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

d.d. 6 en 9 november 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, W. Massier,  
   mw. A.J. Ramerman, mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
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 J.W. Uitslag, 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. 1e wijziging Verordening Maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 
Voorstel: 
Vast te stellen de 1e wijzigingsverordening 
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. 
 

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

5. Programmabegroting 2018-2021 
Voorstel: 
1. De Programmabegroting 2018-2021 vast te 

stellen. 
2. In te stemmen met de invulling van de 

taakstelling ombuigingen. 
3. De kredieten voor het jaar 2018 uit het 

Investeringsplan 2018-2021 beschikbaar te 
stellen. 

4. De notitie bij de septembercirculaire 2017 
vast te stellen en de begroting 2017 en de 
meerjarenbegroting 2018-2021 
dienovereenkomstig te wijzigen.  

 

 
De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun 
algemene beschouwingen uit. Zij beantwoorden 
vragen van raadsleden uit andere fracties. Het 
college beantwoordt gestelde vragen in eerste 
termijn en doet de volgende toezeggingen: 
- de raad ontvangt ter informatie het 

medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) 
en het vitaliteitsonderzoek (N) 

- de raad ontvangt in december de evaluatie 
van JONG! Dalfsen (U) 

- bij stedenbouwkundige visie(s) voor invulling 
van deelprojecten centrum wordt ook een 
kostenraming bijgevoegd (vL) 

- er wordt onderzocht of het fietspad Maneweg 
kan worden opgewaardeerd en verbreed, 
i.s.m. provincie en Ommen in het kader van 
Ruimte voor de Vecht (vL) 

- er volgt een analyse over de verkeerssituatie 
rotonde Kampmansweg (vL) 
 

6. Schorsing 
 

De voorzitter schorst de vergadering om 22:30 
uur. 
 

1. Heropening 
 

De voorzitter heropent de vergadering op 
donderdag 9 november om 19:33 uur. 
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2. Programmabegroting 2018-2021 

Voorstel: 
1. De Programmabegroting 2018-2021 vast te 

stellen. 
2. In te stemmen met de invulling van de 

taakstelling ombuigingen. 
3. De kredieten voor het jaar 2018 uit het 

Investeringsplan 2018-2021 beschikbaar te 
stellen. 

4. De notitie bij de septembercirculaire 2017 
vast te stellen en de begroting 2017 en de 
meerjarenbegroting 2018-2021 
dienovereenkomstig te wijzigen.  

 
 

 
De fractievoorzitters reageren in 2e termijn op de 
algemene beschouwingen en de reactie van het 
college.  
 
Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) dient, mede 
namens mw. Ramerman (CDA) amendement 
(A1) in, waarmee de bezuiniging van € 100.000 op 
duurzaamheid wordt teruggedraaid en gedekt uit 
een besparing op IBOR.  
 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient, mede namens 
de andere fracties, motie (M1) in, die het college 
oproept als uitgangspunt te nemen om de diensten 
van de consultatiebureaus beschikbaar te houden 
in Nieuwleusen en Lemelerveld. 
 
Dhr. Nijkamp dient, mede namens dhr. Veldhuis 
(VVD) amendement (A2) in, voor invoering van 
een trendmatige verhoging van de 
toeristenbelasting vanaf 2018. 
 
Dhr. Nijkamp dient amendement (A3) in, om geen 
structureel budget toe te kennen aan “kunsten op 
straat”, maar hiervoor het bestaande beleid van 
het innovatiebudget op toepassing te verklaren.  
 
Dhr. Wiltvank (PvdA) dient amendement (A4) in, 
waarmee de doelstelling van de kansenpot wordt 
verbreed en het budget wordt verhoogd met  
€ 100.000.  
 
