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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 26 mei 2015 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.C.P. Noten 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  

Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,  

  H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink, 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 R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, gemeentesecretaris J.H.J. Berends. 
 
Met kennisgeving afwezig: 
J.G.J. Ramaker (Gemeentebelangen), Wethouder N.L. Agricola 
 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.  
De heer Ramaker (Gemeentebelangen) is afwezig, 
ook wethouder Agricola is afwezig. 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen. 
 

3. Vragenronde Geen. 
 

4. Vaststelling agenda 

 
Conform. 

5. 5e herziening BP Buitengebied, 
Middeldijk 21 – Westeinde 86 
1. In te stemmen met de beoordeling 

van de zienswijze zoals uiteengezet 
in de Nota van Zienswijzen, inspraak 
en kennisgeving; 

2. de 5e herziening bestemmingsplan 
buitengebied gemeente Dalfsen, 
Middeldijk 21 - Westeinde 86, het 
GML-bestand NL.IMRO.0148. 
BgemDlfshz5-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 2 juni 2014, langs 
elektronische weg en in analoge vorm 
vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

 
 
Conform. 
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6. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 
(MPG 2015) 
1. De Meerjaren Prognose 

Grondexploitaties 2015 vast te stellen 
en daarmee: 

- de gehanteerde uitgangspunten voor 
programmering, parameters en 
rekenrente, zoals opgenomen in 
hoofdstuk 3 vast te stellen; 

- te bevestigen dat er een reëel en 
stellig voornemen bestaat om de 
volgende locaties in de nabije 
toekomst in exploitatie te nemen:   

• Uitbreidingslocatie Hoonhorst 

• ’t Gruthuuske 

• Beatrixgebouw 

• De Koppeling 
- te bevestigen dat voor de overige 

locaties onder de NIEGG nog steeds 
een reëel en stellig voornemen 
bestaat om deze in de nabije 
toekomst in ontwikkeling te nemen. 

2. Het resultaat van € 2.103.026 ten 
laste van de algemene reserve 
grondexploitatie te brengen en dit te 
verwerken in de jaarrekening 2014.  

3. De door het college opgelegde 
geheimhouding, zoals bedoeld in 
artikel 25, tweede lid en artikel 55 lid 
1 Gemeentewet, ten aanzien van de 
bijlage met kasstroomoverzichten te 
bekrachtigen, voor een periode van 
tien jaar. 

 
 
Stemverklaring: 
De ChristenUnie stemt in met het voorstel, maar 
maakt een voorbehoud voor wat betreft het risico 
vennootschapsbelasting.  
 
Conform. 
 

7. Concept programmabegroting 2016 en 
meerjarenraming 2017-2019 
Veiligheidsregio IJsselland 
Geen zienswijze in te dienen op de 
concept-programmabegroting 2016 van 
Veiligheidsregio IJsselland.  
 

 
 
 
Burgemeester Noten zegt toe: 
- schriftelijk terug te komen op de evaluatie van 

het project Storm, het beleid rondom de 
fysieke inspanningstest, vrouwenbeleid, de 
aanpak voor extra ehbo-opleidingen en de 
opkomsttijden; 

- bij het bestuur te pleiten voor het opnemen in 
de planning van de bedrijfsvoeringsrisico’s 

 
(vervolg volgende bladzijde) 
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7. Concept programmabegroting 2016 en 
meerjarenraming 2017-2019 
Veiligheidsregio IJsselland 
(vervolg) 

 
Dhr. Kleine Koerkamp (GB) dient namens alle 
partijen een amendement in waarin het 
voorgestelde besluit wordt geschrapt en wordt 
vervangen door: 
- De volgende zienswijze in te dienen op de 

concept-programmabegroting 2016 van de 
Veiligheidsregio IJsselland: 
o Met betrekking tot het risicoprofiel en de 

weerstandscapaciteit (blz. 43/44) spreken 
wij onze zorg uit over de geschetste risico’s 
en onderstrepen wij het op peil houden van 
de algemene reserve op het gewenste 
niveau en het weerstandvermogen aan te 
vullen vanuit het te verwachten overschot 
over het jaar 2014.  

o Wij gaan er daarbij vanuit dat het dagelijks 
bestuur adequaat inspeelt op de 
ontwikkelingen en de deelnemende 
gemeenten tijdig informeert over wijzigingen 
die van invloed kunnen zijn op de uitvoering 
van bestaande taken, het 
dienstverleningsniveau en de hoogte van de 
gemeentelijke bijdrage.  

o Ook zouden wij voor volgend jaar graag 
zien, dat in de P en C cyclus van de 
Veiligheidsregio opgenomen is, dat de 
jaarcijfers eerder bekend zijn dan de nieuwe 
begroting. 

