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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 27 mei 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 GB: Brandweer 
   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening  

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen  

3. Vaststelling agenda 
 

Agendapunt 12 wordt als laatste behandeld 
verder conform 

4. Notitie kostendekkendheid 
De notitie Kostendekkendheid leges en 
tarieven, april 2013 vast te stellen en de 
daaruit voortvloeiende verbeterpunten volgens 
genoemde planning uit te laten voeren. 

Conform  

5. Contourennota “Toekomst sociaal domein 
in Dalfsen” 
De Contourennotitie decentralisaties sociaal 
domein vast te stellen.  

Conform  

6. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Wij stellen voor het beleid voor de 
kwijtschelding van lokale belastingen met 
ingang van 1 janauri 2013 te verruimen door: 
a. Kwijtschelding te verlenen aan 

ondernemers met een inkomen op 
bijstandsniveau voor plaatselijke 
belastingen en heffingen die geen (geheel 
of gedeeltelijk) verband houden met de 
uitoefening van dat bedrijf of beroep. 

b. Netto kosten kinderopvang als uitgave 
meenemen in de berekening van de 
betalingscapaciteit; 

c. Kwijtscheldingsnorm voor 65+ aan te laten 
sluiten op de AOW-norm; 

d. De hierop aangepaste gemeentelijke 
verordening kwijtschelding vast te stellen 

e. Voor zover er sprake is van een volume 
toename deze betrekken bij de 
voorjaarsnota. 

Conform 
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7. Bestemmingsplan Kern Dalfsen 2012 
1. In te stemmen met de Nota van 

Zienswijzen en kennisgeving; 
2. Het bestemmingsplan Kern Dalfsen 2012 

en de geometrisch bepaalde planobjecten 
als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.Dalfsen2012-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 23 
oktober 2012, langs elektronische weg en 
in analoge vorm gewijzigd vast te stellen; 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

 Conform  

8. BP Woon- werklocaties Kampmansweg en 
beeldkwaliteitsplan 
1. In te stemmen met de Nota van 

zienswijzen en kennisgeving; 
2. het bestemmingsplan “Woon-werklocatie 

Kampmansweg” en de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het 
GML-bestand 
NL.IMRO.0148.DWoWeKanpmweg-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 “Woon- en 
werklocatie Hardal” vast te stellen; 

4. geen exploitatieplan vast te stellen. 

Conform  

9. Trefkoele – eind fase 2  
1. In te stemmen met het plan zoals 

verwoord in de notitie ‘Rapportage eind 
Fase 2 ‘Kulturhus Trefkoele+’. 

2. Hiervoor een budget van € 8.800.000 ter 
beschikking te stellen en dit te dekken 
door: 

 - € 8.000.000,- voor de bouw uit de 
reserve Grote Projecten Trefkoele 

 - €    800.000,- voor de inrichting van de 
buitenruimte uit de reserve Bovenwijkse 
voorzieningen. 

3. Fase 3 te starten en de opdracht te 
gunnen. 

4. Bijgaande begrotingswijzing vast te 
stellen. 

Conform  
 
Motie (raadsbreed) Trefkoele unaniem 
aangenomen  

10. Nota Economisch beleid 
De nota economisch beleid 2013 – 2020 vast 
te stellen. 

Stemverklaring PvdA: stemt tegen omdat zij 
geen toegevoegde waarde van dit beleid 
zien, het is te weinig omvattend 
  
Conform  

11.  Intrekking algemene verkoopvoorwaarden 
bouwgrond 
De ‘Algemene voorwaarden voor verkoop van 
onroerende zaken door de gemeente Dalfsen’, 
vastgesteld door de raad op 17 december 
2007, in te trekken. 

Toezegging wethouder Agricola: schriftelijk 
antwoord op uitleg artikel 2.20 m.b.t. 
voorwaarden financiering  
 
Conform  

12. Opwaardering gevels Burg. Van 
Bruggenplein  

 

 Aparte besluitenlijst 
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13. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

Conform  

17. Vaststelling besluitenlijst d.d. 22 april 2013 PvdA heeft in de stemverklaring 
aangegeven bij lokaal duurzaam 
energiebedrijf tegen te stemmen ook 
vanwege het aan particulieren initiatief 
overlaten lokaal duurzaam energie bedrijf     
 
Verder conform  

18. Sluiting  21.54 Uur 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 juni 2013. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
H.C.P. Noten  N.A. IJnema 


