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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 
de Raad van de gemeente Dalfsen, 

d.d. 28 januari 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,  J. Schiphorst-Kijk in de 
Vegte, G. Schoonhoven, A.J. Schuurman, J.W. Uitslag,  P.J. van Zanten, R.W.J. van Leeuwen, 
K.G.W. Broekman, I.G.J. Snijder-Haarman, J.J. Wiltvank,  A.J. van Dijk, P.B.M. Meijerink en 
A.J. van de Hoek 

   
Met kennisgeving afwezig: 
  A. Nijburg 
 
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 PvdA duurzaamheid  

GB: kansen jongeren arbeidsmarkt 
   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening  
2. Spreekrecht burgers Geen  
3. Vaststelling agenda 

 
Conform met de toevoeging een raadbrede 
motie vreemd aan de orde van de dag als 
agendapunt 12a 

4. Transformatie jeugdzorg regionaal 
projectplan 
Instemmen met het projectplan ‘Transitie 
jeugdzorg IJsselland 2012 – 2015’. 

Conform  
 

5. Verordening ruimte- en inrichtingseisen 
peuterspeelzalen 
De ‘verordening ruimte- en inrichtingseisen 
peuterspeelzalen gemeente Dalfsen 2013’ vast 
te stellen. 

Conform  

6. Beleidskader Wmo-wpg 2013-2016 
Het beleidskader Wmo-Wpg 2013-2016 “Met 
elkaar-voor elkaar”  vast te stellen. 

Conform  
 
Stemming motie ‘Wmo’ met 20 stemmen 
unaniem aangenomen 

7. Kadernota bewegen en sport 2013-2016 
1. De Kadernota bewegen en sport 2013 – 

2016 vast te stellen; 
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 

62.875 voor de jaren 2013-2016; 
3. Dekking kan plaatsvinden ten laste van:  

- reserve sportstimulering € 22.875; 
- algemene reserve vrij besteedbaar 
 € 40.000.  

Mondeling amendement unaniem met 20 
stemmen aangenomen* 
 
Conform  

8. Groenstructuurplan 2013-2017 
1. Het groenstructuurplan gemeente Dalfsen 

2013-2017 vast stellen met een aanpassing 
op het punt burgerparticipatie bij 
omvorming (zie geelgearceerde tekst in dit 
voorstel). 

2. Aanvullend krediet beschikbaar stellen van 
€ 129.800 voor incidentele uitgaven voor 
2013-2017 (geen structureel budget) die 
gedekt wordt uit verkoop openbaar groen. 

3. Ter inzage leggen groenstructuurplan van 
vier weken op het gemeentehuis en de 
servicepunten. 

Onderwerp wordt ter inzage gelegd, 
besluitvorming doorgeschoven naar maart 
2013, rechtstreeks in de raad 
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9. 16
e
 herziening bestemmingsplan Dalfsen 

kom, Vechtdijk-Vechtstraat 
1.  In te stemmen met de Nota van 

Zienswijzen en kennisgeving;  
2.  Het bestemmingsplan “Waterfront" en de 

geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.Dkomhz16-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 beeldkwaliteitplan “Hof aan de 
Vechtstraat” Dalfsen vast te stellen;  

4.  Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Conform  
Toezegging wethouder Agricola: gewenste 
variatie bebouwing past binnen 
beeldkwaliteitplan 

10.  Evaluatie archeologiebeleidsplan 
Vast te stellen: 
1. de Notitie Evaluatie Archeologiebeleid 2012 

gemeente Dalfsen (ter aanvulling op het  
Archeologisch Beleidsplan gemeente 
Dalfsen); 

2. de Archeologische beleidskaart 2012 
gemeente Dalfsen; 

3. de Erfgoedverordening 2012 gemeente 
Dalfsen. 

 

Conform  

11. Ingekomen stukken en mededelingen Conform  
 
Wethouder Goldsteen zegt toe de feitelijke 
informatie m.b.t. de molen Fakkert te 
verstrekken aan de raad 

12. Vaststelling besluitenlijst d.d. 17 december 
2012 

Conform met de aanvulling door dhr. Van 
Zanten over de toezegging door wethouder 
Goldsteen agendapunt 8 verbeterpunten 
P&C: een toelichting op de wijzigingen 
tussen de posten van de VJN te geven    

12.a Motie vreemd aan de orde van de dag: Wet 
HOF en Wet Schatkistbankieren 

Unaniem aangenomen 

13. Beëdiging commissieleden – niet 
raadsleden 
Voorgesteld wordt conform deze voordracht de 
personen:  
 
Dhr. F.G.H van der Kamp CDA 
Dhr. H. Martens CDA 
 
te benoemen en te installeren tot commissielid, 
zodat zij deel kunnen nemen aan de 
beraadslaging in de 
raadscommissievergaderingen bij afwezigheid 
van een raadslid uit die fractie. 
 
De personen zoals deze zijn voorgedragen 
door de fracties en staan vermeld op het 
conceptbesluit, voldoen aan de eisen. 

Conform, middels schriftelijke stemming is 
dhr. Van der Kamp is met 20 stemmen voor  
en dhr. Martens met 16 stemmen voor 
benoemd tot commissielid 
 

14. Sluiting 22:15 uur 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 februari 
2013. 
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De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
H.C.P. Noten  N.A. IJnema 

 
 

* Het mondelinge amendement voor agendapunt 7 Kadernota bewegen en sport omvat het toevoegen 
van de volgende tekst aan het besluit: 
 
“De aanvullende notitie maakt integraal onderdeel uit van dit besluit. Daarbij het bedrag van € 56.000 
per jaar voor de duur van 2 jaar uit de algemene reserve te verstrekken voor de combinatiefunctie. In 
de tussentijd zal het college onderzoeken op welke wijze deze functie na de toegekende 2 jaar 
gefinancierd kan worden”   

 
 


