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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 3 en 6 november 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 
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, gemeentesecretaris  
J.H.J. Berends. 
 
Met kennisgeving afwezig: 
A. Westerman (Gemeentebelangen) 

 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:34 uur. 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
De heer Kuper, voorzitter OR Wezo. Hij spreekt de 
wens uit dat de raad het voorstel steunt om 
tijdelijke contracten WSW om te zetten in een 
vaste aanstelling. Daarnaast roept hij de raad op 
om gebruik te maken van de mogelijkheden van 
Wezo voor de participerende samenleving. 
 

3. Vaststelling agenda 

 
Conform 

4. Programmabegroting 2015 – 2018 
(1

e
 termijn) 

De Programmabegroting 2015-2018 vast 
te stellen.  
 

 
In eerste termijn spreken de fractievoorzitters hun 
algemene beschouwingen uit over de begroting.  
De vergadering wordt geschorst en heropend. 
 
Het college zegt toe dat: 

- De raad in januari 2015 een voorstel krijgt over 
het vervolg cichoreifabriek/witte villa (N); 

- In overleg met het presidium een 
werkconferentie participatie/coöperatie wordt 
voorbereid voor eind 2015 (N) 

- Bij de voorjaarsnota teruggekomen wordt op 
achterstallig onderhoud wegen (A) 

- De raad in december 2015 een voorstel krijgt 
over breedbandinternet (A) 

 
Het college komt schriftelijk terug op: 

- Meetbaar maken indicatoren eenzaamheid 
(n.a.v. vragen VVD); 

 

5. 
 

Schorsing 
 

De voorzitter schorst de vergadering om 22:45 uur. 
 

6. Heropening De voorzitter heropent de vergadering op 
donderdag 6 november om 19:35 uur. 
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7. Programmabegroting 2015 – 2018  
(2

e
 termijn en besluitvorming) 

De Programmabegroting 2015-2018 vast 
te stellen. 
 
 

De fractievoorzitters reageren in 2
e
 en 3

e
 termijn op 

elkaar en op het college.  
 
De ChristenUnie dient, mede namens 
Gemeentebelangen, CDA, PvdA en D66 een motie 
in over mobiele bereikbaarheid waarin de raad 
uitspreekt dat: 

- [hij] mobiele bereikbaarheid (…) als een vorm 
van basisvoorziening gerealiseerd wil zien in 
het buitengebied van Dalfsen 

en het college oproept: 
- een brief namens de gemeenteraad en het 

college op te stellen en deze voor de 
behandeling van het onderwerp naar de 
Tweede Kamer te sturen 

- een afschrift van deze brief aan alle andere 
gemeenten te sturen 

- een landelijke inventarisatie te houden bij alle 
gemeenten om te vernemen waar in 
Nederland nog meer vergelijkbare “mobiele 
communicatiegaten” zitten en het resultaat 
eveneens aan de Tweede Kamer aan te 
bieden. 

  
Wethouder Agricola ondersteunt de motie, maar 
stelt de raad voor om bij het derde beslispunt op te 
nemen dat de VNG deze inventarisatie verzocht 
wordt te houden. De indieners stemmen hiermee 
in. De VVD steunt vervolgens eveneens de motie. 
De motie wordt overgenomen door het college.  
 
De ChristenUnie stelt een tekstaanpassing voor 
m.b.t. het onderdeel dienstverlening in de 
paragraaf Bedrijfsvoering. Burgemeester Noten 
ontraadt dit en stelt zelf een wijziging voor om 
tegemoet te komen aan de gedachten van de 
ChristenUnie. Hij stelt voor om op pagina 85 op te 
nemen: 

De moderne burger verwacht van de 
gemeente zeven dagen per week, 24 uur 
per dag geïntegreerde, interactieve 
dienstverlening via meerdere kanalen  en 
voor zover dat binnen de grenzen van het 
redelijke mogelijk is, willen we aan deze 
wens tegemoet komen.  

De raad neemt dit voorstel over.  
 
De PvdA dient een motie in over het 
armoedebeleid waarbij de raad het college 
verzoekt:  

- de voor 2014 toegewezen middelen in 2014 
ook daadwerkelijk in te zetten; 

- daartoe een eenmalige regeling te treffen met 
als doelgroep de kinderen uit gezinnen met 
een inkomen tot 110% van het relevante 
bijstandsniveau. 

