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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 20 en 23 juni 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  R.P. Schuring 
 
Met kennisgeving afwezig:  
- 
    
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 

 
Geen. 

3. Vaststelling agenda 

 
Conform. 

4. Verduurzaming gebouwen 
In te stemmen met het aanwijzen van de 
Cichoreifabriek als voorbeeld van een 
gemeentelijk gebouw waarbij 
verduurzaming wordt gerealiseerd om 
meer praktijkervaring op te doen als 
gemeente en om als voorbeeld te dienen 
voor bedrijven en particulieren.   
 

 
Het voorstel wordt met 11 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, D66, VVD) en 10 stemmen 
tegen (CDA, ChristenUnie, PvdA) aangenomen.  
 

5. Voorjaarsnota 2016 en Investeringsplan 
2017-2020 
1. de Voorjaarsnota 2016 inclusief de 

notitie meicirculaire vast te stellen;  
2. het Investeringsplan 2017-2020 vast te 

stellen; 
3. en de begroting conform te wijzigen. 
  

 
De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun 
algemene beschouwingen uit. Het college 
beantwoordt gestelde vragen in eerste termijn en 
doet de volgende toezeggingen: 
- Bespreking standplaatsenbeleid ambulante 

handel met raadscommissie in 4e kwartaal (A) 
- Kadernotitie duurzaamheid met 

ambitiescenario’s en financiële paragraaf na 
bijeenkomst van september (A) 

- Naamgeving wijzigen in “Perspectiefnota” (vL) 
- Wellicht een prijsvraag over naamgeving WOC 

Campus Nieuwleusen (vL) 
 

6. Schorsing 
 

De voorzitter schorst de vergadering om 22:14 uur. 

7. Heropening 
 

De voorzitter heropent op donderdag 23 juni 2016 
om 20:03 uur de vergadering. 
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8. Voorjaarsnota 2016 en Investeringsplan 
2017-2020 
1. de Voorjaarsnota 2016 inclusief de 

notitie meicirculaire vast te stellen;  
2. het Investeringsplan 2017-2020 vast te 

stellen; 
3. en de begroting conform te wijzigen. 

 

 
Het woord wordt in 2e termijn gevoerd door de 
fractievoorzitters. Zij reageren op de algemene 
beschouwingen en de reactie van het college. Het 
college doet de volgende toezeggingen: 
- de veiligheidsscan informerend te bespreken in 

de raadscommissie (N) 
- dito voor doorkijk van de Schat van Dalfsen (N) 
- raad krijgt gelegenheid om besluitvorming 

servicepunt Lemelerveld te betwisten (N) 
- strategische grondaankopen vinden plaats onder 

voorbehoud van goedkeuring raad, mits kortere 
procedure wordt gehanteerd (vL) 

- vergelijkbaarheid programma’s over de jaren op 
hoofdlijnen uitwerken (vL) 

- een uitgewerkt plan op effecten en benodigde 
aanpassingen N-wegen en onderliggend 
wegennet (vL) 

- de raad ontvangt een plan van aanpak asbest 
inclusief kredietaanvraag (A) 

- er komt een onderzoek naar mogelijkheden 
ondersteuning arme kinderen zelfstandigen, 
agrariërs e.d. (vM) 

 
Dhr. Wiltvank (PvdA) dient mede namens CDA en 
D66 een motie in, die het college verzoekt: 
1. […] nog dit seizoen een aantal plekken in te 

zaaien met bloemenmengsels; 
2. Inwoners voor te lichten; 
3. Evaluatie te houden voor begroting 2016, 

inclusief mogelijkheden uitbreiding volgend 
seizoen incl. budgettaire consequenties. 

Wethouder Agricola ondersteunt de motie. 
 
Dhr. Wiltvank (PvdA) dient een motie in, die het 
college verzoekt om de bezuinigingen op de kleine 
instellingen zoals eerder doorgevoerd opnieuw 
onder ogen te zien en bij de komende begroting 
met een voorstel te komen voor gehele of  
gedeeltelijke herziening hiervan. Wethouder von 
Martels ontraadt de motie.  
 
Dhr. Wiltvank (PvdA) dient een motie in die het 
college verzoekt om bij de herinrichting van de 
woonomgeving de buurtbewoners in een zeer 
vroeg stadium te betrekken, de regie te geven over 
het proces en het budget onder hun 
verantwoordelijkheid te brengen. Wethouder 
Agricola ontraadt de motie.  
 
In derde termijn doet het college de volgende 
toezeggingen: 
- de raad ontvangt een voorstel voor de aanpak 

van de Jagtlusterallee (vL) 
- de raad ontvangt een onderbouwing van de 

gevraagde € 150.000 incidenteel voor de 
aanpak van wegen (A) 

- de raad ontvangt een lijst van 
subsidieontvangers toen en nu (vM) 

 
De fracties steunen de Voorjaarsnota met 
inachtneming van de gedane toezeggingen. Het 
voorstel wordt unaniem (21 stemmen) zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen 
 
vervolg op volgende bladzijde 
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 Voorjaarsnota 2016 en Investeringsplan 
2017-2020 
(vervolg) 

 
De motie-Bestuivers wordt unaniem (21 stemmen) 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.  
 
De motie-Bezuinigingen op instellingen wordt met 
1 stem voor (PvdA) en 20 stemmen tegen 
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, D66 en 
VVD) verworpen.  
 
De motie-Woonstraten wordt met 1 stem voor 
(PvdA) en 20 stemmen tegen (Gemeentebelangen, 
CDA, ChristenUnie, D66 en VVD) verworpen.  
 

9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
26 september 2016. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


