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Vragen van de ChristenUnie aan het college over ouderbijdrage jeugd GGZ.

Vanaf 1 januari 2015 moeten ouders een ouderbijdrage betalen voor het verblijf van hun 
kind in de  Geestelijke Gezondheids Zorg. Dit  in tegenstelling tot ouders wiens kind voor 
lichamelijke aandoeningen wordt behandeld.  Deze ouderbijdrage kan oplopen tot 1500 
euro per jaar. Dit kan een drempel zijn voor ouders om hulp te vragen.  Diverse partijen in de 
Tweede Kamer, waaronder de ChristenUnie,  hebben vragen  gesteld en Staatssecretaris van 
Rijn heeft inmiddels de kamer toegezegd dat er een onderzoek komt, maar hij wil het innen 
van deze ouderbijdrage niet opschorten. Een aantal gemeenten heeft inmiddels wel de 
inning opgeschort zolang dit onderzoek loopt.  Artikel 8.2.3 lid 5 van de Jeugdwet geeft 
gemeenten deze mogelijkheid. 

Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen:

1. Hoeveel ouders in Dalfsen moeten onder deze nieuwe wetgeving een eigen bijdrage 
gaan betalen en weet u  hoeveel ouders hierdoor in financieel problemen kunnen 
komen of bijvoorbeeld zorg gaan mijden?

Antwoord:
Op dit moment gaat het om zeven ouders, zeven kinderen.
Het is niet te voorspellen of/hoeveel in de loop van het jaar ouders/kinderen er bij 
komen waarvoor de ouderbijdrage van toepassing is. Op dit moment zou het dan 
gaan om een bedrag van 4000 euro voor 6 maanden. 

Wij weten niet of deze ouders daarmee in problemen komen. Wij hebben hier geen 
signalen over ontvangen. 
Evenmin hebben wij signalen over (het voornemen tot) mijden van zorg, 
vermindering van gebruik. 

2. Op welke wijze kunnen ouders in Dalfsen aan de bel trekken wanneer ze in 
problemen komen door deze eigen bijdrage?

Antwoord: 
Het CAK heeft als taak om per situatie te beoordelen of de ouderbijdrage (volledig) 
kan worden opgelegd (De ouderbijdrage is in principe niet inkomens afhankelijk).  
Lokaal kunnen ouders contact opnemen met of signalen afgeven bij  medewerkers 
van het CJG. Signalen over financiële problemen kunnen ook worden besproken 
met medewerkers van het SKT, consulenten WWB of WMO, zoals ook het geval is 
bij financiële problemen met andere oorzaken . 

3. Bent u bereid om het innen van deze ouderbijdrage op te schorten tot het onderzoek 
van staatssecretaris van Rijn is afgerond?

Vragenronde



Antwoord:

Er is bereidheid om te onderzoeken en in het college te bespreken of tijdelijk niet innen 
mogelijk is. Het College heeft hierover nog geen standpunt ingenomen. In het regionaal 
samenwerkingsverband is afgesproken dat de financiële gevolgen van het opschorten niet 
meegenomen worden in de verevenings/solidariteitsafspraken. Met andere woorden. De 
financiële gevolgen komen voor rekening van de gemeente.  
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Antwoord op vraag standpunt regionaal bestuurlijk overleg: 

 (standpunt Regio?) Het volgende is besproken in het BO:

 

Ingelast agendapunt: Eigen bijdrage:

Centraal staat de vraag of wij als regiogemeenten één standpunt moeten innemen? Dit is 
gelet op de vereveningsafspraken noodzakelijk. Aangeven dat we deze eigenbijdrage 
opgelegd hebben gekregen vanuit het Rijk en dat we gezien de huidige korting dit ook als 
gemeente niet kunnen opvangen. Inhoudelijk is men het hier mee eens, maar de 
technische uitvoering hiervan is erg lastig. 

 

Signaal geven richting Staatsecretaris doe iets aan de belemmerende factoren.

 

In diverse raden is het nog rustig, maar men verwacht hier en daar toch nog wel vragen 
over dit thema.

 

Zorgmijders in de gaten houden. Dit is waarschijnlijk het grootste probleem, dat mensen 
die het niet kunnen betalen niet meer om zorg komen vragen. Het CAK bekijkt per geval 
of de ouderbijdrage door de ouder te betalen is. Op de site van de VNG staat het e.e.a. 
heel duidelijk vermeld op een factsheet.

 

Actie:

- Brief aan staatsecretaris opstellen (regiocoördinatie)
- De eerste ruwe notitie van gemeente Zwolle rondzenden. (regiocoördinatie)

 

Vooralsnog gewoon innen dus. Als er lokaal andere afspraken worden gemaakt moeten de kosten ook 
voor rekening van deze gemeente komen.
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AGENDA RAAD

Aan de leden van de raad van de gemeente Dalfsen

Geachte leden,

Ik nodig u uit voor de openbare raadsvergadering op maandag 16 februari 2015 om 19.30 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis te Dalfsen. De agenda volgt hierna.

Hoogachtend, 

H.C.P. Noten

RAADSVERGADERING
A G E N D A :

1. Opening
2. Spreekrecht burgers
3. Vragenronde
4. Vaststelling agenda

Bespreekstukken
5. Benoeming leden 3D-commissie
6. Motie Beleidsplan Armoede en Schulden
7. Herontwikkeling centrum Lemelerveld

Overige agendapunten
8. Vaststelling besluitenlijst d.d. 26 januari 2015
9. Ingekomen stukken en mededelingen
10. Sluiting

Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live 
meekijken tijdens de vergaderingen

Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering inspreken op onderwerpen die niet op de agenda staan. U moet 
zich aanmelden om van het spreekrecht gebruik te maken bij de griffie via griffie@dalfsen.nl op uiterlijk 
vrijdag 13 februari voor 12.00 uur. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht, kijk voor een 
toelichting op de website of neem contact op met de griffier.

Vaststelling agenda

http://ris.dalfsen.nl/
mailto:griffie@dalfsen.nl
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Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 5

Onderwerp: Benoeming leden 3D-commissie 

Datum: 10 februari 2015 

Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels 

Decosnummer: 313 

Informant: Rik Bolhuis
r.bolhuis @dalfsen.nl
T. (0529) 48 83 16

Voorstel:
In te stemmen met de benoeming van de volgende personen als lid van de commissie decentralisaties 
sociaal domein (3D-commissie):

 Mevrouw M. Tempelman
 Mevrouw I. Batterink
 De heer F. van Cuijk

Benoeming leden 3D-commissie



Inleiding: 
In oktober 2014 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht 
“voor te bereiden dat de raad per 1-1-2015 een onafhankelijke 3D-commissie in het leven kan roepen, 
waar iedereen die voorzieningen van de gemeente of haar partners ontvangt, klachten, meldingen of 
signalen kan inbrengen over eventuele misstanden of suggesties ter verbetering kan doen”.
In januari 2015 is op basis van deze motie de uitwerking aangescherpt door het formuleren van enkele 
uitgangspunten. De raad heeft met deze uitgangspunten ingestemd en heeft het college mandaat 
gegeven de 3D-commissie in te stellen. De formele benoeming dient door de raad te geschieden. 

