
 Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,

d.d. 2 en 5 november 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, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman
mw. I.G.J. Snijder-Haarman (alleen op 5 november)

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

Met kennisgeving afwezig:
mw. I.G.J. Snijder-Haarman (alleen op 2 november afwezig)

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola , R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, directeur A. Goeree, 
ambtelijke ondersteuning: R. Feijen (bij agendapunt 4). 

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur. 

Mevr. Snijder (Gemeentebelangen) is afwezig.

2. Spreekrecht burgers Geen.

3. Vaststelling agenda Conform.

4. Garantstelling Breedband Nieuwleusen 
Synergie
Voorstel:
1. Uit te spreken dat het aanleggen van 

een glasvezelnetwerk een publiek 
belang dient.

2. In principe te besluiten om onder 
voorwaarden van kredietwaardigheid 
en kaders van de Europese 
Commissie en de invulling van de 
randvoorwaarden genoemd onder 
punt 3, de financiering van de aanleg 
van een breedbandnetwerk in de kern 
en het buitengebied van Nieuwleusen 
mogelijk te maken door het 
verstrekken van een gemeentelijke 
garantie op de financiering bij BNG tot 
een maximum van € 3.533.681, met 
gestelde zekerheden.

Mw. Lassche (ChristenUnie) heeft aan de 
voorzitter gemeld dat zij vanwege lidmaatschap 
van de beheerscoöperatie Nieuwleusen Synergie 
geen deel zal nemen aan de beraadslagingen. Zij 
zal wel deelnemen aan de stemming over het 
voorstel. 

Het college geeft aan dat op basis van extern 
financieel advies besloten is om van de raad nu 
een principebesluit te vragen, waarbij voor het 
vervolg afspraken gemaakt zullen worden met de 
initiatiefnemers over invulling van de randvoor-
waarden. Aan de raad zal dan later een definitief 
voorstel worden voorgelegd. 

De voorzitter benadrukt dat het uitspreken dat het 
aanleggen van een glasvezelnetwerk een publieke 
taak is, gelet op de Wet Markt en Overheid en de 
afwezigheid van aanbieders voor glasvezel in het 
buitengebied. 
  
(vervolg op volgende pagina)
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4. Garantstelling Breedband Nieuwleusen 
Synergie
(vervolg)

3. Het College te vragen om concept 
afspraken te maken met Nieuwleusen 
Synergie over de exacte invulling van 
de randvoorwaarden;

• Aanpassing van de statuten met 
betrekking tot bestemming winsten 
en/of opbrengsten.

• Afspraken te maken over periodieke 
rapportages.

• Afspraken te maken over 
gemeentelijk toestemming bij 
vervreemding van het netwerk.

• Voorwaarden af te stemmen met 
betrekking tot overige 20% 
financiering.

• Aantoonbaar maken dat er geen 
interesse is van marktpartijen in 
verband met Staatssteunkader.

• Vaststellen van aanbod en zekerheid 
met betrekking tot diensten providers.

• Dat gestart kan worden bij 30% 
vraagbundeling in de kern en 60% 
vraagbundeling in het buitengebied.

• Onderzoeken of eventuele revenuen 
uit windenergie en/of energiefonds 
kunnen worden gebruikt voor 
versnelde aflossing op lening met 
gemeentelijk garantstelling.

• Recht van eerste hypotheek 
(gemeente) te vestigen op het 
netwerk.

• Overige zaken te regelen welke 
kunnen leiden tot het verkleinen van 
het risico van de gemeente.

4.   Het college opdracht te verlenen, na 
uitwerking van het vorenstaande, een 
definitief voorstel tot besluitvorming 
aan de gemeenteraad voor te leggen, 
waarna uw raad een definitief besluit 
kan nemen.

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

5. Programmabegroting 2016-2019
1. De Programmabegroting 2016-2019 

vast te stellen.
2. In te stemmen met het beperken van 

de rechtmatigheidscontrole tot alleen 
de Europese 
aanbestedingsprocedures (in 
afwijking van het controleprotocol 
2014-2017).

De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun 
beschouwingen uit. Het college beantwoordt 
gestelde vragen in eerste termijn en doet de 
volgende toezeggingen:
- Evaluatie schuldhulpverlening wordt eind dit 

jaar aan de raad aangeboden (vM)
- Meedoen aan competitie wandelgemeente van 

het jaar (vM)
- Terugkoppeling onderzoek onderhoud trottoirs 

wordt aan raad gestuurd (A)
- Raad wordt geïnformeerd over maatregelen 

Buldersweg/Beatrixlaan (vL)
- College is bereid om met GS in gesprek te 

gaan over toezeggingen veiligheid N377 (vL)

Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient een motie in 
waarbij het college wordt verzocht een voorstel 
aan te bieden over initiatieven op gebied van 
maatschappelijke duurzaamheid. Het college zal 
hier schriftelijk op reageren voor donderdag. 
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6. Schorsing De voorzitter schorst de vergadering om 22:12 uur. 

7. Heropening van de vergadering De voorzitter heropent de vergadering op 
donderdag 5 november om 19:32 uur.
Mw. Snijder maakt deel uit van de vergadering. 