De portefeuillehouder ondersteunt deze zienswijze. 
 
Het amendement wordt unaniem (20 stemmen) 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.  
 
Het geamendeerde voorstel wordt vervolgens 
unaniem (20 stemmen) zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen.   
 

8. Concept programmabegroting 2016 en 
meerjarenraming 2017-2019 GGD 
IJsselland 
In te stemmen met de concept 
programmabegroting 2016 en 
meerjarenraming 2017-2019 van de GGD 
IJsselland en hierbij geen zienswijze in te 
dienen. 

 
 
 
Wethouder Von Martels komt schriftelijk terug op 
de vraag van dhr. Schuurman 
(Gemeentebelangen) over de voorgenomen 
indexatie en de mogelijkheden van de 
gemeenteraad om daar in de toekomst wat van te 
vinden.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (20 stemmen) aangenomen. 
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9. Aanpassen inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 
1. Het drempelbedrag voor leveringen 

en diensten, waarbij enkelvoudig 
onderhands kan worden aanbesteed, 
vast te stellen op € 50.000, onder de 
voorwaarde dat bij een 
opdrachtwaarde van € 0 tot € 25.000, 
2 offertes van lokale bedrijven en bij 
een opdrachtwaarde van € 25.000 tot  
€ 50.000, 3 offertes bij lokale 
bedrijven dienen te worden gevraagd. 
Het drempelbedrag voor werken, 
waarbij enkelvoudig onderhands kan 
worden aanbesteed, vast te stellen op 
€ 150.000, onder de voorwaarde dat 
bij een opdrachtwaarde van € 0 tot  € 
75.000, 2 offertes bij lokale bedrijven 
dienen te worden gevraagd en bij een 
opdrachtwaarde van    € 75.000 tot € 
150.000, 3 offertes bij lokale bedrijven 
dienen te worden gevraagd. 

2. De definitie regionaal vast te stellen 
als: een leverancier (hoofdvestiging of 
nevenvestiging) binnen een straal van 
25 kilometer rondom het 
gemeentehuis van de gemeente 
Dalfsen. 

 

 
 
Het raadsvoorstel is naar aanleiding van de 
raadscommissie aangepast. Er is toegevoegd dat 
offertes moeten worden opgevraagd (gestaffeld) 
en de definitie van de regio is aangescherpt. 
Wethouder von Martels geeft ook aan dat de 
passage over DSZ-gemeenten moet worden 
geschrapt.  
 
Verschillende raadsleden vragen zich af hoe dit 
voorstel in de praktijk zou uitwerken en of dit 
efficiënt is. Ook is onduidelijk hoe de definities voor 
enkelvoudig en meervoudig moeten worden 
uitgelegd voor inkoop en bij aanbesteding.  
 
De voorzitter stelt voor om het voorstel terug te 
leggen bij het college met het verzoek om het 
eerste beslispunt nader uit te werken, met name 
rondom opdrachtwaardes onder de € 50.000. De 
raad besluit het onderwerp van de agenda af te 
voeren.  
 
 

10. Camperplaatsen 
1. De camperplaats buiten 

kampeerterreinen nabij het station in 
de kern Dalfsen aan te  wijzen, met 
maximaal 5 camperplekken. 

2. De camperplaats buiten 
kampeerterreinen nabij de 
sportvoorzieningen in de kern 
Nieuwleusen aan te wijzen, met 
maximaal 3 camperplekken.  

3. Het beheer van de camperplaatsen 
structureel in handen te stellen van de 
gemeente. 

4. Voor de camperplekken geen stageld 
te heffen. 

5. De exploitatie van de camperplaatsen 
voor de kern Dalfsen en de kern 
Nieuwleusen aan te wijzen als dienst 
van algemeen belang, zoals bedoeld 
in de wet Markt en Overheid. 