Argumenten:
Met de benoeming van de drie personen wordt voldaan aan de motie en de uitgangspunten zoals 
vastgelegd in het raadsvoorstel van januari. De personen hebben kennis en ervaring over het sociale 
domein en hebben politieke en bestuurlijke ervaring. Met de benoeming van mevrouw Batterink wordt 
tevens een link gelegd naar de Participatieraad. 

Financiële dekking:
In de begroting is een post opgenomen voor inspraak en medezeggenschap. Hier wordt voornamelijk 
de Participatieraad uit betaald. Ook de kosten van de 3D-commissie kunnen hieruit worden gedekt.

Communicatie:
Het is nu aan de commissie, met ondersteuning van Belangenorganisaties Overijssel en in 
samenwerking met de Participatieraad, om ervoor te zorgen dat de inwoners van Dalfsen de weg naar 
de commissie weten te vinden. De gemeente Dalfsen zal ook ondersteuning bieden voor publiciteit en 
communicatie.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends

Benoeming leden 3D-commissie



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 februari 2015, nummer 313;

overwegende:
- dat het wenselijk is dat een laagdrempelige voorziening wordt gecreëerd voor inwoners van de 

gemeente Dalfsen om meldingen te kunnen doen binnen het sociale domein;

- dat het wenselijk is dat de gemeenteraad inzicht krijgt in uitvoeringsproblemen bij de invoering 
van nieuwe wetgeving in het sociale domein;

Gelet op de eerder geformuleerde uitgangspunten en taken;

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t :

tot het benoemen van

 mevrouw I. Batterink
 mevrouw M. Tempelman
 de heer F. van Cuijk

als lid van de Commissie decentralisaties sociaal domein gemeente Dalfsen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 16 februari 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater

Benoeming leden 3D-commissie



MOTIE 
 

Raadsagenda: Betreffende agendapunt 10 
26-01-2015 Beleidsplan Armoede en schulden 

 
Overeenkomstig artikel 39 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden de volgende  motie 
in: 
 

De Raad van de gemeente Dalfsen, in openbare vergadering bijeen op 26 januari 2015 
 
gehoord dat: 

- er voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen door de toename 
van het eigen risico, de eigen bijdrage in de WMO en het wegvallen en van CER/Wtg- 
korting een heel nadelige stapeling van effecten dreigt 

- deze groep met een inkomen boven de 110 % van het sociaal minimum buiten alle 
gemeentelijke inkomensondersteunende maatregelen valt 
 
 

overwegende dat:  
- er voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen vaak heel weinig 

mogelijkheden zijn om door werk of anderszins een  inkomensverbetering te 
realiseren 

- er geen mogelijkheden zijn voor algemene inkomensondersteuning voor chronisch 
zieken en gehandicapten met een inkomen meer dan 110 %  van het sociaal 
minimum 

- ondersteuning voor deze groep mogelijk is in de vorm van een vergoeding van de 
kosten van het wettelijk eigen risico 

- de gemeente hiervoor zelf een inkomensgrens mag vatstellen 
 

 
spreekt uit dat:  

- extra aandacht nodig is voor de groep chronisch zieken en gehandicapten met een 
laag inkomen waarvoor een heel nadelige stapeling van effecten dreigt 

- het wenselijk is dat chronisch zieken en gehandicapten met een  inkomen tot 130 % 
van het sociaal minimum in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de 
kosten van het wettelijk eigen risico  
  

verzoekt het College:  
- te komen met een voorstel om de norm voor de groep chronisch zieken en 

gehandicapten om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten 
van het wettelijk eigen risico te verhogen tot 130 % van het sociaal minimum 

- dit te  laten gelden voor de jaren 2015 en 2016 en begin 2017 deze regeling te 
evalueren. 

 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Toelichting: 

De financiële  regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten zijn met ingang van 1 januari 2015 
afgeschaft en hiervoor in de plaats hebben de gemeenten een beperkt budget ter compensatie 
gekregen.  In de regeling die nu wordt voorgesteld ligt de inkomensgrens op 110 % van het sociaal 
minimum. Hiermee vallen mensen die net iets 'te veel' verdienen buiten de regelingen. Met de 
toename van het eigen risico, de eigen bijdrages in de WMO en het wegvallen van de CER/Wtcg-
korting dreigt er voor hen een heel nadelige stapeling van effecten." Dit geldt vooral voor de groep 
chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen lager van 130 % van het sociaal minimum. Hun 
inkomen is niet hoog genoeg om deze kostenstijging zelf te kunnen opvangen.  

Motie Beleidsplan Armoede en Schulden



De indieners, 
 
 
H. Lassche-Visscher  J.J. Wiltvank   J.T.P.M. Rooijakkers  
    
 
ChristenUnie   Partij van de Arbeid  D66 

Motie Beleidsplan Armoede en Schulden



Raadsvoorstel

Status:  Besluitvormend

Agendapunt: 6     

Onderwerp: Tegemoetkoming in bijzondere kosten voor chronisch zieken en 
gehandicapten. 

Datum: 10 februari 2015 

Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels 

Decosnummer: 314 

Informant: Ton Schrijver
E.t.schrijver@dalfsen.nl
T. (0529) 488331

Voorstel:
1. Een bijdrage te verstrekken aan chronisch zieken en gehandicapten in de meerkosten wegens 

de chronisch ziekte en of handicap. 
2. Hierbij als inkomensgrens 130% van het voor betrokkene van toepassing zijnde bijstandsnorm 

te hanteren.
3. Hiervoor beleidsregels op te stellen door gebruik te maken van individuele bijzondere bijstand 

en op basis van groepskenmerken.

Motie Beleidsplan Armoede en Schulden
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Inleiding: 
In de raadsvergadering van 26 januari jl. is een motie ingediend over de ondersteuning van chronisch 
zieken en gehandicapten met een minimum inkomen.
In de motie heeft u het college verzocht om chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 
130% van het sociaal minimum, in aanmerking te laten komen voor een tegemoetkoming in de kosten 
van het wettelijk eigen risico.
Deze motie is aangehouden waarbij het college heeft toegezegd met een oordeel te komen gelet op 
de consequenties voor de uitvoering.

