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

d.d. 17 december 2012 
 
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, A. Nijburg,  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: 
   
 
Namens het College van Burgemeester en Wethouders: 
H.C.P. Noten, M.H.R.M. von Martels, N.L. Agricola, E. Goldsteen en H. Zwart 

 
Voorzitter:    Griffier: 
H.C.P. Noten H.J. van der Woude (plaatsvervangend griffier) 
 
 VRAGENRONDE CDA: Mantelzorgwoningen 

PvdA: Alcoholbeleid en busverbinding 
Lemelerveld 

   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

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

 
Aan de agenda wordt op verzoek van 
mevrouw Eilert toegevoegd het onderwerp 
busverbinding Lemelerveld 
Aan de agenda wordt op verzoek van de 
heren Logtenberg en Kleine Koerkamp 
toegevoegd een motie over de 
busverbinding Lemelerveld. 
Beide agendapunten zullen in samenhang 
worden besproken. 

4. Bestemmingsplan kernen Ankum, 
Hoonhorst en Oudleusen 
1. In te stemmen met de Nota van 

Zienswijzen en kennisgeving van het 
bestemmingsplan “Kernen Ankum, 
Hoonhorst en Oudleusen 2012”; 

2. Het bestemmingsplan “Kernen Ankum, 
Hoonhorst en Oudleusen 2012" en de 
geometrisch bepaalde planobjecten zoals 
genoemd in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.AHO2012-vs01.gml met de 
bijbehorende bestanden en toelichting, 
waarbij voor het plangebied gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke is 
ontleend aan de GBKN-versie van 2 
oktober 2012, langs elektronische weg en 
in analoge vorm gewijzigd vast te stellen; 

3. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
en de provincie Overijssel 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. 

De heer Nijburg van de CU geeft aan dat hij 
wel enige moeite heeft met de gang van 
zaken.  
 
Conform 
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5. Kampeerbeleid notitie camperplaatsen 
1. Het besluit te nemen om gereguleerde 

overnachtingsplaatsen met de 
mogelijkheid voor maximaal één 
camperplaats buiten kampeerterreinen 
met maximaal 3 camperplekken voor de 
kern Dalfsen en voor de kern Nieuwleusen 
vast te stellen. 

2. De stationsomgeving nabij de kern 
Dalfsen aan te wijzen als pilot 
camperplaats met maximaal 3 
camperplekken voor de duur van 2 jaar.  

3. De parkeerplaats nabij de 
sportvoorzieningen in de kern 
Nieuwleusen aan te wijzen als pilot 
camperplaats met maximaal 3 
camperplekken voor de duur van 2 jaar.  

4. Over 2 jaar de pilot te evalueren. 
5. De Algemene Plaatselijke Verordening 

hiertoe te wijzigen. 

Toezegging wethouder Von Martels: 
De wethouder gaat actief onderzoeken of er 
ondernemers zijn die bereid zijn om hun nek 
uit te steken voor het realiseren van 
voorzieningen voor campers in de 
bebouwde kom.  
 
Voorstel met hoofdelijke stemming met 11 
stemmen voor (CDA, PvdA en VVD) en 10 
tegen (CU en GB) aangenomen. 

6. Subsidieplafonds 
Om de financiële risico’s voor de gemeente te 
beperken wordt voorgesteld om voor de 
volgende begrotingsposten in 2013 
subsidieplafonds vast te stellen: 
1    Vrijwillig jeugd en jongerenwerk 

(4630100/442513) € 5.000 betreft 
subsidies voor scouting, jeugdsoos. 

2 Peuterspeelzalen  en VVE 
(465000/442514) € 364.396.  

3 Subsidies sportverenigingen 
(4530500/442513) € 36.893 totaal voor 
subsidies sportverenigingen, MMEB, 
schoolvoetbal/sportdag en bewegen met 
plezier. 

4 Incidentele 
welzijnsactiviteiten(4511010/442510): 
€ 10.971. 

5 Cultuurondersteunende 
activiteiten(4541030/442511): € 69.118. 

6 Onderwijsbegeleiding(4480000/442415): 
€ 56.530. 

7 Uitvoeringsprogramma beleidsplan R&T 
(4560200/434390): € 12.200  
Gemeentepromotie (4560200/442510) 
:€ 14.800  

 MarketingOost (voormalig RBT Vechtdal) 
(4560200/442100): € 24.975 

8  De aanvragen voor de bovengenoemde 
 posten in volgorde van binnenkomst te 
 beoordelen en toe te kennen op 
 voorwaarde dat zij aan de 
 subsidieverordening en eventuele 
 beleidsregels voldoen. 

 
Amendement ingediend door de heer 
Nijkamp en mevrouw Snijder. 
 
Op basis van het ingediende amendement 
wordt besloten het voorstel niet in 
behandeling te nemen.  
 
In 2013 zal op de oude voet worden verder 
gegaan.  
 
Met het opstellen van de nieuwe 
verordening zal rekening worden gehouden 
met de tekst van het amendement.  

7. Verordening OZB 
De raad de Verordening Onroerende-
zaakbelastingen 2013 vast te laten stellen. 

Toezegging wethouder Goldsteen. Bij de 
voorjaarsnota expliciet stilstaan bij de 
integrale afweging van lastenverzwaring.  
 
Conform 
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8. Verbeterpunten P&C 
1. Het controleprotocol en normenkader 2012 
vast te stellen 
2. In te stemmen met het budgettair neutraal 
wijzigen van de begroting 2012 door 
vaststelling van de 25e begrotingswijziging 
2012 (waarin verwerkt de overzichten d.d. 22 
november 2012 m.b.t. tijdschrijven en afval) 
3. In te stemmen met het in de jaarrekening 
2012 inzetten van de egalisatiereserve  
riolering en reiniging, conform de gebruikelijke 
systematiek 
 4. Kennis te nemen van de overige 
vorderingen met betrekking tot Planning en 
Control.  
 
 
 

Conform 
 
Wethouder Goldsteen informeert de raad 
schriftelijk over de risico’s ten aanzien van 
woningbouwcorporaties.  

9. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 Mededeling 26 november 2012 Europese 
aanbesteding KernPunten wordt op verzoek 
van raadslid Schoonhoven vertrouwelijk 
behandeld in een commissievergadering.  

10.  Vaststelling besluitenlijst d.d. 26 november 
2012 

De toezegging van wethouder Von Martels 
onder agendapunt 8 wordt als volgt 
gewijzigd:  
Wethouder Von Martels zegt toe de 
mantelzorgers van de hulpbehoevenden in 
de gemeente goed van dienst te zijn door 
door te vragen en hulp te bieden waar 
mogelijk.  
 

10b Bespreken Buslijn Lemelerveld en Motie 
Buslijn Lemelerveld 

Conform 

11. Sluiting 23:05 uur 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 januari 
2013. 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,  de griffier,   
H.C.P. Noten  N.A. IJnema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


