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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 17 februari 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 en mw. K.G.W. Broekman 

   
Met kennisgeving afwezig: 
 A.J. van de Hoek 
 
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 GB: Woonwagenkamp Lemelerveld 

PvdA: Storten grof vuil 
   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 
19:45 uur. 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Dhr. R. Bril inzake de Rechterensedijk. 

3. Vaststelling agenda 
 

Agendapunt 12 wordt behandeld voor 11.  
 
Namens vijf partijen dient dhr. Van Leeuwen 
(Gemeentebelangen) een motie vreemd aan 
de orde van de dag in over mogelijke 
proefboringen naar aardgas. Dit wordt aan 
de agenda toegevoegd als agendapunt 10a. 
 
Voor het overige conform.  

4. Onderzoek grondbedrijf 
rekenkamercommissie 
1. Kennis te nemen van het 

onderzoeksrapport inclusief de reactie van 
het college;  

2. de aanbevelingen over te nemen;  
3. het college op te dragen een actieplan aan 

de raad aan te bieden en hierover 
afstemming te zoeken met de werkgroep 
planning en control.  

 

Conform.  
 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) spreekt zijn 
waardering uit voor de inzet van de 
raadsleden Van Zanten, Van Leeuwen en 
Lassche bij dit onderzoek.  

5. Aanschaf hefarm 
Krediet beschikbaar te stellen voor de 
aanschaf van een  
werktuigarm met toebehoren.  
 

Het voorstel wordt unaniem (20 stemmen) 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen 

6. 2
e
 wijziging Legesverordening 

De raad vast te laten stellen de 2
e
 wijziging 

Legesverordening  
2014.  
 

Conform 
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7. Verlenging uitzendvergunning Vechtdal FM 
1. Vast te stellen dat de stichting lokale 

omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen 
voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt 
op grond van artikel 2.62.  

2. Een positief advies uit te brengen over de 
stichting lokale omroep Dalfsen, Ommen, 
Nieuwleusen met als doel de 
uitzendvergunning te verlengen.  

 

Conform 

8. Krediet realisatie koppeling 
informatiesysteem 
1. Een krediet beschikbaar te stellen voor het 

realiseren van een koppeling op het 
raadsinformatiesysteem.  

2. De kapitaallasten en onderhoudskosten te 
dekken uit het budget voor 
raadsondersteuning en voor het resterende 
deel van € 1.900 te verwerken in de 
voorjaarsnota.  

 

Conform 

9. Wijziging APV 
1. Het gestelde maximum aantal  van 15 

kampeermiddelen op een kleinschalig 
kampeerterrein uit de Apv te halen (artikel 
4:20 Apv).  

2. Hiertoe de 4
e
 wijziging van de Algemene 

Plaatselijke Verordening vast te stellen.  
 

Conform 

10. Wijziging verordening commissie 
bezwaarschriften 
1. Het toepassen van bemiddeling bij 

ingekomen bezwaarschriften vast te leggen 
in de verordening.  

2. In de verordening vast te leggen dat van de 
hoorzittingen bij de 
bezwaarschriftencommissie 
geluidsopnamen worden gemaakt en alleen 
nog een afzonderlijk verslag wordt gemaakt 
als belanghebbenden hierom verzoeken, 
als het bestuursorgaan dat nodig acht voor 
zijn besluitvorming of wanneer een 
gerechtelijke instantie daarom verzoekt.  

3. Hiertoe de “1
e
 wijziging van de verordening 

commissie bezwaarschriften” vast te 
stellen.  

 

Conform 

10a. Motie Zoektocht naar aardgas in regio Dhr. Van Leeuwen (Gemeentebelangen) 
dient mede namens de heren Uitslag (CDA), 
Wiltvank (PvdA) en Nijburg (ChristenUnie) 
en mevrouw Broekman (VVD) een motie in 
die het college verzoekt: 

Al het mogelijke in het werk te stellen om 
te voorkomen dat er proefboringen zullen 
plaatsvinden in de gemeente Dalfsen en 
de regio. Daartoe ook met de betrokken 
gemeenten actief contact te zoeken om 
effectief een vuist te kunnen maken. 

 
Het college ondersteunt deze motie.  
 
De motie wordt unaniem (20 stemmen) 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen 
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12. Vaststelling besluitenlijst d.d. 27 januari en 
3 februari 2014 

 

Besluitenlijst raadsvergadering  
27 januari 2014 conform. 
Besluitenlijst besloten raadsvergadering  
27 januari 2014 conform. 
Besluitenlijst raadsvergadering 3 februari  
2014 conform. 

11. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Openbare lijst 

Mw. Eilert (PvdA) verzoekt het college om 
uitvoering van de door de raad aangenomen 
motie over het armoedebeleid. Voorzitter 
brengt verzoek over aan de agenda-
commissie om dit alsnog op de 
raadsplanning te plaatsen. 
 
Brief hr. Van den Beld (brief 15): Dhr. 
Ramaker (Gemeentebelangen) vraagt of de 
overlast en strijd met het bestemmingsplan 
bekend is bij het college. Wethouder 
Agricola geeft aan dat er geen strijd is met 
het bestemmingsplan, het gaat om een 
speelveld in plaats van het sportveld. 
 
Brief families Paarhuis, Nijeboer en Bosch 
(brief 6): dhr. Nijkamp (ChristenUnie) 
verzoekt het college het antwoord op deze 
brief aan de raad te sturen. Wethouder 
Agricola zegt dit toe (*) en geeft aan dat de 
plannen rondom De Dalfsenaar nog terug 
komen in de raad. 
 
Lijst conform  afdoeningsadvies. 
 

13. Besloten gedeelte  

14. Sluiting 20:50 uur 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 maart 
2014. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 
 
 
 
(*) Staat op het RIS. 