Argumenten:
1.1 Verstrekking van een tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten kan op meerdere 

manieren.
Om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren zijn er verschillende mogelijkheden:
a. In de Wmo-verordening een regeling opnemen voor financiële tegemoetkomingen aan de 

doelgroep.
In de raadsvergadering van 20 oktober 2014 heeft u expliciet besloten het beleid voor het 
tegemoetkomen in de meerkosten chronisch zieken en gehandicapten in het armoedebeleid 
op te nemen.1 

b. Afsluiten van een collectieve verzekering.
De gemeente sluit hierbij een contract met een zorgverzekeraar waarbij de zorgverzekeraar 
de wettelijk eigen bijdrage, voor rekening van de gemeente, vergoed aan de doelgroep.
De doelgroep is, wil zij voor vergoeding in aanmerking komen, verplicht zich aan te sluiten bij 
deze zorgverzekeraar. Het college ziet geen voordelen van een collectief contract waar 
daarbij sprake is van “gedwongen winkelnering” van de chronisch zieke/ gehandicapte. 
Overigens kan deze regeling op zijn vroegst per 1 januari 2016 worden ingevoerd. 

c. Een regeling via categoriale  bijzondere bijstand.
De regering beschouwt categoriaal bijzondere bijstand  als een ongerichte inkomenssuppletie. 
Categoriaal bijzondere bijstand is nu nog beperkt mogelijk, o.a. voor chronisch zieken en 
gehandicapten. Voor hen is een categoriale regeling mogelijk waarbij bijstand wordt verleend 
in de premie voor aanvullende zorgverzekering. 
Een dergelijke regeling dekt wel de extra te betalen kosten voor de aanvullende premie 
waardoor betrokkene aanspraak heeft op een vergoeding voor eventueel gemaakte kosten die 
onder de aanvullende verzekering valt. Het wettelijk eigen risico behoort hier echter niet toe.

d. bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken.
Er zijn groepen ( chronisch zieken en gehandicapten, ouders met schoolgaande kinderen) aan 
te wijzen waarvan het aannemelijk is dat ze meerkosten hebben.

1.2 Individuele bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken biedt de chronisch zieke 
gehandicapte de mogelijkheid voor een vergoeding van het wettelijk eigen risico.

Behoort iemand tot een specifieke groep ( chronisch ziek en gehandicapt) dan staat vast dat ook 
bepaalde kosten worden gemaakt. Wij merken hierbij de kosten die ten behoeve van de medische 
zorg zijn gemaakt en niet op grond van een andere regeling voor vergoeding in aanmerking 
komen als bijzonder noodzakelijke kosten aan.
Ieder individueel lid van de groep krijgt, op basis van de regeling,  de eigen daadwerkelijk 
gemaakte kosten vergoed en niet het gemiddelde van alle kosten van de hele groep. 
Bijstand verstrekt op basis van groepskenmerken is daardoor individueel en maatwerk.
Tot de groep chronisch zieken/ gehandicapten rekenen wij:
a. de personen die in 2013 en/of 2014 een vergoeding hebben ontvangen op grond van de CER 

en of WTCG.
b. Personen met een WIA/Wajong/Wao uitkering
c. Personen met een WMO voorziening en of werkvoorziening
d. Personen met een gehandicaptenparkeerkaart
e. Personen die langer dan 12 maanden onafgebroken zijn opgenomen in een (voorheen) AWBZ 

of langdurige zorginstelling
f. Personen van 65 jaar en ouder

1 Blz 31 notitie “Meedoen en Verbinden; nieuwe taken in het sociale domein”.

Motie Beleidsplan Armoede en Schulden
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g. Personen die voor het 2e jaar het wettelijk eigen risico volledig moeten betalen
h. Personen voor wie een behandeling noodzakelijk is voor participatie en voor die behandeling 

de wettelijk of een eigen bijdrage verschuldigd is.

1.3. Controle of de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt blijft nodig.
De Participatiewet schrijft niet voor hoe de gemeente moet vaststellen in hoeverre de kosten 
daadwerkelijk zijn gemaakt. De gemeente is vrij om hier op een eigen, niet bureaucratische 
wijze invulling aan te geven.
Het college kiest voor een steekproefsgewijze controle die wij zoveel mogelijk laten 
samenvallen met een ander contact met belanghebbende, bijvoorbeeld een heronderzoek.

2.1 De inkomensgrens stellen wij vast op 130% van de voor aanvrager van toepassing zijnde 
bijstandsnorm.

Het college heeft enige vrijheid in de beoordeling welke middelen bij de vaststelling van het 
recht op bijzondere bijstand wordt meegewogen.
De inkomensgrens voor de categoriale bijzondere bijstand was destijds vastgesteld op 110% 
van de toepasselijke bijstandsnorm. Afwijking van deze grens was voor categoriaal te 
verstrekken bijstand niet mogelijk
Voor de individueel te verstrekken bijzondere bijstand hanteert de gemeente eveneens een 
grens van 110%.
Wij maken hierop nu een uitzondering voor chronisch zieken en gehandicapten. Voor hen 
geldt met ingang van 1 januari 2015 een inkomensgrens van 130% van het toepasselijke 
besteedbaar inkomen. 
Ook het vermogen moet worden meegewogen in de draagkracht. De vaststelling van het 
vermogen is gelijk als die van de Participatiewet, met dien verstande dat in Dalfsen vermogen 
in de eigen woning niet tot het vermogen wordt gerekend, omdat dit niet direct aan te spreken 
is. Van het vermogen van aanvrager wat meer bedraagt dan in artikel 34 van de 
Participatiewet genoemde bedragen wordt 100% van het meerdere tot de draagkracht 
gerekend.

Kanttekeningen
1.1 De grens van 130% is arbitrair.

Het vaststellen van de draagkrachtgrens voor bijzondere bijstand is een bevoegdheid van de 
gemeente. Het SCP hanteert een armoedegrens van 120% van het sociaal minimum. Een 
inkomen tot 130%  van het toepasselijk minimum wordt landelijk min of meer als bovengrens 
gezien waarbij er nog sprake is van een laag inkomen.
Met de door Dalfsen gehanteerde grens van 130% wordt voor de groep chronisch zieken en 
gehandicapten voldoende mogelijkheden geschapen om bijzondere noodzakelijke kosten vergoed 
te krijgen.

Alternatieven:
Een andere keuze biedt geen voordelen.

Keuze uit een van de andere aangedragen mogelijkheden biedt geen voordelen voor de cliënt.
Bovendien kunnen cliënten in 2015 niet meer van zorgverzekeraar veranderen, zodat 
onderbrenging van deze kosten bij een zorgverzekeraar voor de korte termijn geen voordelen voor 
de cliënt biedt.

Financiële dekking:
Past binnen de begroting.
Uit de armoedenota blijkt dat er in Dalfsen 1360 huishoudens wonen met een inkomen tot 125% van 
het sociaal minimum.
Het aantal huishoudens met een inkomen tot 130% schatten wij op 1600.
Eind 2014 heeft de gemeente Dalfsen ca 2000 mensen aangeschreven die aanspraak zouden kunnen 
maken op een tegemoetkoming op basis van de minimaregeling  chronisch zieken en gehandicapten. 
Het betrof hier een categoriale regeling.
Naar nu blijkt heeft ongeveer 50 mensen een aanvraag ingediend. Een (groot) deel heeft van een 
aanvraag afgezien omdat zij, na ingewonnen informatie, zelf tot de conclusie kwamen dat zij geen 
aanspraak hebben op deze regeling. In veel gevallen was er sprake is van teveel vermogen.

