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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 16 december 2013 

 
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 

   
Met kennisgeving afwezig: 
 mw. K.G.W. Broekman 
 
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 Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie: 

N340 
CDA: Dienstverlening/KvK onderzoek 
 
Burgemeester Noten zegt toe het rapport 
van de KvK aan de raad te sturen. 

   

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

   

1. Opening De plv. voorzitter opent de vergadering om 
19:52 uur. 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Dhr. Oosterveen, cannabisbeleid 
Dhr. Uittenbogaard (Vrienden van Dalfsen), 
Rechterensedijk.  

3. Vaststelling agenda 
 

Conform. 

4. Vaststellen verordening Drank- en 
Horecawet 
Vast te stellen de verordening tot wijziging van 
de Algemene plaatselijke verordening (Drank- 
en horecaverordening) gemeente Dalfsen en 
het formulier aanvullende vragen aan 
paracommerciële rechtspersonen 

De raad besluit met algemene stemmen de 
voorgestelde wijzigingen op de 
conceptverordening te betrekken bij de 
beraadslagingen.  
 
Burgemeester Noten geeft aan dat de 
gedane toezegging over de evaluatie voor 
de zomer van 2015 aan de raad wordt 
aangeboden. 
 
Mondeling amendement Gemeentebelangen 
feestdagen unaniem (20 stemmen) zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen.  
     De raad besluit in artikel 2:34b lid 2 het    
     woord zondag te vervangen door ‘zon-  
     en feestdagen’.  
 
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem 
(20 stemmen) zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

 Schorsing en heropening De plv. voorzitter schorst de vergadering om 
20:30. De voorzitter heropent de 
vergadering om 20:45.  
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5. Planvorming Rechterensedijk deel station-
bocht 
1. Vast te stellen dat het vervolgonderzoek 

naar de extra rijbaan voor de 
Rechterensedijk voldoende antwoord geeft 
op de belangrijkste uitvoeringstechnische 
vragen. 

2. Kennis te nemen van de uitkomst dat de 
voordelen van de extra rijbaan liggen op 
het vlak van doorstroming en 
passeerbaarheid. 

3. Kennis te nemen van de uitkomst dat de 
extra rijbaan niet voldoet aan de 
hoofddoelstelling van verbetering van de 
verkeersveiligheid en nadelen heeft op het 
gebied van ruimtelijke inpassing, 
bereikbaarheid van percelen door 
landbouwverkeer, kosten en 
uitvoeringstermijn. 

4. Te besluiten dat het vervolgonderzoek 
naar de extra rijbaan onvoldoende 
aanleiding geeft om over te gaan tot 
uitvoering van deze optie 

Stemverklaringen: 
CDA: Wenst keuze te maken voor behoud 
laanstructuur, veiligheid en doorstroming, 
vandaar amendement. 
Gemeentebelangen: Voorkeur om aan 2 
zijden te kappen, fractie kiest voor next best 
oplossing en ondersteunt het amendement 
CDA-VVD 
ChristenUnie: Ongelukkig met amendement 
CDA, ziet het als breuk met traditie om 
financiële paragraaf op te nemen. 
PvdA: Houdt voorkeur voor oorspronkelijke 
collegevoorstel, steunt geen andere 
voorstellen. 
VVD: Voorkeur voor dubbele kap, kappen 
aan zuidkant is second best oplossing.  
 
Amendement CDA-VVD wordt 
aangenomen met 15 stemmen voor (CDA, 
Gemeentebelangen, VVD) en 5 stemmen 
tegen (ChristenUnie, PvdA). 
 
De raad besluit tot een tekstaanpassing van 
het voorgestelde besluit met een extra 
beslispunt, te weten: 

5. Te besluiten om aan de zuidkant van 
het wegdeel station-bocht de bomen te 
kappen, de weg te verbreden en 
daarnaast weer nieuwe, niet al te jonge 
bomen te planten. Daarbij blijven de 
bomen aan de noordkant staan totdat ze 
te oud worden om te laten staan. De 
bomen aan de noordkant worden dan 
op dezelfde wijze vervangen. 

 
Het amendement ChristenUnie wordt niet in 
stemming gebracht en wordt geacht te zijn 
verworpen. 
 
Het geamendeerde voorstel wordt zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen met 15 
stemmen voor (CDA, Gemeentebelangen, 
VVD) en 5 stemmen tegen (ChristenUnie, 
PvdA). 

6. 
 

Verordening OZB en 1e wijzigings-
verordening Hondenbelasting en 
Legesverordening  
De raad vast te laten stellen de: 
1. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 

2014 
2. 1e wijziging van de verordening 

Hondenbelasting 2014 
3. 1e wijziging van de Legesverordening 2014 

Het voorstel wordt unaniem (19 stemmen) 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
 
(De heer Nijburg was tijdens de stemming 
niet in de zaal aanwezig). 
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7. Uitvoeringsnotitie Jeugd- en jongerenwerk 
Dalfsen  
In te stemmen met de ‘Uitvoeringsnotitie Jeugd 
en Jongerenwerk gemeente Dalfsen’. 

