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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 16 en 19 juni 2014 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.C.P. Noten 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp, 
  P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman,  
  mw. I.G.J. Snijder-Haarman, A. Westerman 
CDA  R.H. Kouwen, A.C. Koetsier, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman,  
   mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, J.W. Uitslag 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp 
PvdA  J.J. Wiltvank 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers 
VVD  R.P. Schuring 
    
Tevens aanwezig: 
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, loco-secretaris H. Berends 
 
Met kennisgeving afwezig: 
- 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 18:05 uur. 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Op agendapunt Voorjaarsnota spreken in: 

- Dhr. Hoogenboom, De Mozaïek 
- Dhr. Swager, St. Breedband Internet 

Buitengebied Dalfsen. 
  

3. Vaststelling agenda Conform. 

4. Jaarrekening 2013 
1. De jaarrekening 2013 vast te stellen. 
 
2. Het rekeningresultaat 2013 van  
€ 1.243.115 als volgt te bestemmen: 
a. Een totaalbedrag van € 132.000 uit het 

rekeningresultaat opnieuw te ramen op 
de desbetreffende beheersproducten in 
2014. 

b. Een bedrag van € 980.000 uit het 
rekeningresultaat te storten in de nieuw 
te vormen reserve decentralisaties. 

c. Met terugwerkende kracht per 1 januari 
2014 deze reserve decentralisaties in 
te zetten voor incidentele uitgaven 
decentralisaties. 

d. Een bedrag van € 131.115 te storten in 
de algemene reserve vrij besteedbaar. 

 
3. Een bedrag van in totaliteit € 532.424 
aan resterende claims te laten vrijvallen uit 
de verschillende bestemmingsreserves in 
de algemene reserve vrij besteedbaar. 

Stemverklaringen: 
De fracties van CDA en ChristenUnie kunnen 
akkoord gaan met het voorstel, maar spreken uit  
zorg te hebben omtrent handhavingsactiviteiten. 
De fractie Gemeentebelangen is akkoord met het 
voorstel.  
De fractie PvdA is akkoord met de jaarrekening, 
maar stemt tegen het voorstel om een statement 
af te geven over de overschotten in de afgelopen 
jaren.  
De fractie VVD spreekt uit dat het college het 
tijdpad verder kan verbeteren en gaat akkoord 
met het voorstel.  
De fractie D66 gaat akkoord, mede gelet op de 
toezegging dat in de werkgroep P&C verder 
gesproken wordt over kostensoorten en kosten 
voor externe inhuur. De fractie overweegt om bij 
de 2

e
 termijn van de voorjaarsnota een motie in te 

dienen over de planning van de jaarrekening.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 20 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, 
ChristenUnie, D66, VVD) en 1 stem tegen (PvdA) 
aangenomen. 
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5. 
 

1
e
 Bestuursrapportage 2014 

 
1. De 1

e
 bestuursrapportage 2014 vast te 

stellen. 
2. De begroting 2014 conform te wijzigen. 

 

Dhr. Noten zegt toe in antwoord op vragen van 
alle fracties dat het college schriftelijk nadere 
uitleg zal geven over het gebruik van de 
gekleurde bolletjes in de bestuursrapportage.  
 
Dhr. Noten zegt toe in antwoord op vragen van de 
ChristenUnie dat het college schriftelijk terugkomt 
op planvorming over de verkeerssituatie bij de 
Markt in Nieuwleusen en de gedane toezegging 
om dit actief met Plaatselijk Belang op te pakken.  
 
