
 1 

 
 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 27 januari 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, A.J. van de Hoek, 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 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 CDA: Glasvezel 

PvdA: Aanbesteding leerlingenvervoer 
ChristenUnie: inzameling oud papier 
ChristenUnie: N340 

   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 
19:55 uur. 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Dhr. Scherpenkate inzake problematiek 
N340, N377 en N48.  

3. Vaststelling agenda 
 

Het CDA dient een motie vreemd aan de 
orde van de dag in over de Rechterensedijk. 
Deze wordt aan de agenda toegevoegd als 
punt 6a.  
 
Op voorstel van de CDA fractie en in overleg 
met de raad besluit de voorzitter een extra 
raadsvergadering uit te schrijven op 3 
februari 2014 aansluitend aan de 
commissievergadering. Onderwerp is de 
N340 en de brief van het college.  
 
Voor het overige conform. 
 

4. Intrekken uitgiftesysteem bouwgrond 
Het Uitgiftesysteem voor bouwgrond, 
vastgesteld door de raad op 22 april 2002, in 
te trekken. 

Stemverklaring CDA: steunen het voorstel, 
maar betreuren dat de woonvisie niet is 
herzien op het punt van vrijheid van 
vestiging, nu het uitgiftesysteem wordt 
ingetrokken.  
 
Het voorstel wordt unaniem (21 stemmen) 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
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5. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

Gemeentegarantie kleed- en 
wasaccommodaties SVD en ACD’62: 
wethouder Goldsteen geeft aan op vragen 
van mw. Lassche (ChristenUnie) dat er geen 
mogelijkheden zijn om de verenigingen te 
verplichten gezamenlijk gebruik te maken 
van accommodaties. 
 
Handhavingsbeleid Drank & Horeca: 
burgemeester Noten meldt na een vraag 
van mw. Lassche (ChristenUnie) dat het 
handhavingsplan en preventieplan door de 
raad zal worden behandeld in maart.  
 
Voortgangsrapportage programmamanager 
Duurzame Energie: wethouder Agricola zegt 
in antwoord op een vraag van dhr. 
Logtenberg (CDA) dat zowel opwekking van 
duurzame energie als bevordering van 
energiebesparing speerpunten zijn.  
 
Lijst conform  afdoeningsadvies. 
 
Naar aanleiding van dit agendapunt uit dhr. 
Logtenberg (CDA) zorgen over de 
collectieve aanpak rondom oudere 
werklozen. Wethouder Von Martels denkt 
meer succes te kunnen boeken met de 
individuele aanpak.  

6. Vaststelling besluitenlijst d.d. 16 december 
2013 

 

Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) verzoekt om de 
moties en amendementen in de besluitenlijst 
uitgebreider te typeren.  
 
Conform. 
 

6a. Motie Rechterensedijk Dhr. Uitslag dient namens het CDA een 
motie in waarbij het college wordt verzocht 
op de dag van de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2014 een volksraadpleging te 
organiseren waarbij aan de stemgerechtigde 
inwoners van de gemeente Dalfsen de 
volgende vraag wordt voorgelegd: "Moet het 
raadsbesluit met betrekking tot de 
Rechterensedijk van 16 december 2013 
worden heroverwogen?" en de uitkomsten 
van deze raadpleging ter behandeling aan 
de Raad aan te bieden 
 
Dhr. Nijkamp dient namens de ChristenUnie 
en de PvdA een initiatiefvoorstel in als 
alternatief voor de motie van het CDA. In het 
initiatiefvoorstel wordt de raad voorgesteld 
de vijfde besluitregel van het raadsbesluit 
van 16 december 2013 in te trekken. 
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De voorzitter geeft aan dat –als de motie 
wordt aangenomen- het college de raad zal 
informeren over de werkwijze die zal worden 
gehanteerd.  
 
Stemverklaringen: 
VVD: Het besluit is democratisch tot stand 
gekomen, geen reden dit te heroverwegen. 
Gemeentebelangen: Hecht aan peilen van 
de mening van de bevolking en zal uitslag 
van onderzoek respecteren, GB loopt niet 
weg voor eerder genomen besluit.  
CDA: Staat voor genomen besluit, maar 
staat open voor heroverweging indien 
nieuwe varianten zich aandienen.  
ChristenUnie: Wenst geen raadpleging maar 
intrekking van het besluit van december 
2013, vandaar initiatiefvoorstel. 
PvdA: Verklaart niet tegen referendum te 
zijn, maar sluit zich aan bij ChristenUnie: 
besluit tot eenzijdige kap moet van tafel.  
 
Het initiatiefvoorstel Nijkamp/Wiltvank 
wordt zonder hoofdelijke stemming 
verworpen met 5 stemmen voor 
(ChristenUnie, PvdA) en 16 stemmen tegen 
(CDA, Gemeentebelangen, VVD). 
 
De motie CDA wordt zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen met 14 stemmen 
voor (CDA, Gemeentebelangen) en 7 
stemmen tegen (ChristenUnie, PvdA, VVD). 
 

7. Sluiting 22:14 uur 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 17 februari 
2014. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