Motie Beleidsplan Armoede en Schulden
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Hieruit concluderen wij dat het aantal aanvragen beperkt zullen zijn en dat de kosten van deze 
uitbreiding passen binnen de begroting.

Communicatie:
Na uw besluit worden de nog door ons college op te stellen regels op korte termijn gepubliceerd. Wij 
zullen daarbij doelgroep op een actieve wijze benaderen.

Vervolg:
Medio 2017 ontvangt u de evaluatie van deze regeling.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends

Motie Beleidsplan Armoede en Schulden



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 februari 2015, nummer 314;

overwegende dat;
extra aandacht nodig is voor de groep chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen tot 
130% van het sociaal minimum waarvoor een heel nadelige stapeling van effecten dreigt;
het wenselijk is dat deze groep in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten van het 
wettelijk eigen risico;

b e s l u i t :

1. Een bijdrage te verstrekken aan chronisch zieken en gehandicapten in de meerkosten 
wegens de chronisch ziekte en of handicap. 

2. Hierbij als inkomensgrens 130% van het voor betrokkene van toepassing zijnde 
bijstandsnorm te hanteren.

3. Het college opdracht te geven hiervoor beleidsregels op te stellen door gebruik te 
maken van individuele bijzondere bijstand en op basis van groepskenmerken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 16 februari 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater
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Joost,

Hierbij het antwoord op de vragen die zijn gesteld door de ChristenUnie en D’66 over de 
tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten (uitvoering van de motie).

Het verstrekken van categoriaal bijzondere bijstand is niet meer toegestaan. Het college stelt voor om 
uitvoering te geven aan de motie van de raad door chronisch zieken en gehandicapten met een 
inkomen tot 130% van het sociaal minimum in aanmerking te laten  komen voor een tegemoetkoming 
in de kosten van het wettelijk eigen risico.

Dit betekent dus dat alleen mensen met een laag inkomen die kosten hebben moeten maken voor 
medische zorg in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming. Het college heeft gemeend 
om de groep chronisch zieken en gehandicapten ruim te omschrijven. Hierdoor is het mogelijk dat 
mensen met een laag inkomen (tot 130% van het sociaal minimum) die aantoonbaar kosten hebben 
gemaakt voor medische kosten tegemoet te komen.
Indien het college ervoor had gekozen om een strikte definitie te hanteren voor de groep chronisch 
zieken en gehandicapten, zouden veel mensen met een laag inkomen niet in aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming.

Groet,

Hans Berends

Motie Beleidsplan Armoede en Schulden



Lemelerveld Kroonplein

bestrating looplijnen 

bestrating contour parkeren 

bestrating parkeervakken 

plaats voor ambulante handel

bankje 

verlichting

prullenbak

plaats voor 2 ondergrondseglas- en eventueel 1 vuilcontainer

kunst in water

keuze nieuwe boomsoort

Bestaande boom

Bestaande haag
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Bestaande leilinden
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Referentiebeelden inrichtingselementen Dorpshart Lemelerveld 

 
Lichtmasten (langs looplijn tussen oost- en westzijde Dorpshart, aanhakend bij het kanaal en de 
kade) en brugelement (in Dorpsstraat) als verwijzingen naar het water- en scheepvaartverleden. 
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Bomen als voortzetting van de groene noordzijde van het kanaal over het plein heen en als 
aankleding van de winkelwand 
 

 
 

 
 

Type 1 Amberboom Liquidambar styraciflua 
als begrenzing plein (noordelijke groene rand 
langs Kerkstraat en 2 bomen voor de winkels) 
 

Type 2 Amberboom Liquidambar styraciflua 
‘Moraine’ voor vervolg noordelijke groene rand 
langs Kerkstraat tussen westgrens plein en 
Lemelerveldbrug (viaduct) 
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Type 3 Tulpenboom bij Kultuurhus  
 

Zitbanken  
(type WENTERS hout, enkelzits met rugleuning) 
 

 

 

Afvalbak (type Estilo 50) Fietsbeugel (type Nietje Dubbel) 
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Geachte leden van de raad, 
 
Tijdens de commissievergadering van 2 februari jl. is het aanvullend krediet voor het centrumplan 
Lemelerveld aan de orde geweest. Hierbij zijn door verschillende fracties opmerkingen gemaakt over 
een aantal aspecten in samenhang tot het ontwerp van het centrumplan. Hieronder geven wij onze 
reactie.    
 
Verkeersveiligheid 
Oversteekplaats (met “hobbel’’) 
In relatie tot verkeersveiligheid is gevraagd of in het nieuwe (lineaire) ontwerp een plek is voor een 
oversteekplaats. In het ontwerp is afgezien van een oversteekplaats in de Kerkstraat. Er is dus geen 
verkeersdrempel voorzien. Er heeft hierover afstemming plaatsgehad  met Veilig Verkeer Nederland 
en de politie.   
 
Veilig Verkeer Nederland werkgroep Lemelerveld (inclusief BTB-groep)  
Op 17 december 2014 heeft er een overleg plaatsgehad met VVN werkgroep Lemelerveld. In relatie 
tot het ontwerp is over oversteekplaatsen vastgelegd: 

 Oversteekplaatsen zijn nog niet aan de orde, de weg inrichting is zodanig dat het overige 
verkeer zich aanpast (30 km/uur) zone. Mocht in de toekomst blijken dat er wel behoefte is in 
verband met de verkeersveiligheid kan men alsnog een oversteekplaats maken. 

 
Politie 
De heren Habers en Sutman zijn van mening dat een voetgangersoversteekplaats (VOB//zebra) geen 
vereiste is en afbreuk doet aan het ontwerp. Dit staat in een verslag van 13 januari jl. 
Het wordt een verblijfsgebied waar veel verkeersbewegingen plaatsvinden. Dit hoeft voor de 
voetganger geen probleem te zijn. Ook bij afwezigheid van een VOB/zebra zal de voetganger veilig 
kunnen oversteken.   
 
Bocht Kerkstraat/Mr. Gorisstraat  
Voor de ontwerptekening zullen bochtstralen toereikend zijn om alle verkeer veilig af te laten slaan, 
ook vanaf de Mr. Gorisstraat naar Kerkstraat (en vice versa). 
 
Overleg met ambulante handel 
Standplaatsen 
Op het Kroonplein staan op dit moment van dinsdag tot en zaterdag standplaatshouders. Het aantal 
toegestane standplaatsen is gemaximeerd tot twee. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de  
bezetting. 
 