Het voorstel wordt unaniem (21 stemmen) zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen 
 

6. Voorjaarsnota 2014 en Investeringsplan 
2015-2018 (1

e
 termijn) 

 

De fractievoorzitters spreken in 1
e
 termijn hun 

algemene beschouwingen uit. Het college 
beantwoordt gestelde vragen in eerste termijn en 
doet de volgende toezeggingen: 
- In de begroting 2015 zal een transparanter 

uitwerking plaatsvinden van voordelen in de 
bedrijfsvoeringkosten door efficiency en 
kosten voor het in control komen (N) 

- begin september ontvangt de raad een 
uitwerking van de bezuinigingstaakstelling 
WMO als gevolg van Rijksbeleid incl. 
gevolgen. (vM/vL) 

- raad ontvangt in september een voorstel over 
de Wet Markt en Overheid en de gevolgen 
invoering vennootschapsbelasting. (vL) 

- het college gaat in overleg met het 
Waterschap over de situatie Vechterweerd 
(vL) 

- het college gaat aan de slag met het idee van 
een uitzichtpunt langs fietspad op de 
Rechterensedijk (vL) 

- college zal de raad een voorstel doen 
aangaande de buurtsportcoaches (vM) 

 
 

7. Schorsing 

 
De voorzitter schorst de vergadering om 21:23. 
 

8. Heropening De voorzitter heropent de vergadering op 19 juni 
om 14:05 uur. 

9. Voorjaarsnota 2014 en Investeringsplan 
2015-2018 (2

e
 termijn) 

 
1. De Voorjaarsnota 2014 inclusief notitie 
meicirculaire 2014 en het Investeringsplan 
2015-2018 vast te stellen 
2. De begroting conform te wijzigen 
 

Het woord wordt in 2
e
 termijn gevoerd door de 

fractievoorzitters. Zij reageren op de algemene 
beschouwingen en de reactie van het college. Het 
college doet de volgende toezeggingen: 

- De raad ontvangt een actueel overzicht 
van samenwerkingsverbanden (N) 

- De raad ontvangt een notitie over 
demografische ontwikkelingen, 
waaronder het effect op de scholen (vM) 

 
Wethouder Van Leeuwen zegt niet toe dat de 
Jaarrekening volgend jaar een maand eerder 
wordt aangeboden ter besluitvorming, maar 
belooft plechtig zijn uiterste best te doen dit voor 
elkaar te krijgen. Dit is voor de heer Rooijakkers 
van D66 vooralsnog voldoende. Hij heeft er 
vertrouwen in dat de wethouder daarmee succes 
zal hebben 
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  Gehoord de beraadslagingen in de raad  stelt het 
college de raad voor om de Voorjaarsnota 2014 te 
wijzigen op het onderdeel WMO. In plaats van de 
op pagina 10 genoemde aframing van € 800.000 
structureel vanaf 2015, stelt het college voor om: 

• € 400.000 structureel af te ramen vanaf 2015 

• De andere € 400.000 niet af te ramen, maar 
binnen de WMO beschikbaar te houden voor 
keuzes en onvoorziene zaken en dit te 
betrekken bij het bespreken van de 
toegezegde notitie.  

Daarmee sluit de Voorjaarsnota niet met een 
positief saldo, maar het college zegt toe om voor 
de begroting dekkingsvoorstellen uit te werken om 
te komen tot een sluitende begroting. Het college 
zegt toe de Voorjaarsnota aan te passen en het 
aangepaste document op het RIS te laten 
plaatsen.  
 
Mevrouw Snijder (GB) dient een motie in die het 
college oproept om het JSF met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2014 een speciaal tarief te 
geven op zwemabonnementen en deelname aan 
de zwemvierdaagse voor kinderen die een beroep 
op het Jeugdsportfonds moeten doen. 
 
Stemverklaringen: 
De overige fracties vinden de motie sympathiek, 
maar steunen deze niet omdat het speciale tarief 
voor de toekomst wel gegarandeerd wordt. 
 
De fracties steunen de Voorjaarsnota met 
inachtneming van de gedane toezeggingen.  
 
Het voorstel wordt unaniem (21 stemmen) zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen 
 
De motie JSF wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 9 stemmen voor (Gemeentebelangen) en 12 
stemmen tegen (CDA, ChristenUnie, PvdA, D66, 
VVD) verworpen.   
 

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 17:55  uur.  

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 22 
september 2014. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


