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

d.d. 27 maart 2017 
 
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 en R.W.J. van Leeuwen, secretaris J.H.J. Berends. 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur. 

 
2. Spreekrecht burgers 

 
Geen.  

3. Vragenronde 
 

Dhr. Veldhuis (VVD) over de invulling van het 
wethouderschap. Burgemeester Noten meldt dat 
de ontslagbrief is ontvangen en dat op dit moment 
geen problemen worden voorzien in de 
waarneming. Dhr. Uitslag meldt dat het CDA druk 
bezig is met de opvolging.  
 

4. Vaststelling agenda 
 

Conform. 

5. Gedragscode integriteit bestuurders en 
volksvertegenwoordigers 
Voorstel: 
1. De gedragscode integriteit bestuurders en 

volksvertegenwoordigers 2017 vast te 
stellen 

2. De ‘Gedragscode integriteit voor de leden 
van de gemeenteraad’, zoals vastgesteld op 
26 mei 2003, in te trekken. 

3. Een geschenkenregister in te stellen. 
4. Kennis te nemen van het ambtelijk 

vervolgtraject. 
 

 
Conform. 

6. Beleidsplan Vergunningverlening, toezicht 
en handhaving 2017-2021 
Voorstel: 
Vast te stellen het VTH-beleidsplan 2017-2021 
gemeente Dalfsen. 
 

 
Conform. 

7. Verordening kwaliteit vergunningverlening, 
toezicht en handhaving 
Voorstel: 
Vast te stellen de “Verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht gemeente Dalfsen”. 
 

 
Conform. 
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8. Notitie reikwijdte en detailniveau MER 

Lemelerveldseweg 65 
Voorstel: 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Combinatie-MER uitbreiding varkenshouderij 
Lemelerveldseweg 65 vast te stellen. 
 

 
Conform. 

9. Toegankelijkheid activiteitenterrein 
Voorstel: 
1. De verbeteringsvoorstellen in 2017 uit te 

laten voeren. 
2. Een bedrag van € 81.000 beschikbaar te 

stellen voor het uitvoeren van deze 
verbeteringen. 

3. Dit bedrag ten laste te brengen van het 
resultaat 2017.  

 

 
Wethouder Agricola zegt toe met een notitie te 
komen die ingaat op de kosten van het gebruik 
van (evenementen)terreinen in relatie tot het 
betalen van een bijdrage. De insteek daarbij is 
gelijke monniken, gelijke kappen.  
In de notitie wordt rekening gehouden met de 
eigendomsverhoudingen en wordt ook gekeken 
naar de kosten voor beheer en onderhoud. Deze 
notitie wordt geagendeerd voor bespreking door 
de agendacommissie.  
 
Stemverklaring 
ChristenUnie stemt in met deze maatregelen, 
maar vindt dit geen eindoplossing. De fractie vindt 
dat gekeken moet worden naar een andere 
locatie.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.  
 

10. Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
residentie Slingerdael 
Voorstel: 
1. Een ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen af te geven  voor het 
realiseren van een woongebouw voor 57 
woonzorgappartementen en 8 half 
vrijstaande woningen in het plangebied 
Oosterdalfsen, locatie “woon-werklocatie”.  

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

 
Wethouder Agricola zegt toe dat hij zijn uiterste 
best zal doen om ervoor te zorgen dat de 
residentie op een goede manier wordt ingepast in 
de omgeving. Hij voert daartoe overleg met de 
initiatiefnemers.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 16 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, 
D66) en 5 stemmen tegen (ChristenUnie, PvdA, 
VVD) aangenomen.  

 

11. Route vervoer van gevaarlijke stoffen 2017 
Voorstel: 
1. Intrekking van het routeringsbesluit van 23 

februari 2009. 
2. De N340 en de N348 vast te stellen als 

route voor vervoer van routeplichtige 
gevaarlijke stoffen volgens bijgevoegde 
kaart “routering gevaarlijke stoffen 
gemeente Dalfsen 2017”. 

  

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.  
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12. Invulling financiële ruimte sociaal domein 

1. Kennis te nemen van het rapport ‘Invulling 
financiële ruimte sociaal domein’ en het 
bijbehorende bijlagenboek. 

2. Het voorstel ‘Oplossen diverse knelpunten 
interne organisatie – sociaal domein’ ten 
laste te brengen van de beschikbare 
financiële ruimte sociaal domein. 

3. De reserve decentralisatie voort te zetten tot 
en met 31 december 2020 om tijdelijke 
extra kosten op te kunnen vangen.  

4. De financiële consequenties van de 
volgende reeds door de gemeenteraad 
genomen besluiten in 2017 en 2018 ten 
laste te brengen van de reserve 
decentralisatie: 
- Eigen bijdrage hulp bij het huishouden  
- Preventieve gezondheidszorg  
- Laaggeletterdheid 

 

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

13. Vaststellen besluitenlijst d.d.  
27 februari 2017 
 

 
Conform. 

14. Ingekomen stukken Brief 3 Jaarverslag Het Oversticht 
De voorzitter meldt dat er enkele onjuiste aantallen 
in het jaarverslag staan. De raad ontvangt een 
nieuwe versie.  
 
Tussenrapportage Waterfront 
Dhr. Logtenberg (CDA) vraagt naar de 
achtergronden van het besluit om de bestemming 
te wijzigen van het deel bij de brug. Wethouder 
van Leeuwen geeft een toelichting en legt uit dat 
het college dit besluit niet lichtvaardig genomen 
heeft.  
 
Voor het overige besluit de raad over de openbare 
en vertrouwelijke lijsten met ingekomen stukken 
en de lijst met mededelingen conform 
afdoeningsadvies.  
 

15. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:41 uur.  

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
18 april 2017. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater


