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

d.d. 22 juni 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 

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:
-

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

2. Spreekrecht burgers Geen.

3. Vragenronde Geen.

4. Vaststelling agenda Dhr. Uitslag (CDA) dient een motie vreemd aan de 
orde van de dag in over het onderwerp N340. De 
voorzitter stelt voor dit als agendapunt 13a te 
behandelen, de raad stemt hiermee in. 

Voor het overige conform. 

5. Evaluatierapport Drank- en 
Horecaverordening
1. Kennis te nemen van het 

evaluatierapport Drank- en 
Horecaverordening.

2. In te stemmen met de conclusies en 
aanbevelingen genoemd in het 
evaluatierapport Drank- en 
Horecaverordening.

 

Conform.

6. Eerste bestuursrapportage
De eerste Bestuursrapportage 2015 vast 
te stellen en de begroting 2015 
conform te wijzigen.

Conform.
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7. Bestemmingsplan Oosterdalfsen en 
Beeldkwaliteitsplan Oosterdalfsen
1. Voor wat betreft de ontvankelijkheid, 

de inhoud en de overwegingen ten 
aanzien van de zienswijze te 
besluiten overeenkomstig de  Nota 
van Zienswijzen.

2. Het ‘bestemmingsplan Oosterdalfsen’ 
en de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-
bestand 
NL.IMRO.0148.Doosterdalfsen-vs01  
met de bijbehorende bestanden, 
toelichting en bijlagen, waarbij voor 
het plangebied gebruik is gemaakt 
van een ondergrond welke is ontleend 
aan de GBKN-versie van 7 april 2011, 
langs elektronische weg en in 
analoge vorm ongewijzigd vast te 
stellen.

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4. Het Beeldkwaliteitsplan Oosterdalfsen 

vast te stellen.
5. De bebouwde kom grens nader vast 

te stellen voor het plangebied 
Oosterdalfsen volgens de bijgevoerde 
tekening.

Conform.

8. Kosten archeologisch onderzoek
Tot het:
1. Beschikbaar stellen van een bedrag 

van € 70.000 voor te maken kosten 
van archeologisch onderzoek;

2. Dekken van het bedrag door € 40.000 
ten laste van de Algemene reserve en 
€ 30.000 ten laste van de post 
Onvoorzien te brengen.

Conform.

9. 7e herziening BP Nieuwleusen 2007, 
uitbreiding autobedrijf Zieleman
1. De ‘7e herziening bestemmingsplan 

Nieuwleusen 2007, uitbreiding 
autobedrijf Zieleman’ en de 
geometrisch bepaalde planobjecten 
als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.NNlshz07-vs02met de 
bijbehorende bestanden, toelichting 
regels en bijlagen, waarbij voor het 
plangebied gebruik is gemaakt van 
een ondergrond die is ontleend aan 
de GBKN-versie van 10-12-2014, 
langs de elektronische weg en in 
analoge vorm ongewijzigd vast te 
stellen;

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (21 stemmen) aangenomen.
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10. Aanbesteding accountant
Deloitte Accountants B.V. de opdracht te 
verstrekken voor accountantsdiensten 
voor de boekjaren 2015 – 2018 met 
daarbij een eenzijdige optie voor 
verlenging van twee keer één jaar.

Het CDA is blij met tijdigheid, maar is niet tevreden 
over het gelopen proces. De fractie vraagt 
aandacht van de accountant als het gaat om 
decentralisaties. Gemeentebelangen vindt het 
jammer dat een einde komt aan de samenwerking 
met de huidige accountant, vanwege het belang 
van de tijdigheid. De ChristenUnie geeft aan dat de 
raad de tijdigheid ook zelf gewild heeft, en gaat er 
van uit dat ook de nieuwe accountant kwaliteit 
levert. 

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

11. Bijgestelde begroting 2015 GR WEZO
Geen zienswijze in te dienen voor de 
bijgestelde begroting 2015 van de 
Gemeenschappelijke Regeling WEZO.

De voorzitter geeft aan dat het voor de raad niet 
zinvol is om een zienswijze in te dienen, omdat de 
termijn hiervoor verstreken is. De door de raad 
kenbaar gemaakte opvattingen zullen echter wel 
aan het Wezo bestuur worden overgebracht. 
Wethouder van Leeuwen geeft een toelichting. 
De ChristenUnie vindt het gelopen proces en de 
aanbieding aan de raad slordig. Voor het overige 
heeft de raad geen behoefte opvattingen kenbaar 
te maken. 

Op voorstel van de voorzitter besluit de raad met 
algemene stemmen kennis te nemen van de 
bijgestelde begroting van de Wezo.

12. Jaarverslag en Jaarrekening 2014 
Veiligheidsregio IJsselland
Geen zienswijze in te dienen op het 
Jaarverslag en de Jaarrekening 2014 van 
Veiligheidsregio IJsselland.         

Burgemeester Noten zegt toe dat hij de zorg van 
Gemeentebelangen over het kennisniveau door 
oefening en opleiding bij de brandweer over zal 
brengen aan de Veiligheidsregio. 

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

13. Jaarrekening 2014 GGD IJsselland
Geen zienswijze in te dienen bij de 
jaarrekening 2014 van de GGD IJsselland

Het CDA is blij dat de bezuinigingen gehaald gaan 
worden en dat het bestuurlijk op orde is. De fractie 
ziet geen aanleiding voor het indienen van een 
zienswijze. Gemeentebelangen vindt alertheid op 
zijn plaats en juicht het toe dat de GGD dichter bij 
de gemeente komt te staan met zijn adviezen. 

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (21 stemmen) aangenomen.
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13a. Motie vreemd aan de orde van de dag: 
N340

Dhr. Uitslag (CDA) dient mede namens alle andere 
partijen een motie in die het college verzoekt:
- bij de provincie te pleiten voor een snelle 

aanpak van de knelpunten Spoorwegovergang 
en de aansluiting op de A28;

- bij de provincie aan te dringen op actualisatie 
van het verkeerstromenonderzoek zodat - 
mocht tot heroverweging worden besloten - een 
heroverweging kan plaatsvinden op basis van 
actuele gegevens.

Het college ondersteunt de motie. 

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

14. Vaststellen besluitenlijst d.d. 26 mei 
2015

Conform.

15. Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter meldt dat hij een initiatiefvoorstel 
heeft ontvangen van dhr. Rooijakkers (D66) over 
de instelling van een jongerenraad. Dhr. 
Rooijakkers licht het voorstel toe. De voorzitter 
stelt voor dit voorstel toe te voegen aan de lijst van 
ingekomen stukken en in handen te stellen van de 
agendacommissie. Het college wordt gevraagd 
een reactie te verzorgen. Voorstel en reactie 
worden dan geagendeerd voor september. De 
raad stemt hiermee in.

Dhr. Logtenberg vraagt n.a.v. de brief van 
WeCycle naar een verklaring van het lager 
inzamelingspercentage en verzoekt het college 
hier aandacht aan te besteden bij de stimulerings-
actie in het najaar. Wethouder Agricola neemt dit 
mee. 

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

16. Sluiting De voorzitter bedankt mw. Kappert voor het op een 
plezierige wijze vervangen van dhr. Westerman. 
Hij dankt haar voor de geleverde bijdrage als 
raadslid en ziet haar graag als commissielid weer 
terug. 

Mevrouw Kappert dankt de voorzitter voor de 
lovende woorden. Zij heeft het werk met veel 
plezier gedaan. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
28 september 2015.

De raad voornoemd,

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