 
Wethouder Von Martels wil toezeggen dat de 
middelen niet verloren gaan en eventueel 
overgeheveld worden afhankelijk van de 
besluitvorming. Hij ontraadt de motie.  
 
De ChristenUnie zegt toe een avond te 
organiseren om in overleg met een afvaardiging 
van de raad de monitoring 3D vorm te geven.  
 
(vervolg hierna) 
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 Programmabegroting 2015 – 2018 
(2

e
 termijn en besluitvorming) 

(vervolg) 
 

 
 
Het college zegt toe: 

- dat de belastingsamenwerking in 2 jaar op het 
kwaliteitsniveau ‘goed’ zal zitten op basis van 
de beoordeling Waarderingskamer (N); 

- bij lokale kleinschalige initiatieven te kijken 
naar mogelijkheden van deregulering (N); 

- de raad in januari het armoedebeleid kan 
bespreken (vM); 

- contact op te nemen met de gemeente Zwolle 
m.b.t. het 1000-banenplan (vL);  

- aan de raad een voorstel te doen om te 
kunnen beraadslagen over de problematiek 
van de N-wegen (vL);  

- aan de provincie het verzoek over te brengen 
om geld beschikbaar te stellen voor de pilot 
openbaar vervoer (vL);  

- de WSW-medewerkers met een tijdelijk 
contract vast in dienst te willen nemen en de 
raad daartoe een voorstel te doen (vL);  

 
Het college herhaalt de eerder gedane toezegging 
dat de raad in het voorjaar van 2015 komt te 
spreken over de gevolgen van demografische 
ontwikkelingen. 
 
In antwoord op vragen vanuit de raad over de 
consultatiebureaus, geeft de burgemeester 
namens het college aan dat hij de vragen verstaat 
als een voorbehoud van de raad met betrekking tot 
het goedkeuren van de begroting op dit onderwerp. 
De raad kan in vrijheid over de consultatiebureaus 
spreken eind november. Als de besluitvorming dan 
gevolgen heeft voor het saldo van de begroting, zal 
het college een begrotingswijziging voorbereiden.  
 
Met inachtneming van de toezeggingen en  de 
tekstuele wijziging op pagina 85 brengt de 
voorzitter het voorstel in stemming. De 
programmabegroting 2015-2018 wordt zonder 
hoofdelijke stemming unaniem (20 stemmen) 
aangenomen. 
 
De motie-PvdA over het armoedebeleid wordt 
unaniem (20 stemmen) zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen.  
 

8. Belastingverordeningen 2015 
1. De raad vast te laten stellen de 

volgende verordeningen: 
a. Verordening Hondenbelasting 2015 
b. Legesverordening 2015 
c. Verordening Lijkbezorgingsrechten 

2015 
d. Verordening Precariobelasting 2015 
e. Verordening Toeristenbelasting 2015 
f. Verordening Rioolheffing 2015 
g. Verordening Rioolaansluitingsrecht 

2015 
 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (20 stemmen) aangenomen. 
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9. Evaluatie en vaststelling nieuwe 
subsidieplafonds 

Voor 2015 op de volgende budgetten 

subsidieplafonds vast te stellen: 

1 Jeugdsportsubsidies € 28.200 

2 Subsidie voor mensen met een 

beperking:€ 2.800 

3 Vrijwillig jeugd en jongerenwerk:                    

€ 4.850 

4 Preventieve activiteiten jeugd:                        

€ 2.500 

5 Peuterspeelzaalwerk: € 238.760        

6 Voorschoolse educatie: € 127.000 

7 Festiviteiten: € 11.620 

8 Stimuleringsmaatregel ‘Lang zult u 

wonen’: € 100.000. 

               
De notitie ‘Subsidieplafonds 2015’ vast te 
stellen. 
 

 
Het college zegt toe dat de raad schriftelijk uitleg 
krijgt over de bevoegdheidsverdeling raad en 
college en welke mogelijkheden er zijn m.b.t. dit 
onderwerp.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 19 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, 
ChristenUnie, D66, VVD) en 1 stem tegen (PvdA) 
aangenomen. 

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:26 uur.  

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 november 
2014. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