Dag Dagdeel                                 Lemelerveld  
        Standplaats 1                           Standplaats  2 

Kroonplein 

Maandag 08:00-13:00 
13:00-18:00 
18:00-22:00 

  

Dinsdag 08:00-13:00 
13:00-18:00 
18:00-22:00 

B. Kroezen (brood)    (21m2) 
B. Kroezen (brood) 

Glasborg (ruitreparatie) 
                             (6m2) 
 

Woensdag 08:00-13:00 
13:00-18:00 
18:00-22:00 

J. Antonissen (AGF)  (32m2)  
J. Antonissen (AGF) 

 

Ter Beek (vis)      (15m2) 
Ter Beek (vis) 

 

Donderdag 08:00-13:00 
13:00-18:00 
18:00-22:00 

Glasborg (ruitreparatie) 
                                   (6m2) 

 

Vrijdag  08:00-13:00 
13:00-18:00 
18:00-22:00 

J. Kruitbosch (groente/fruit) 
J. Kruitbosch (groente/fruit) 
                                  (38m2) 

 

Zaterdag 08:00-13:00 
13:00-18:00 
18:00-22:00 

J. Antonissen (AGF)  (32m2) 
J. Antonissen (AGF) 

W. de Graaf (vis)     (15m2) 
W. de Graaf (vis) 
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Tarieventabel, behorende bij de “Verordening precariobelasting 2015” 
 
Hoofdstuk 4 Standplaatsen 

4.1 Het tarief bedraagt voor het hebben van kramen, auto’s, verkoop- en winkelwagens, als 
voor goederen die op de grond ten verkoop worden uitgestald, als bedoeld in hoofdstuk 5 
afdeling 4 van de Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:17 en 5:18 waarvoor 
nadere regels zijn gesteld in de beleidsregels standplaatsvergunningen, per m2. 

    

4.1.1 standplaatsgeld per halve dag €  0,35 

4.1.1 standplaatsgeld per dag € 0,65 

4.1.2 standplaatsgeld per week € 1,35 

4.1.3 standplaatsgeld per halfjaar € 10,40 

4.1.4 standplaatsgeld per jaar € 23,05 

4.2 Het tarief bedraagt voor elektriciteit per standplaats:     

4.2.1 per halve dag €  0,30 

4.2.1 per dag € 0,50 

4.2.2 per week € 2,25 

4.2.3 per half jaar € 55,40 

4.1.4 per jaar € 110,65 

Gesprek met de heer J.W.H. Antonissen 
Op vrijdag 6 februari 2015 heeft wethouder Van Leeuwen een overleg met de heer Antonissen. Met 
nadruk is door de heer Antonissen aangegeven dat hij ook namens andere standplaatshouders 
verzoekt om een alternatieve locatie, centraler op het plein. Wethouder Van Leeuwen heeft aangeven 
de raad daarover gaat beslissen. Het college houdt vast aan het ontwerp. De heer Antonissen is blij 
dat er in elk geval naar hem geluisterd is. 
 
Er zijn daarna 5 standplaatshouders telefonisch benaderd over de inloopmiddag. Hierbij is bij 1 
standplaatshouder de voice mail ingesproken, 1 standplaatshouder bleek onbereikbaar.  
 
Terugkoppeling inloopmiddag 11 februari 2015 
De opkomst van de inloopmiddag woensdag jl. was goed en wordt ingeschat op 130 personen. Aan al 
deze personen is een vragenlijst uitgedeeld. Na afloop zijn er  57 ingevulde vragenlijsten geteld.  
 
Op grond van de uitkomsten valt een aantal zaken vast te stellen: 

1. Vraag naar relatie centrumplan Lemelerveld. 
2. Het nieuwe plan wordt door een meerderheid als goed gekwalificeerd.  
3. Het erbij betrekken van de zone tot de Parallelstraat wordt als goed beoordeeld.  
4. De parkeergelegenheid is voldoende.  
5. Een grote meerderheid vindt de locatie voor de standplaatshouders goed of staat hier neutraal 

in. 
6. Een grote meerderheid vindt de ambulante een verlevendiging (dus onafhankelijk van de 

locatie). 
7. De verkeersveiligheid wordt als goed ervaren. Een paar keer wordt het ontbreken van een 

zebrapad genoemd. 
8. De beoordeling van de verwerking van de inspraak van 10 juli 2014 wordt vaak met neutraal 

aangegeven. Dit heeft vermoedelijk te maken met het verschil in opkomst.  
9. De multifunctionaliteit van het centrumplan wordt door een meerderheid onderschreven. 
10. Een grote meerderheid denkt dat door realisatie van het centrumplan het aantrekkelijker wordt 

om in Lemelerveld boodschappen te doen. 
 

De vragenlijst is als bijlage opgenomen. Het bestand met de verwerkte gegevens ligt ter inzage bij 
de griffie.  
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Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 7

Onderwerp: Herontwikkeling centrum Lemelerveld 

Datum: 20 januari 2015 

Portefeuillehouder: dhr. R.W.J. van Leeuwen 

Decosnummer: 270 

Informant: U.F. Lautenbach
E.u.lautenbach@dalfsen.nl
T. (0529) 48 83 09

Voorstel:
1. In te stemmen met het nieuwe herinrichtingsplan voor het centrum van Lemelerveld.
2. Aanvullend krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen.
3. Dit krediet te dekken:

-  € 84.000,= uit krediet aansluiting N348
-  € 66.000,= ten laste van renovatie openbare verlichting
-  € 250.000,= uit provinciale subsidie
-  € 600.000,= uit de algemene reserve vrij besteedbaar
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Inleiding: 
Uw raad is in mei 2012 akkoord gegaan met een investeringskrediet voor het herinrichtingsplan 
Kroonplein. 
Hierbij heeft u aangegeven bij de uitwerking van het plan  nadrukkelijk rekening te houden met 
kwaliteit en uitstraling ( aantrekkelijker verblijfsgebied, een vergrote parkeercapaciteit en 
verbeterde/veiliger verkeersinfrastructuur). 
Voor het herinrichtingsplan Kroonplein is in oktober 2013 de herziening van het bestemmingsplan 
Lemelerveld vastgesteld. 

In mei 2014 is uw raad geïnformeerd over de stand van zaken (via het RIS). In de 2e 
bestuursrapportage (oktober 2014) is aangegeven dat  de kostenraming geactualiseerd wordt.

Door verschillende oorzaken, zoals wensen, uitbreiding van het gebied en een nieuw 
beleidsdocument (De kanalenvisie) is een herbezinning van het oorspronkelijke herinrichtingsplan 
Kroonplein gewenst en is aanvullend krediet noodzakelijk. Tegelijkertijd is het gelukt om een 
provinciale subsidie te krijgen voor het centrum van Lemelerveld.   

