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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 24 maart 2014 

 
Aanwezig: 
De leden: 

J.G. Ellenbroek,  H.A.J. Kleine Koerkamp,  mw. H. Lassche-Visscher,  T.B.M. Logtenberg, 
H.W. Mekelenkamp, L.M. Nijkamp, G. Schoonhoven, J.W. Uitslag,  J.J. Wiltvank,  A.J. van Dijk, 
P.B.M. Meijerink, A. Nijburg, A.J. Schuurman, R.W.J. van Leeuwen, J.G.J. Ramaker,  
mw. I.G.J. Snijder-Haarman, P.J. van Zanten, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink,  
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, A.J. van de Hoek en mw. K.G.W. Broekman 

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

 
Voorzitter:    Griffier: 
H.C.P. Noten J. Leegwater 
 
 VRAGENRONDE Geen vragen ingediend.  
   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 
19:35 uur. 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen. 

3. Vaststelling agenda 
 

Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) dient 
een motie vreemd aan de orde van de dag 
in over buslijn 167. Dit wordt toegevoegd 
aan de agenda als punt 6a. 
 
Mw. Eilert (PvdA) dient mede namens mw. 
Lassche (ChristenUnie) een motie vreemd 
aan de orde van de dag in over zorggarantie 
voor cliënten. Dit wordt toegevoegd aan de 
agenda als punt 6b.  
 
Voor het overige conform.  

4. Preventie- en handhavingsbeleid alcohol 
Het preventie- en handhavingplan alcohol vast 
te stellen.  

Het voorstel wordt unaniem (21 stemmen) 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen 

5. Vaststelling wijziging bebouwde kom 
grenzen 
De bebouwde komgrenzen van alle 
dorpskernen in de gemeente Dalfsen vast te 
stellen. 

Wethouder Goldsteen zorgt voor schriftelijke 
beantwoording van de vragen van de heren 
Wiltvank (PvdA) en Schuurman (CDA). In 
afwachting daarvan wordt de behandeling 
doorgeschoven naar de volgende 
raadsvergadering.  
 

6. Verantwoording coalitiedocument 
Kennis te nemen van de uitvoering van het 
coalitiedocument 2010 – 2014 en het overzicht 
van uitgevoerde werkzaamheden raadsperiode 
2010 – 2014. 

De fracties spreken hun waardering uit voor 
college en ambtelijke organisatie voor de 
uitvoering in de afgelopen vier jaar. 
 
Conform 
 

6a. Motie Buslijn 167 Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) dient 
een motie in die het college verzoekt: 

al het mogelijke in het werk te stellen 
om buslijn 167 in stand te houden door 
bij de Provincie hierop aan te dringen.  
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Het college ondersteunt deze motie.  
 
De motie wordt unaniem (21 stemmen) 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen 
 

6b. Motie Zorggarantie voor cliënten Mw. Eilert (PvdA) dient mede namens mw. 
Lassche (ChristenUnie) een motie in over 
inwoners met een zorgvraag en de gevolgen 
van de drie decentralisaties.  
 
De fracties van CDA en VVD, als ook 
wethouder Von Martels, geven aan moeite 
te hebben met het woord zorggarantie, maar 
de intentie van de motie te ondersteunen. 
Na enige discussie wordt het eerste punt 
onder aangepast.  
 
In de definitieve motie verzoekt de Raad het 
college: 

- de maatschappelijke onrust weg te 
nemen door de huidige cliënten met 
een indicatie voor zorg (inclusief 
huidige wsw-ers) het behoud van 
een passend niveau van zorg te 
geven, voor de periode tot dat de  
besluitvorming en aanbesteding op 
het terrein van de drie transities is 
afgerond, dit alles binnen de 
grenzen van het redelijke 

- hierover tijdig doelgroepgerichte en 
duidelijke informatie te verschaffen 
aan de huidige groep cliënten 

- de raad over de uitwerking hiervan, 
inhoudelijk en financieel, te 
informeren in de kwartaal 
rapportages decentralisaties. 

 
Het college ondersteunt deze motie.  
 
De motie wordt unaniem (21 stemmen) 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen 
 

7. Vaststelling besluitenlijsten d.d. 17 februari 
2014 
 

Conform 

8. Lijst van ingekomen stukken en 
mededelingen 
 

De vertrouwelijke mededelingen (op het 
RIS) komen aan de orde in de 
eerstvolgende raadsvergadering.  
 