Wethouder Von Martels zegt toe dat de raad 
geïnformeerd wordt over hoe het 
aanbesteden zal gaan plaatsvinden. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen met 18 stemmen 
voor (CDA, Gemeentebelangen, 
ChristenUnie, VVD) en 2 stemmen tegen 
(PvdA). 
 
Motie ChristenUnie-PvdA-CDA-
Gemeentebelangen wordt zonder 
hoofdelijke stemming unaniem (20 
stemmen) aangenomen. 

8. Projectmanagement en toezicht realisatie 
glasvezelnetwerk  
1. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen 

voor projectmanagement en toezicht op de 
aanleg van breedbandnetwerk van: 
a. € 90.000 voor Dalfsen en Lemelerveld 
b. € 96.000 voor Nieuwleusen Synergie 
c. € 182.000 voor het Buitengebied 

2. De kosten te dekken uit nog te realiseren 
leges en degeneratiekosten. 

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

9. Najaarsnota 
De najaarsnota 2013 vast te stellen en 
daarmee de begroting dienovereenkomstig te 
wijzigen. 

Conform 

10. Septembercirculaire 
De notitie met de financiële gevolgen van de 
septembercirculaire 2013 en het herfstakkoord 
vast te stellen en deze als begrotingswijziging 
te verwerken. 

Conform 

11. Vaststelling controleprotocol 
Het controleprotocol accountantscontrole 2013 
en normenkader vast te stellen. 

Wethouder Goldsteen geeft aan op vraag 
van de heer Van Zanten dat gestreefd wordt 
om de jaarrekening (inclusief 
accountantsverklaring) en de voorjaarsnota 
in één raadsvergadering te behandelen. 
 
Conform 

12. Jaarrekening 2012 Stichting Openbaar 
Onderwijs Zwolle 
1. De jaarrekening 2012 van de Openbare 

Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle 
en Regio goed te keuren 

2. de Verordening Openbare Rechtspersoon 
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio per 1 
januari 2014 in te trekken. 

Vanwege haar relatie met de stichting 
onthoudt mevrouw Eilert zich van stemming 
en de beraadslagingen. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke 
stemming unaniem (19 stemmen) 
aangenomen. 
 

13. Grondwaterbeleidsplan 
1. De notitie 'Grondwaterbeleidsplan Dalfsen' 

vast te stellen; 
2. de in hoofdstuk 8.2 van het 

Grondwaterbeleidsplan beschreven 
beslispunten vast te stellen als 
toetsingskader voor het gemeentelijke 
grondwaterbeleid. 

Conform 
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14. Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-
2015 
1. Het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 

2014-2015 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de vijf speerpunten uit 

het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 
2014-2015 en het bijbehorende 
projectenboek. 

3. In te stemmen met het voorstel voor de 
invulling van de verdere verduurzaming van 
de gemeentelijke gebouwen (zie blz. 21 
Meerjarenprogramma Duurzaamheid). 

4. In te stemmen met het voortzetten van de 
subsidie duurzame nieuwbouw in 2014 en 
2015 (zie blz. 27 Meerjarenprogramma 
Duurzaamheid). 

5. In te stemmen met het vasthouden van      
€ 733.000,- voor lopende projecten binnen 
het duurzaamheidsbeleid en de overige 
claim duurzaamheid van € 527.000,- te 
laten vervallen (= weer vrij te besteden 
binnen de reserve Milieu). 

6. In te stemmen met het beschikbaar stellen 
van € 465.000,- voor nieuwe projecten 
binnen het Meerjarenprogramma 
Duurzaamheid 2014-2015. Dit bedrag kan 
ten laste worden gebracht van de reserve 
Milieu. 

7. De financiele consequenties van voorstel 6 
te verwerken via begrotingswijziging 2014/4 

Conform 

15. Beleid Plattelandswoningen en 
mantelzorgwonen 
De Beleidsnota Plattelandswoningen vast te 
stellen 

Conform 

16. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Openbare lijst 
b. Vertrouwelijke lijst 

Brief 8: Wethouder Von Martels geeft aan 
dat de raad op de hoogte gehouden wordt 
over de  eventuele vorming van een 
participatieraad.  
 
Beide lijsten conform afdoeningsadvies. 
 
Naar aanleiding van dit agendapunt vragen 
mevrouw Eilert en de heer Kleine Koerkamp 
naar de afdoening van de toezegging 
rondom de startersbeurs. Wethouder Von 
Martels geeft aan dat de mogelijkheden van 
een startersbeurs nog steeds onderzocht 
worden.  

17. Vaststelling besluitenlijst d.d. 25 november 
2013 
a. Openbare besluitenlijst 
b. Vertrouwelijke besluitenlijst 

Beide besluitenlijsten conform 
 
Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt 
de heer Logtenberg naar de gedane  
toezegging over het beleid en aanpak 
rondom oudere werklozen. Wethouder Von 
Martels zegt toe de informatie alsnog deze 
week te verstrekken. 

18. Sluiting 22:41 uur 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 januari 
2014. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