Argumenten:
1.1 Win- win situatie: meerwaarde voor hele centrum
Het centrum van Lemelerveld kan met dit nieuwe ontwerp, samen met het in uitvoering zijnde nieuwe 
viaduct, als totaalgebied worden aangepakt. Hiermee wordt ingezet op een aantrekkelijker 
verblijfsgebied met verschillende verblijfspleintjes en kade met trap naar het water, een optimale 
parkeercapaciteit en verbeterde infrastructuur (veiliger en helder). Ten opzichte van het plan voor het 
Kroonplein sec omvat het nieuwe ontwerp nu een kwaliteitsimpuls door toevoeging van elementen 
voor het gebied onder het viaduct N348. In het perspectief van het nieuwe ontwerp krijgt de zijde van 
Brugstraat een kade met trap en een fietsstraat die doorloopt  tot de Dorpsstraat. Het voetpad wordt 
doorgetrokken aan de zijde van de Kanaaldijk Noord ter plaatse van de nieuwe keerwand (zijde 
Kanaaldijk Noord).        

Voor een uniforme uitstraling zijn er al bindende afspraken gemaakt tussen gemeente en provincie 
voor het materiaal gebruik van de keerwanden (zijde Kanaaldijk Noord en Brugstraat) onder het 
brugdek N348. De keerwanden worden op verzoek van de gemeente voorzien van metselwerk met 
dezelfde kleur steen als die van de frontmuren en brugelement. 

1.2 Provinciale subsidieregeling Ruimtelijke kwaliteit voor Steden, Dorpen en Randen
Na vergeefse pogingen in het verleden om provinciale subsidie te krijgen voor de herinrichting van het 
Kroonplein is dit nu wel gelukt. Door in te spelen op de provinciale subsidieregeling Ruimtelijke 
Kwaliteit Steden, Dorpen en Randen, kan het hele centrum van Lemelerveld worden meegenomen.  
Voorwaarde voor de provincie daarbij is het ruimtelijke uitgangspunt dat het ontwerp van het 
Kroonplein meer dan in het oorspronkelijke plan moet refereren aan het kanaal als ruimtelijke drager 
van het dorp. Dit gebeurt door belijningen van het kanaal op het plein aan te brengen, door 
lichtmasten te plaatsen die refereren aan scheepsmasten en door het al geplande brugelement in de 
Dorpsstraat. Het andere uitgangspunt is een koppeling tussen het Kroonplein met de zone onder de 
nieuwe Lemelerveldbrug (viaduct) en de kade langs het kanaal. Dit komt voort uit de visie ‘De blik op 
het kanaal van Lemelerveld’. 
Kortom een nieuw plan voor het gehele centrum moest voldoen aan een lineaire structuur. 
Zie bijlage 1 voor het nieuwe ontwerp voor het centrum.

1.3 Perspectief: kwaliteitsimpuls Kroonplein sec borgen
Binnen de uitwerking van Kroonplein sec wordt de kwaliteitsimpuls inhoud gegeven door:

- Brugelement (toogvorm) 
- Gebakken stenen  (met gedeeltelijk hergebruik)
- Fronten (oostzijde en westzijde van de overkluizing; in toogvorm)
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- Openbare verlichting  
- Bomen 
- NB: De waterpartijen zijn vervallen 

In bijlage 3 zijn enkele referentiebeelden van het centrumplan opgenomen.  

2.1 Aanbesteding overkluizing
Op 18 juli 2014 vond de aanbesteding plaats van de uit te breiden overkluizing. Hierop is echter geen 
aanbestedingsvoordeel gerealiseerd. In de 2e bestuursrapportage is gemeld dat  de kostenraming  
geactualiseerd wordt. Oorzaken hiervoor zijn de uitkomst van de aanbesteding van de overkluizing, de 
complexe brug en waterbakken, en de meerkosten voor verhardingen en straatmeubilair. 

2.2 Provinciale co-financiering
In oktober 2014 werd uit contact met de provincie, in verband met de vervanging van het viaduct, 
duidelijk dat de provincie zeer enthousiast is over de Kanalenvisie. De provincie pleitte ervoor de 
lineaire structuur, zoals die ook naar voren komt in de Kanalenvisie, voort te zetten in het Kroonplein 
en was dan bereid financieel te participeren. Dit betekende dat er op korte termijn  met de werkgroep 
Kroonplein een nieuw ontwerp moest worden gemaakt. De provincie heeft de subsidieaanvraag van 
het ingediende nieuwe ontwerp voor het centrum positief beoordeeld.

3.1 Beroep op algemene reserve vrij besteedbaar 
Het voorstel om een beroep te doen op de algemene reserve vrij besteedbaar (zie financiële dekking) 
is verklaarbaar doordat destijds de reserve bovenwijkse voorzieningen is opgeheven en het restant 
overgeheveld is naar de algemene reserve vrij besteedbaar bij de jaarrekening 2012. Het geraamde 
investeringsbedrag van € 1.100.000 voor de herontwikkeling Kroonplein sec is ook ten laste gebracht 
van de reserve bovenwijkse voorzieningen.  

Alternatieven:
Op 3 november 2014 is overlegd met de werkgroep Kroonplein over een nieuw centrum ontwerp (met 
lineaire structuur). Met een besef van urgentie heeft de werkgroep Kroonplein  zich positief opgesteld. 
Hierna heeft een vooroverleg met de  provincie plaatsgehad. Aansluitend is de subsidieaanvraag 
ingediend. Op 22 december 2014 is de subsidiebeschikking ontvangen.       

Als er geen aanvullend krediet beschikbaar komt voor het centrum als geheel, maar ook het 
Kroonplein sec, kan de kwaliteitsimpuls niet worden waargemaakt. In dat geval voldoet de gemeente 
niet aan de voorwaarden van de provinciale subsidie. Bovendien missen we dan een kans om voor 
het gebied tussen Kroonplein en viaduct uitvoering te geven aan de visie “De blik op het kanaal van 
Lemelerveld”.

Financiële dekking:
De raming voor de totaal uitwerking voor het centrum komt uit op afgerond € 2.100.000. 
Er is al een krediet van € 1.100.000 beschikbaar gesteld.
Voor de realisatie van het herontwikkelingsplan voor het gehele centrum van Lemelerveld is een 
aanvullende krediet nodig van in totaal € 1.000.000 (de herinrichting van het Kroonplein tezamen met 
het gebied onder het viaduct). Dit wordt als volgt gedekt:
-  € 84.000 uit krediet aansluiting N348
-  € 66.000 ten laste van het reguliere budget renovatie openbare verlichting
-  € 250.000 uit provinciale subsidie
-  € 600.000 uit de algemene reserve vrij besteedbaar

Communicatie:
Betrokkenheid Werkgroep Kroonplein (OVL en PB):
Leden van de werkgroep Kroonplein zijn actief betrokken en geïnformeerd over het nieuwe ontwerp 
en hebben ingestemd met het herontwikkelingsplan voor het centrum. 
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De omwonenden worden via een inloopbijeenkomst tussen de commissievergadering en 
raadsvergadering geïnformeerd over het uitvoeringsplan voor het centrum van Lemelerveld. 

