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

d.d. 28 november 2016

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 G.J. Veldhuis

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, secretaris J.H.J. Berends.

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur. 

2. Spreekrecht burgers Er zijn 2 aanmeldingen, beide over het onderwerp 
Vliegroutes vliegveld Lelystad. 

Mw. Berghuis maakt zich zorgen over de effecten 
van de maatregelen, m.n. op milieugebied en 
geluidsoverlast. Zij verzoekt het bestuur om al het 
mogelijke in het werk te stellen om burgers te 
informeren. 

Dhr. Ellenbroek van camping De Lemeler Esch 
roept de gemeente op in actie te komen tegen de 
plannen vanwege de te verwachten overlast. 

3. Vragenronde Er zijn 2 vragen ontvangen. 

Dhr. Jutten (Gemeentebelangen) over vliegroutes 
vliegveld Lelystad. Wethouder van Leeuwen zegt 
toe dat hij de raad zal informeren over het rapport 
van dhr. Van Nes, aangevuld met het standpunt 
van het college en het te volgen traject. Alle 
fracties geven aan het wenselijk te vinden om dit 
onderwerp te agenderen voor bespreking in 
commissieverband. De voorzitter stelt voor dit in 
handen te stellen van de agendacommissie. De 
raad besluit conform. 

Dhr. Logtenberg (CDA) over gratis storten asbest. 
Wethouder Agricola geeft aan dat hij positief 
tegenover het plan van Hardenberg staat. Hij zal 
dit meenemen bij de uitwerking van het plan van 
aanpak asbestsanering dat aan de raad wordt 
aangeboden. 

4. Vaststelling agenda Conform.



2
5. Regionale samenwerking jeugdhulp

Voorstel:
1. In te stemmen met regionale Visie 

jeugdhulp IJsselland 2017-2020.
2. Het college van B&W  toestemming te 

geven voor het verlengen van de 
gemeenschappelijke regeling 
uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland 
met één jaar.

 

Conform.

6. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, 
De Kloostertuin
Voorstel:
1. Een ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor het bouwen 
van 21 woningen op het perceel 
Schoolstraat 46-48-50 in Lemelerveld. 

2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te 
merken als hiertegen geen zienswijze wordt 
ingediend.

 

Conform.

7. Stimuleringsmogelijkheden startende 
ondernemers
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de notitie 

stimuleringsmogelijkheden voor startende 
ondernemer.

2. Kennis te nemen van de rapportage 
enquête startende ondernemers.

3. Het college te verzoeken zorg te dragen 
voor goede voorlichting over 
ondersteunende faciliteiten voor startende 
ondernemers.

4. Geen aanvullende maatregelen te 
nemen voor het ondersteunen van 
startende ondernemers.

 

Conform.

8. Evaluatie Armoedebeleid en 
schuldhulpverlening
Voorstel:
vast te stellen;
• de rapportage armoedebeleid en 

schuldhulpverlening 2016;
• de “Verordening individuele 

inkomenstoeslag en individuele 
studietoeslag Participatiewet 2017”;

 
in te trekken;
• de “Verordening individuele studietoeslag 

en individuele inkomenstoeslag 
Participatiewet 2015”.

Wethouder Von Martels zegt toe dat hij een 
onderzoek uitvoert naar de consequenties van het 
verhogen van de inkomensnorm bij ouderen- en 
kindregelingen naar 130%. Dit wordt medio januari 
2017 aan de raad gestuurd. 

Dhr. Rooijakkers (D66) concludeert dat de 
strekking van zijn aangehouden motie over 
Investeren in jonge kinderen door het college wordt 
overgenomen. De motie wordt niet meer in 
stemming gebracht. 

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.
 

9. Vangnetuitkering Participatiewet 2016
Voorstel:
1. In te stemmen met de analyse over de 

oorzaken en de omvang van het te 
verwachten tekort op het rijksbudget voor 
de uitvoering van de Participatiewet. 

2. In te stemmen met de maatregelen die het 
college heeft genomen en gaat nemen om 
het tekort zo klein mogelijk te houden.

3. De bijgevoegde notitie Vangnetuitkering 
Participatiewet 2016 vast te stellen.

Wethouder van Leeuwen zegt toe schriftelijk terug 
te komen op:
- Vraag GB over de verhouding van instroom van 

statushouders tot afvlakking van het aantal 
cliënten

- Vraag VVD over achterliggende oorzaken van 
tekorten of overschotten van andere gemeenten.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.
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10. Oprichting GR Omgevingsdienst IJsseland

Voorstel:
1. Het college van burgemeester en 

wethouders toestemming te verlenen om de 
gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst IJsselland aan te gaan.

2. Kennis te nemen van het Bedrijfsplan 
Omgevingsdienst IJsselland.

 

Wethouder Agricola zegt toe dat de door fracties 
genoemde aandachtspunten worden meegenomen 
in overleggen met de Omgevingsdienst.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.

11. Prijsdifferentiatie bouwkavels per kern
Voorstel:
Vanwege het ontbreken van een dringende 
reden geen prijsdifferentiatie per kern voor 
bouwkavels toe te passen.

Alle fracties geven aan voorstander te zijn van een 
vorm van prijsdifferentiatie, maar scharen zich 
achter de suggestie van dhr. Nijkamp 
(ChristenUnie) om daar niet nu toe over te gaan in 
afwachting van een discussie over het 
voorzieningenniveau in de kernen. 

Wethouder Van Leeuwen zegt toe met een nieuw 
voorstel te komen, waarbij ook andere 
overwegingen zullen worden betrokken. De wens 
van enkele fracties om prijzen voor 2017 niet te 
indexeren zal hij meenemen naar het college. 

De voorzitter stelt daarom voor het voorstel niet in 
stemming te brengen, maar terug te geven aan het 
college. De raad stemt daarmee in.

12. Vaststellen besluitenlijst d.d. 
24 oktober en besluitenlijst d.d. 31 oktober 
en 3 november 2016

Beide besluitenlijsten conform.

13. Ingekomen stukken en mededelingen a. Openbare lijst

Brief 2 Bestrijdingsmiddelen lelieteelt
Dhr. Wiltvank (PvdA) vraagt of deze brief door het 
college wordt opgepakt. Wethouder Agricola zal de 
raad informeren over het vervolg.

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

b. Vertrouwelijke lijst.

Conform afdoeningsadvies.

14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
19 december 2016.

De raad voornoemd,

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