Cultuurarrangement: Mw. Lassche 
(ChristenUnie) verzoekt het college om het 
leggen van verbindingen met andere kernen 
te betrekken bij de evaluatie en die evaluatie 
in de raad te bespreken. Wethouder Von 
Martels zegt dit toe.  
 
De raad besluit conform afdoeningsadvies.. 
 

9. Onderzoek geloofsbrieven nieuw gekozen 
leden gemeenteraad en besluit omtrent 
toelating 
Te besluiten tot toelating van de genoemde 
raadsleden tot de raad. 

De voorzitter stelt de raad voor een 
commissie in te stellen die de 
geloofsbrieven van de toe te laten 
raadsleden onderzoekt. Hij stelt voor dhr. 
Van de Hoek (CDA) aan te stellen als 
voorzitter en de heren Schoonhoven (VVD) 
en Mekelenkamp (Gemeentebelangen) als 
leden van de commissie. De raad stemt hier 
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unaniem mee in.  
 
De voorzitter schorst de vergadering.  
 
Na heropening van de vergadering 
rapporteert dhr. Van de Hoek namens de 
commissie dat zij de bescheiden heeft 
onderzocht en in orde bevonden. Alle 
benoemde kandidaten voldoen aan de in de 
Gemeentewet gestelde eisen. De commissie 
adviseert de raad tot hun toelating als lid 
van de raad van de gemeente Dalfsen.  
 
De raad besluit vervolgens zonder 
hoofdelijke stemming met algemene 
stemmen toe te laten als leden van de raad 
van de gemeente Dalfsen: 
- dhr. Agricola, N.L. (Klaas) 
- dhr. Ellenbroek, J.G. (Hans) 
- dhr. Hof, E.J. (Evert Jan) 
- dhr. Kleine Koerkamp, H.A.J. (Herman) 
- dhr. Kouwen, R.H. (Roel) 
- mw. Lassche-Visscher, H. (Rietje) 
- dhr. Logtenberg, T.B.M. (Theo) 
- Jhr. Von Martels, M.R.H.M. (Maurits) 
- dhr. Meijerink, P.B.M. (Peter) 
- dhr. Nijburg, A. (Anne) 
- dhr. Nijkamp, L.M. (Luco) 
- dhr. Ramaker, J.G.J. (Jos) 
- mw. Ramerman, A.J. (Betsy) 
- dhr. Rooijakkers, J.T.P.M. (Jan) 
- mw. Schiphorst-Kijk in de Vegte, J. 

(Janine) 
- dhr. Schuring, R.P. (Roelof) 
- dhr. Schuurman, A. (André) 
- mw. Snijder-Haarman, I.G.J. (Inge) 
- dhr. Uitslag, J.W. (Jan) 
- dhr. Westerman, A. (Aalt) 
- dhr. Wiltvank, J.J. (Johan) 

 
10. Afscheid raadsleden 

 
.  
 

De voorzitter blikt terug op de afgelopen 
raadsperiode en dankt alle raadsleden voor 
hun bijdrage en prestaties in de afgelopen 
jaren. 
 
De vertrekkende raadsleden worden door de 
voorzitter toegesproken. Op volgorde van 
zittingsduur (van kort naar lang) en bij 
gelijke zittingsduur op alfabetische volgorde: 
- Dhr. Mekelenkamp (Gemeentebelangen) 
- Mw. Broekman (VVD) 
- Dhr. Van Zanten (CDA) 
- Mw. Eilert (PvdA) 
- Dhr. Schoonhoven (VVD) 
- Dhr. Van Leeuwen (Gemeentebelangen) 
- Dhr. Van de Hoek (CDA) 
- Dhr. Van Dijk (CDA) 
- Dhr. Schuurman (CDA) 
 
Alle vertrekkende raadsleden worden –als 
blijk van waardering- onderscheiden met de 
raadspenning van de gemeente Dalfsen.  
De leden Van Dijk en Schuurman worden op 
grond van hun jarenlange verdienste 
onderscheiden met het lidmaatschap in de 
Orde van Oranje Nassau. De burgemeester 
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reikt de onderscheidingen uit.  
 
Mw. Eilert en de heren Van de Hoek, Van 
Dijk en Schuurman richten zich in een 
laatste woord tot de raad en danken familie, 
raad, college en ambtenaren voor de steun 
en plezierige samenwerking in de afgelopen 
jaren.  
  

11. Sluiting 22:00 uur 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 14 april 2014. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 
 
 
 