Vervolg:
Na de verdere voorbereidingen voor de horizontale herinrichting (o.a. bestek),  vindt de uitvraag naar 
aannemers plaats. Na aanbesteding kan het werk voor de herinrichting van de Kroonplein nog in het 
voorjaar van start kan gaan. De planning is om het werk voor de feestweek gereed te hebben.
In het najaar van 2015 kan het traject voor het gebied rondom kanaal onder het viaduct worden 
opgepakt, uitvoering is in te plannen in 2016.     

Bijlagen:
1 Nieuwe inrichtingsplan centrum Lemelerveld (nieuw ontwerp met lineaire structuur) 
2 Herinrichtingsplan Kroonplein (bestaand ontwerp met diagonale structuur)
3 Referentiebeelden ontwerp centrumplan Lemelerveld 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends
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Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015, nummer 270;

gelet op de beleidskaders Missie en Visie gemeente Dalfsen 2020 ‘Bij Uitstek Dalfsen!’ (2009). De 
nota economisch beleid (2013), De visie ‘De blik op het kanaal van Lemelerveld’ (2014)

b e s l u i t :

1. In te stemmen met het nieuwe herinrichtingsplan voor het centrum van Lemelerveld.
2. Aanvullend krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen.
3. Dit krediet te dekken:

-  € 84.000,= uit krediet aansluiting N348
-  € 66.000,= ten laste van renovatie openbare verlichting
-  € 250.000,= uit provinciale subsidie
-  € 600.000,= uit de algemene reserve vrij besteedbaar

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 16 februari 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater
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Vragenlijst inloopmiddag/avond centrumplan Lemelerveld.

1 Ik ben een:
O aanwonende centrumplan
O buurtbewoner 
O ondernemer centrumplan
O ambulant handelaar Kroonplein
O anders, nl.

2 Ik vind het nieuwe centrumplan voor Lemelerveld
O slecht O niet goed O neutraal O goed O erg goed

3 Het kanaal nu ook erbij betrekken vind ik een
O slecht idee O geen goed idee O neutraal O goed idee O erg goed idee

4 Het nieuwe plan biedt ruim voldoende parkeergelegenheid.
O absoluut onjuist O onjuist O neutraal O juist O zeer juist

5 De plek voor de marktkramen (ambulante handel) is goed gekozen
O absoluut onjuist O onjuist O neutraal O juist O zeer juist
Indien u (absoluut) onjuist heeft gekozen, waar zouden de kramen volgens u moeten staan?
Antwoord:

6 Ambulante handel verlevendigt en verbetert de sfeer op het Kroonplein
O absoluut onjuist O onjuist O neutraal O juist O zeer juist

7 De verkeersveiligheid is volgens mij
O erg slecht O slecht O neutraal O goed O erg goed

8 De inspraakreacties over straatmeubilair, bomen en aankleding van het plein zijn goed 
verwerkt.

O absoluut onjuist O onjuist O neutraal O juist O zeer juist

9 Dit plan is volgens mij multifunctioneel er kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden.
O absoluut onjuist O onjuist O neutraal O juist O zeer juist

10 Het is voor mij door dit plan aantrekkelijker om in Lemelerveld boodschappen te gaan doen.
O absoluut onjuist O onjuist O neutraal O juist O zeer juist

Dank voor uw medewerking, hieronder kunt u nog opmerkingen plaatsen. Graag uw ingevulde 
formulier in het daarvoor bestemde documentenbakje stoppen.

Ruimte voor opmerkingen:
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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,

d.d. 26 januari 2015

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 A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, 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 19:30 uur. 

De heer Westerman (Gemeentebelangen) is 
afwezig.

2. Spreekrecht burgers Geen.

3. Vragenronde Dhr. Hof (Gemeentebelangen), afvalinzameling.
Dhr. Logtenberg (CDA), strooibeleid

4. Vaststelling agenda Conform.

5. Verordening onderwijshuisvesting
1. Het inspraakverslag vast te stellen;
2. de Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs van de 
gemeente Dalfsen vast te stellen.

Conform.

6. Onderzoek renovatie De Schakel
Het onderzoek naar de renovatie van de 
sporthal De Schakel Nieuwleusen uit te 
breiden met een analyse van de 
nieuwbouwvariant. 

Stemverklaring D66: Stemt voor, maar onder 
voorbehoud dat nog gesproken gaat worden over 
beleidskaders.

Conform.
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7. Opheffen GR Wezo
1. Kennis te nemen van de akte van 

borgstelling en de daarbij behorende 
verdeling conform de 
aandelenverhouding Wezo NV 2014.

2. In te stemmen met de formele 
overgang van Wsw-medewerkers van 
Gr Wezo naar de Stichting Dalfsen 
Werkt.

3. Conform de garantieverklaring GR 
WEZO garant te staan voor de 
betaling van de wachtgelduitkeringen 
en premieafdracht en uitkeringen voor 
het niet Wsw-personeel dat in 2001 in 
dienst is getreden van Wezo NV en 
de B3 status heeft.

4. Kennis te nemen van de beoogde 
vervreemding van de locatie  
Herfterlaan 2 te Zwolle van GR 
WEZO aan een derde onder de 
voorwaarde dat de verwachte 
boekwinst transparant ter beschikking 
blijft van de individuele gemeente.

5. In te stemmen met de opheffing van 
de GR Wezo per 1 januar1 2016.

6. De verordening cliëntenparticipatie 
Wsw in te trekken per 1 januari 2016.

7. Het Algemeen Bestuur van GR Wezo 
te verzoeken een definitief 
liquidatieplan op te stellen.

Conform.

8. 3D Begeleidingscommissie
Het  verlenen van mandaat aan 
burgemeester en wethouders om 
verdere acties te ondernemen die leiden 
tot een instellingsbesluit en 
voordracht van de leden aan de Raad.

Conform.

9. 13e herziening BP Lemelerveld 2006, 
Vilstersestraat 31a
1. De 13e herziening bestemmingsplan 

Lemelerveld 2006, Vilstersestraat 
31a, het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.LLemhz13-vs01 met 
daarin de geometrisch bepaalde 
planobjecten, de bijbehorende 
bestanden, toelichting en de bijlagen, 
waarbij gebruik is gemaakt van een 
ondergrond die is ontleend aan de 
GBKN-versie van 14 mei 2014, langs 
elektronische weg en in analoge vorm 
vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Stemverklaring ChristenUnie: stemde in oktober 
2013 tegen medewerking aan het principeverzoek, 
maar stemt nu voor omdat de raad destijds het 
besluit wel heeft genomen.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (20 stemmen) aangenomen.
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10. Beleidsplan Armoede en Schulden
1. Het ‘Beleidsplan Armoede en 

Schulden 2015-2018’ vast te stellen;
2. de ‘Verordening individuele 

studietoeslag en individuele 
inkomenstoeslag Participatiewet 
2015’ vast te stellen. 

