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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 15 december 2014 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.C.P. Noten 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen E.J. Hof, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink,  
  J.G.J. Ramaker, 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  - 
    
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: 
J.G. Ellenbroek (Gemeentebelangen), R.P. Schuring (VVD), A. Schuurman (Gemeentebelangen),  
A. Westerman (Gemeentebelangen) 

 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:34 uur. 
De heren Ellenbroek, Schuurman en Westerman 
(allen Gemeentebelangen) en de heer Schuring 
(VVD) zijn afwezig.   
 
Namens de taakgroep monitoring 3D overhandigt 
dhr. Nijkamp het rapport ‘Monitoring van de nieuwe 
zorgtaken in de gemeente Dalfsen’ aan 
wethouders Von Martels en Van Leeuwen. De 
taakgroep bestond uit raads- en commissieleden 
van alle fracties. In het rapport staat een aanzet 
om te komen tot indicatoren m.b.t. de 
decentralisaties in het sociale domein, waarmee de 
raad kan sturen en monitoren. Dhr. Nijkamp wenst 
het college veel succes met de uitvoering.  
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen. 
 

3. Vragenronde Geen. 
 

4. Vaststelling agenda 

 
Conform 

5. Dekkingsvoorstel motie 
Consultatiebureaus 
1. Een bedrag van € 112.500 voor 2015 

en € 150.000 voor 2016 beschikbaar te 
stellen voor de huisvesting en 
uitvoering van consultatiebureaus in 
Nieuwleusen en Lemelerveld. 

2. Dit bedrag te beschikken uit de 
Algemene reserve vrij besteedbaar. 

3. De meerjarenbegroting 2015-2018 
conform te wijzigen 

 

 
Conform 
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6. Reserve decentralisaties ('frictiepot') 
1. Als bestedingsdoelen van de reserve 

decentralisaties vast te stellen: 
- de tijdelijke extra uitvoeringskosten; 
- de tijdelijke extra invoeringskosten; 

2. het college toestemming te geven tot 
verantwoording achteraf via de 
bestuursrapportages en/of de 
jaarrekening. 

 

 
Conform 

7. Structurele inzet combinatiefuncties 
In te stemmen met het continueren van 
de deelname aan de rijksregeling Brede 
impuls combinatiefuncties. 
 

 
Conform 

8. Aanpassing huishoudelijke hulp 
1. De volgende uitgangspunten voor de 

huishoudelijke hulp vast te stellen: 
a. Huishoudelijke hulp (HH1) van 

maatwerkvoorziening om te 
vormen tot algemene 
voorziening. 

b. Voor bestaande gebruikers een 
overgangsperiode van twee jaar 
te hanteren. 

c. Hulp bij het organiseren van het 
huishouden (HH2) als 
maatwerkvoorziening te 
behouden. 

d. Voor de bestaande gebruikers 
HH1 en voor de HH2 een 
bezuiniging te realiseren door het 
maken van budgetafspraken 

2. In te stemmen met de notitie 
Aanpassing Hulp bij het Huishouden. 

 
 

 
Conform 

9. Starterslening: evaluatie, aanpassing 
verordening 
Vast te stellen de Verordening 
Starterslening 2015. 
 

 
Conform 

10. Grondslag rioolheffing 
1. In te stemmen met het voorstel van het 

college om aan om aan de huidige 
systematiek een rioolheffing 
grootverbruik toe te voegen. 

2. het college opdracht te geven om 
voorstel nader uit te werken. 

 

 
Stemverklaring D66: stemt voor, maar uitsluitend 
op basis van het besluit en niet op de tekst in het 
voorstel.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (17 stemmen) aangenomen. 
 

11. Verordening fractieondersteuning 2015 
De Verordening op de 
fractieondersteuning gemeente Dalfsen 
2015 vast te stellen. 
 

 
Conform 

12. Verordening rechtspositie 
ambtsdragers 2014 
1. De Verordening rechtspositie 

wethouders, raads- en commissieleden 
Dalfsen 2014 vast te stellen. 

2. De nieuwe Verordening als bedoeld 
onder punt 1, op de gebruikelijke wijze 
bekend te maken aan de politieke 
ambtsdragers van de gemeente 
Dalfsen en te publiceren. 

 

 
Conform 
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13. Verordening OZB 2015, 
Reinigingsheffingen 2015 en 1e 

wijziging Legesverordening 2015 
Vast te stellen de: 
1. Verordening Onroerende - 

zaakbelastingen 2015 
2. Verordening Reinigingsheffingen 2015 
3. 1e  wijziging Legesverordening 2015 
 

 
Wethouder van Leeuwen komt schriftelijk terug op 
de waardedaling van goedkope woningen en het 
effect op het OZB tarief.  
 
Stemverklaring PvdA: stemt in met het voorstel, 
maar vindt de stijging van € 0,02 bij de 
reinigingsheffing niet nodig.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (17 stemmen) aangenomen. 