 
Dhr. Wiltvank (PvdA) geeft aan voor 
camperplaatsen te zijn, maar het niet 
aanvaardbaar te vinden om deze gratis aan te 
bieden. Hij dient een amendement in, waarbij 
tekstaanpassing van onderdeel 4. van het 
raadsbesluit wordt voorgesteld: 
4. Voor de camperplekken stageld en 

toeristenbelasting te heffen 
 
Dhr. Rooijakkers (D66) dient een amendement in, 
waarbij hij voor zijn motivatie aansluit bij de 
woorden van dhr. Wiltvank. De raad wordt 
voorgesteld te besluiten besluitregels 3 en 4 te 
schrappen en te vervangen door: 
3. De camperplaatsen door de gemeente te 

exploiteren en hier een vergoeding en  
toeristenbelasting voor te vragen 

4. Het college opdracht te geven nadere regels te 
stellen omtrent heffing en inning, waarbij 
a. de uitvoering verricht wordt door een horeca 

ondernemer 
b. de ontvangen vergoeding aan de horeca 

ondernemer ter beschikking wordt gesteld 
 
De ChristenUnie is voorstander van het aanbieden 
van camperplaatsen, in principe door een 
ondernemer. Dit is echter niet rendabel. De fractie 
deelt de bezwaren tegen het gratis aanbieden, 
maar laat voortzetting zwaarder wegen. De 
amendementen worden niet gesteund, het voorstel 
wel.  
 
(zie volgende bladzijde) 
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10. Camperplaatsen 
(vervolg) 

 
 
Gemeentebelangen vindt dat de camperaars 
voldoende gefaciliteerd worden via huidige 
campings en stemt tegen het collegevoorstel. De 
fractie vindt de amendementen sympathiek, maar 
zal deze ook niet steunen.  
 
Het CDA sluit aan bij de inbreng van de 
ChristenUnie en constateert dat er behoefte is. Het 
is goed voor de lokale economie. De fractie steunt 
het voorstel en is tegen de amendementen.  
  
De VVD steunt het collegevoorstel. De fractie ziet 
geen concurrentie met campings optreden en 
wenst voortzetting van het gratis aanbieden van de 
camperplaatsen. Geen steun voor amendementen. 
 
Wethouder von Martels ontraadt de 
amendementen. Hij ziet dit als voortzetting van het 
tweede jaar uit de pilot, dat geen succes was.  
 
Na schorsing en heropening van de vergadering 
constateert dhr. Rooijakkers dat hij onvoldoende 
steun krijgt voor zijn amendement. Hij trekt dit in.  
 
Het amendement-Wiltvank wordt met 2 stemmen 
voor (PvdA, D66) en 18 stemmen tegen 
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, VVD) 
verworpen. 
 
Het voorstel wordt vervolgens met 11 stemmen 
voor (CDA, ChristenUnie, D66, VVD) en 9 
stemmen tegen (Gemeentebelangen, PvdA) 
aangenomen.   
 
Dhr. Rooijakkers licht toe dat hij met zijn 
stemkeuze het belang van de middenstand 
zwaarder heeft laten wegen.  
 
 

11. Vaststellen besluitenlijst d.d.  
20 april 2015 
 

Conform. 
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12. Ingekomen stukken en mededelingen Overdracht lichtpunten aan provincie  
Mw. Schiphorst (CDA) vraagt hoe de afstemming 
met de provincie er uit ziet en geeft aan dat haar 
fractie dit ook zou willen bespreken.  Het college 
komt hier schriftelijk op terug.  
 
Beantwoording vragen ouderbijdrage jeugd GGZ 
Mw. Lassche (ChristenUnie) dankt het college voor 
deze reactie en de gedane inzet.  
 
Behandeling motie financieel beleid 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dankt het college voor 
de reactie. Hij is blij dat het college het belang van 
inzicht in stand reserve en claims inziet. Hij is 
tevreden met de toezeggingen en constateert dat 
de motie prima is ingevuld. Desgevraagd geven 
andere fracties aan zich in de reactie van het 
college te kunnen vinden. De voorzitter constateert 
op basis van deze reacties dat aan de behoefte 
van de raad is voldaan . Dhr. Nijkamp trekt zijn 
motie in.  
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies.  
 

13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:22 uur.  
 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 22 juni 2015. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