 

Partijen herhalen hun afgegeven standpunten uit 
de commissie en spreken hun waardering uit voor 
het aanvullen van raadsvoorstel en nota op enkele 
punten (visie, focus op kinderen, positie chronisch 
zieken en gehandicapten). 

Mw. Lassche (ChristenUnie) dient mede namens 
PvdA en D66 een motie in die het college verzoekt:

- te komen met een voorstel om de norm voor de 
groep chronisch zieken en gehandicapten om 
in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming in de kosten van het wettelijk 
eigen risico te verhogen tot 130 % van het 
sociaal minimum

- dit te  laten gelden voor de jaren 2015 en 2016 
en begin 2017 deze regeling te evalueren.

De vergadering wordt geschorst en heropend. Het 
college staat welwillend tegenover de motie, maar 
verzoekt de indieners om de motie aan te houden 
tot de volgende raadsvergadering. In de tussentijd 
worden de relevante feiten onderzocht en in beeld 
gebracht. Indieners stemmen daarmee in. De 
motie wordt aangehouden.

Stemverklaringen:
CDA is van mening dat laag inkomen en meedoen 
ook van belang is bij de groep asielzoekers. Vraagt 
om warm hart en aandacht. 

D66 ziet graag dat de raad op de hoogte wordt 
gehouden van het aantal kinderen dat in 
aanmerking komt voor de regeling, zodat het 
aantal van 100 niet de beperkende factor wordt.

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

11. Vaststellen besluitenlijsten d.d. 
15 december 2014 

Beide besluitenlijsten conform

12. Ingekomen stukken en mededelingen Dhr. Rooijakkers vraagt of brief Vrienden van 
Dalfsen wordt meegenomen in de beschouwingen 
over de Rechterensedijk. Voorzitter antwoordt 
bevestigend. 

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 16 februari 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,  
drs. H.C.P. Noten drs. J. Leegwater

3

Vaststellen besluitenlijst d.d. 26 januari 2015



XXXX
XXXX

Agendapunt: 9 Informant: Datum: 16 februari 2015
M. Meijer

Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken

1. Afzender: N. van Zanden - Telgenhof
Datum brief: 16 januari 2015 (ingekomen d.d. 22 januari 2015, nr 22849-24826)
Korte inhoud: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oosterdalfsen
Advies: Ter advisering in handen van het college stellen

2. Afzender: Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
Datum brief: 20 januari 2015 (ingekomen d.d. 20 januari 2015, nr 22764-23661)
Korte inhoud: Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden, advies deel 1
Advies: Voor kennisgeving aannemen

3. Afzender: Veilig Verkeer Nederland, afdeling Dalfsen
Datum brief: 22 januari 2015 (ingekomen d.d. 26 januari 2015, nr 22897-24847)
Korte inhoud: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oosterdalfsen
Advies: Ter advisering in handen van het college stellen

4. Afzender: Raadslid.nu
Datum brief: 22 januari 2015 (ingekomen d.d. 22 januari 2015, nr 22831-23755)
Korte inhoud: Een sterke raad doet er toe. Rapporten: Format Verbonden Partijen en 

Aanzien of Afzien
Advies: Ter afdoening in handen van de griffier stellen 

5. Afzender: H. Wennemars
Datum brief: (ingekomen d.d. 29 januari 2015, nr 23010-24918)
Korte inhoud: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oosterdalfsen
Advies: Ter advisering in handen van het college stellen

6. Afzender: NRK Verpakkingen
Datum brief: 2 februari 2015 (ingekomen d.d. 3 februari 2015, nr 23093-24991)
Korte inhoud: Draagtassen in het winkelkanaal
Advies: Voor kennisgeving aannemen

7. Afzender: Raad van State
Datum brief: 30 januari 2015 (ingekomen d.d. 2 februari 2015, nr 23057-24958)
Korte inhoud: 1e herziening BP Kern Dalfsen 2012, De Dalfsenaar
Advies: Voor kennisgeving aannemen

8. Afzender: Raad van State
Datum brief: 30 januari 2015 (ingekomen d.d. 2 februari 2015, nr 23057-24959)
Korte inhoud: 1e herziening BP Kern Dalfsen 2012, De Dalfsenaar, aanleveren van stukken
Advies: Ter afdoening in handen van het college stellen

Lijst van ingekomen stukken en mededelingen



Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bij het genoemde stuk vermelde advies.

Voorzitter en griffier

Er zijn een aantal standaardwijzen van afdoening van brieven aan de Raad gericht:

1.  Ter afdoening in handen van het College stellen
De Raad besluit dat het College de, aan de Raad gerichte, brief zal antwoorden of er naar zal handelen.

2. Antwoord laten verzorgen door het College
De raad besluit dat het College de, aan de Raad gerichte, brief zal antwoorden en de antwoordbrief wordt op het RIS 
geplaatst.

3. Ter advisering in handen van het College stellen
De Raad besluit dat het onderwerp van de, aan de Raad gerichte, brief besproken dient te worden in commissieverband, 
en vraagt van het College een advies daartoe op te stellen. Het onderwerp komt dus terug op de agenda van de Raad.

4. Ter afdoening in handen van de griffier stellen
De raad besluit dat de griffier de, aan de Raad gerichte, brief zal beantwoorden of er naar zal handelen.

5. Ter advisering in handen van de Commissie voor de Bezwaarschriften stellen
De Raad heeft in een verordening bepaald dat er een commissie is voor de behandeling van bezwaarschriften (die zich 
richten tegen door de Raad genomen besluiten). Deze Commissie voor de Bezwaarschriften adviseert de Raad over hoe 
te besluiten ten aanzien van de bezwaarschriften. Het onderwerp komt dus terug op de agenda van de Raad.

6. Voor kennisgeving aannemen
Deze mogelijkheid lijkt voor zich te spreken. De Raad van de gemeente Dalfsen heeft in de loop der jaren een gewoonte 
ontwikkeld om moties van andere gemeenten niet te ondersteunen, uitzonderingen daar gelaten.

Bovenstaande lijst van mogelijkheden is géén uitputtende opsomming; daarnaast zijn er nog afdoeningswijzen die niet 
standaard zijn.

Mededelingen
22 januari 2015 Verkoopprijzen bouwgrond 2015
29 januari 2015 Bestuurlijke agenda Vechtdal
10 februari 2015 Jaarverslag externe veiligheid 2014

Verzonden brieven 
22 januari 2015 Aan families Kragt, Bisschop en Moddejonge inzake verzoek tot 

nietigverklaring stedenbouwkundige visie
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