14. Benoeming stadsbouwmeester 
Met ingang van 1 januari 2015: 
1. De heer ir. R.M. Onderdelinden te 

benoemen als stadsbouwmeester van 
de gemeente Dalfsen voor een periode 
van drie jaar; 

2. De heer ir. A.H.M. Geerdink te 
benoemen als plaatsvervangend 
stadsbouwmeester van de gemeente 
Dalfsen voor een periode van drie jaar; 

3. De benoeming van de huidige leden 
van de welstandscommissie in te 
trekken, te weten: 

- ing. J. Mulder 
- E. Blaak-Schuitevoerder 
- ir. V.W. Piscaer 
- ir. L. W. Barneveld 
- G.J. van den Belt 
- P. Brink 
- ing. L. Jacobs 
- ir. H.W. de Lorm 
- ir. P. Sala 
- ing. A.J. Bijkerk 
- ir. R.M. Onderdelinden 
- ir. A.H.M. Geerdink 
- ing. J.S. Rühl 

 

 
De voorzitter stelt de raad voor een 
gecombineerde stemming te houden en een 
stemcommissie in te stellen met als leden de heren 
Hof en Ramaker en de heer Kouwen als voorzitter. 
De raad stemt hier unaniem mee in. De 
vergadering wordt geschorst. 
 
De vergadering wordt heropend. De heer Kouwen 
brengt verslag uit van de stemming: het aantal 
uitgegeven en ingeleverde stembriefjes is 17. De 
stemming is geldig. 
 
Voor de benoeming tot stadsbouwmeester zijn 17 
stemmen voor en 0 stemmen tegen uitgebracht op 
dhr. Onderdelinden. Hij is hiermee benoemd.  
 
Voor de benoeming tot plv. stadsbouwmeester zijn 
17 stemmen voor en 0 stemmen tegen uitgebracht 
op dhr. Geerdink. Hij is hiermee benoemd.  
 
M.b.t. de intrekking van de benoeming van de 
huidige leden van de welstandscommissie per 1 
januari 2015 besluit de raad unaniem (17 
stemmen) conform.  
 

15. Oprichten Stichting Dalfsen Werkt 
In te stemmen met het voorgenomen 
besluit van het college om over te gaan 
tot oprichting van de Stichting Dalfsen 
Werkt. 
 

Stemverklaringen: 
Gemeentebelangen kan zich vinden in het voorstel 
en de wijze van governance. De fractie wijst op het 
belang van succesvolle invulling van het 
werkgeverspunt. 
 
Het CDA is het eens met lokale uitvoering en de 
oprichting van de stichting, maar houdt zorg over 
de samenstelling van de Raad van Toezicht. De 
fractie adviseert om te kijken naar een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.  
 
Fracties ChristenUnie en PvdA stemmen in met 
het voorstel.  
 
D66 adviseert het college om de statuten zodanig 
te wijzigen dat onafhankelijk toezicht mogelijk 
gemaakt wordt.  
 
Wethouder van Leeuwen zegt toe dat uiterlijk over 
twee jaar de raad een evaluatie zal ontvangen, 
waarin ook gekeken wordt naar governance. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (17 stemmen) aangenomen. 

16. Gewijzigde reservesystematiek 
De begrotingswijziging vast te stellen. 
 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (17 stemmen) aangenomen. 
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17. Septembercirculaire gemeentefonds 
2014 
Vast te stellen de notitie met de gevolgen 
van de septembercirculaire 2014 en deze 
als begrotingswijziging te verwerken. 
 

 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) verzoekt het college 
om het meerjarig begrotingssaldo inclusief 
wijzigingen voortaan in het raadsvoorstel te 
vermelden. De wethouder neemt dit mee. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (17 stemmen) aangenomen. 
 

18. Najaarsrapportage 2014 
Veiligheidsregio IJsselland 
Geen zienswijze in te dienen op de 
Najaarsrapportage 2014 Veiligheidsregio 
IJsselland. 
 

 
Dhr. Noten zegt als portefeuillehouder toe: 
- schriftelijk terug te komen op het sluiten van de 

politiepost en de huurperiode. 
- een ontmoeting voor de raad te organiseren met 

de brandweervrijwilligers. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (17 stemmen) aangenomen. 

 
19. Vaststellen besluitenlijst d.d.  

24 november 2014  
Conform 

20. Ingekomen stukken en mededelingen  
Brief 6: Omwonenden Westerveldweg 
Mw. Schiphorst (CDA) stelt voor om het 
afdoeningsadvies te wijzigen in ‘ter afdoening in 
handen van het college stellen’, in verband met 
vragen die in de brief staan. De raad stemt 
hiermee in, en ontvangt graag een afschrift van de 
reactie van het college. 
 
Brief 9: Omwonenden Bontekamp 
Mw. Schiphorst vraagt om verduidelijking van het 
afdoeningsadvies (‘Anders’). Op voorstel van de 
voorzitter wordt de brief in het presidium 
geagendeerd, de raad wordt geïnformeerd.  
 
Brief 8: Plan Rechterensedijk 
Dhr. Rooijakkers (D66) vraagt, gezien 
afdoeningsadvies (‘Voor kennisgeving aannemen’), 
of plan nog terugkomt in de raad. Voorzitter 
antwoordt bevestigend.  
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies.  
 
Mededeling B&W Garantstelling Noaberhuus 
Dhr. Logtenberg (CDA) roept het college op om 
niet te wachten tot oktober 2015 met gesprekken 
over een sluitende exploitatie. Wethouder Von 
Martels zal binnenkort om tafel gaan.  
 

21. Sluiting Aansluitend aan de openbare vergadering, 
vergadert de raad in beslotenheid.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:57 uur.  
 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 januari 
2015. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


