor de afwijking 
van het bestemmingsplan voor het 
renoveren en uitbreiden van een 
voormalige agrarische bedrijfswoning op 
het perceel Westeinde 61 in Dalfsen.  

2. Deze ontwerpverklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te 
merken als tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning geen zienswijze 
wordt ingediend.  

 

 Stemverklaring PvdA: stemt tegen omdat dit 
voorligt maar ook op de lijst staat die 
vastgesteld is door de raad als zijnde 
categorie waarvoor geen VVGB nodig is 
 
Zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen met 19 stemmen voor (CDA, 
GB, CU en VVD) en 2 stemmen tegen 
(PvdA) 

11.  Kunstwerk Gerner Marke 
1. Kennis te nemen van het geselecteerde 

kunstwerk voor de wijk Gerner Marke.  
2. De begrotingswijziging 2013 nr.7, vast te 

stellen.  

 Conform  
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12. Handhaving recreatiewoningen 
Het beleidsplan “Handhaving permanente 
bewoning recreatiewoningen” vast te stellen. 

Toezegging Agricola: de ingangsdatum 
wordt verplaatst van 1 januari naar 1 juli. 
Verder zegt de wethouder toe met een 
voorstel te komen voor alle 
handhavingterreinen indien daar aanvullend 
budget voor nodig is. 
 
Stemverklaring GB en PvdA: ze vragen de 
wethouder om ruimhartig om te gaan met de 
groep bewoners die tussen 2003 en 2010 er 
zijn komen wonen. Ze stemmen met dit 
voorstel niet ook automatisch in met het 
beschikbaar stellen van budget voor de 
handhaving.   
  
Stemverklaring dhr. Van Zanten: neemt niet 
deel aan de beraadslaging en stemt niet 
mee vanwege zijn functie als RUD directeur 
IJsselland 
 
Zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen met 20 stemmen voor  

13. Nieuwe archiefverordening 
De archiefverordening gemeente Dalfsen 2013  
vast te stellen.  

Conform  

14. Ontslagverlening griffier 
Mevrouw N.A. IJnema, te Leeuwarden, per 1 
september 2013 ontslag te verlenen als griffier 
van de gemeente Dalfsen.  

Met schriftelijke stemming met 20 
stemmen voor en 1 ongeldig aangenomen  

15. HR21 Griffie 
1. De normfunctie en waardering HR21 

Griffier (lokaal) vast te stellen;  
2. De normfunctie en waardering HR21 

Griffiemedewerker vast te stellen;  
3. De conversietabel vast te stellen;  
4. De bezwarencommissie HR21 voor de 

Griffie vast te stellen.  

Conform  

16. Algemene dienst griffie 
De wijzigingen in de Collectieve 
Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en 
Uitwerkingsovereenkomst (UWO) met ingang 
van 1 januari 2013 vast te stellen volgens de 
tekst van de bijlagen 2, 3 en 4, behorende bij 
de LOGA circulaire van 26 november 2012, 
kenmerk ECCVA/U201201481. 

Conform  

17. Monitoringscommissie Trefkoele 
De volgende personen te benoemen tot 
monitoringscommissie van de Trefkoele:  
• Dhr. Teeselink als extern voorzitter  
• Dhr. Kleine Koerkamp (GB)  
• Dhr. Van Dijk (CDA)  
• Mevr. Eilert (PvdA)  
Te besluiten dat deze commissie de volgende 
taak heeft:  
a. de voortgang van de realisatie van het 

nieuw te bouwen Trefkoele+ te monitoren, 
waarbij het accent ligt op de controle van 
de financiële voortgang;  

b.  hierover periodiek overleg te plegen met 
burgemeester en wethouders;  

c. de raad periodiek te informeren over de 
voortgang en uitvoering van de haar 
opgedragen taken.  

Met schriftelijke stemming met 20 
stemmen voor en 1 tegen aangenomen 
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18. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

Afdoeningadvies Hekkelman aangepast in 
‘ter advisering in handen van het college 
stellen’ 
 
Conform  

19. Vaststelling besluitenlijst d.d. 27 mei 2013  Conform  

20. Sluiting  22.49 uur 

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