8. Programmabegroting 2016-2019
1. De Programmabegroting 2016-2019 

vast te stellen.
2. In te stemmen met het beperken van 

de rechtmatigheidscontrole tot alleen 
de Europese 
aanbestedingsprocedures (in 
afwijking van het controleprotocol 
2014-2017).

Het woord wordt in 2e termijn gevoerd door de 
fractievoorzitters. Zij reageren op de algemene 
beschouwingen en de reactie van het college. 

Dhr. Hof (GB) dient mede namens CDA, 
ChristenUnie en PvdA een motie in, waarin het 
college wordt verzocht om voor de eerste helft van 
2016 een voorstel uit te werken ter besluitvorming, 
waarin de volgende elementen zijn verwerkt:

• afspraken met woningcorporaties om een groot 
deel van hun woningbestand versneld te 
verduurzamen;

• de wijze waarop particulieren worden 
gemotiveerd en gestimuleerd om hun 
bestaande woningen (op hoogwaardige wijze) 
te isoleren. Met daarbij specifiek aandacht voor 
de groep mensen met een laag inkomen en 
(relatief) hoge energielasten; 

• een lijst met gemeentelijke gebouwen en de 
wijze waarop deze kunnen worden 
verduurzaamd;

• hiervan minimaal een gemeentelijk gebouw aan 
te wijzen waarbij verduurzaming wordt 
gerealiseerd om meer praktijkervaring op te 
doen als gemeente en om als voorbeeld te 
dienen voor bedrijven en particulieren; 

• hiervoor het budget van voorheen de reserve 
Essent-gelden met een omvang van circa 
€ 252.000 revolverend in te zetten.

Dhr. Uitslag (CDA) dient een motie in, waarin het 
college wordt verzocht een voorstel uit te werken 
ter besluitvorming, zodat in onze beleidsregels een 
nadere uitleg wordt opgenomen over de 
hervestigingsregeling in de structuurvisie 
buitengebied. Ondoelmatig gebruik leidt anders tot 
ongewenste ruimtelijke effecten. Dit voorstel dient
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk het eerste 
kwartaal van 2016 aangeboden te worden.

Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) voert –gelet op de 
beraadslagingen en de reactie van het college- 
enige aanpassingen door in zijn motie. In de motie 
wordt het college nu verzocht om in 2016 een 
voorstel uit te werken ter besluitvorming, waarin de 
volgende elementen zijn verwerkt:

• Op het niveau van buurten, wijken of straten 
burgers uitdagen met initiatieven te komen die 
genoemde doelen (sociale cohesie en 
stimuleren onderlinge hulp en zorg) mede 
invullen.

• Initiatieven gericht op langdurige ontwikkeling 
en / of inrichting

• Eventueel een beperkt aantal kansrijke & 
originele initiatieven financieel te ondersteunen. 

• Financiële middelen uit het budget van 
voorheen de reserve maatschappelijke 
duurzaamheid maximaal €23.000,= in te zetten.

(vervolg op volgende pagina)
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8. Programmabegroting 2016-2019
(vervolg) Het college doet de volgende toezeggingen:

- Eventuele (nood)opvang van vluchtelingen 
passend bij de maat van Dalfsen. Organisaties, 
verenigingen en kerken worden hierbij 
betrokken. 

- Bespreking controleprotocol in werkgroep 
planning en control (vL)

- Genoemde knelpunten fietsveiligheid worden 
meegenomen in volgende onderzoek (vL)

- Extra aandacht in controles door RUD voor 
milieumaatregelen bestaande en nieuw te 
bouwen bedrijven (Westerveldweg) (A) 

- De raad krijgt een voorstel voor mogelijkheden 
om startende ondernemers een steuntje in de 
rug te geven (A)

- De raad krijgt een brede evaluatie ter 
besluitvorming aangeboden over de 
structuurvisie en de beleidsregels na de 
evaluatie rood voor rood (A).

Het college ondersteunt de motie-GB c.s. over de 
verduurzaming van woningen en gebouwen. Het 
college ontraadt de motie-CDA over de 
hervestigingsregeling, omdat het college een 
andere evaluatie heeft toegezegd, maar het 
college staat er niet onwelwillend tegenover. Het 
college ontraadt de motie-ChrU over de 
maatschappelijke initiatieven niet langer, nu er 
aanpassingen zijn doorgevoerd.  

Het voorstel wordt unaniem (21 stemmen) zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen.

De motie-ChristenUnie wordt unaniem (21 
stemmen) zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De motie-GB-CDA-ChrU-PvdA wordt unaniem (21 
stemmen) zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De motie-CDA wordt met 8 stemmen voor (CDA, 
PvdA, D66) en 13 stemmen tegen (GB, ChrU, 
VVD) verworpen. 

9. Septembercirculaire gemeentefonds 
2015
De notitie met de financiële gevolgen van 
de septembercirculaire 2015 vast te 
stellen en deze als begrotingswijziging te 
verwerken.

Conform. 

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
23 november 2015.

De raad voornoemd,

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