Dhr. Wiltvank dient, mede namens alle andere 
fracties, moties (M2) en (M3) in.  
M2 roept het college op een beleidskader te 
vaststelling voor te leggen, waarbij wordt bepaald 
dat inwoners profiteren van of gecompenseerd 
worden bij  grootschalige energieopwekking. In M3 
wordt het college opgeroepen maatregelen te 
treffen omtrent de fietsroute parallel aan de N340 
en aan de slag te gaan met een integrale fietsvisie 
cq. fiets hoofd-infrastructuur.  
 
Dhr. Veldhuis (VVD) dient motie (M4) in, die het 
college oproept een onderzoek te doen naar 
kosten en baten van het havenbeheer.  
 
Dhr. Veldhuis (VVD) dient, mede namens dhr. 
Wiltvank, motie (M5) in, die het college oproept te 
onderzoeken of het mogelijk is om 
hondenbelasting af te schaffen en wat hiervan de 
consequenties zijn.  
 
Het college ontraadt alle amendementen en 
moties, m.u.v. M2. Wethouder Agricola is bereid 
deze uit te voeren. Wethouder Uitslag is bereid 
motie 1 uit te voeren, mits de inzet van de motie 
gericht is op de doelgroep 0-4jr. Indieners 
bevestigen deze interpretatie.  
 
Burgemeester Noten zegt toe dat hij een oplegger 
maakt per onderzoek met korte conclusies 
(benchmark, MTO, vitaliteit). 
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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2. Programmabegroting 2018-2021 

(vervolg) 
 
Wethouder Uitslag zegt toe dat hij in Vechtdal 
verband in gesprek gaat over de toeristenbelasting 
en een periodieke trendmatige verhoging. Hij komt 
hierop terug bij de volgende Perspectiefnota. Dhr. 
Nijkamp trekt amendement A2 daarop in.  
 
Dhr. Nijkamp trekt ook amendement A3 in. 
 
Dhr. Rooijakkers zegt toe dat hij een notitie aan de 
raad zal aanbieden met een visie en meerjarig 
beeld voor de lange termijn.  
 
Amendement A1 wordt zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (21 voor) 
aangenomen. De raad besluit:  

- het budget voor de ambities op het gebied 
van duurzaamheid niet met € 100.000 te 
verlagen. 

- het budget voor integraal beheer van de 
openbare ruimte (IBOR) te verlagen met € 
100.000 

 
Amendement A4 wordt met 2 stemmen voor 
(PvdA, D66) en 19 stemmen tegen (GB, CDA, 
ChrU, VVD) verworpen. 
 
De fracties steunen het voorstel over de begroting, 
taakstelling, investeringsplan en meicirculaire met 
inachtneming van het amendement. Dit voorstel 
wordt unaniem (21 stemmen) zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 
 
Moties M1, M2 en M3 worden met algemene 
stemmen (21 voor) aangenomen. 
 
Motie M4 wordt met 1 stem voor (VVD) en 20 
stemmen tegen (GB, CDA, ChrU, PvdA, D66) 
verworpen. 
 
Motie M5 wordt met 9 stemmen voor (CDA, PvdA, 
D66, VVD) en 12 stemmen tegen (GB, ChrU) 
verworpen. 
 

3. Belastingverordeningen 2018 
Voorstel: 
Vast te stellen de: 
1. Verordening hondenbelasting 2018 
2. Verordening lijkbezorgingsrechten 2018 
3. Verordening precariobelasting 2018 
4. Verordening toeristenbelasting 2018 
5. Verordening rioolaansluitingsrecht 2018 
 

 
Conform. 
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4. Verhoging afvalstoffenheffing 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de notitie 

afvalstoffenheffing. 
2. In te stemmen met een verhoging van het 

vastrecht van € 15 in 2018 en € 15 in 2019 
en € 6 in 2020. 

3. In te stemmen met een verhoging van het 
ledigingstarief restafval in de ondergrondse 
container met € 0,37 vanaf 2018. 

4. De financiële gevolgen te verwerken in de 
meerjarenbegroting 2018-2021 en de 
verordening Afvalstoffenheffing 2018.  

 

 
Stemverklaringen 
Gemeentebelangen kan instemmen omdat de 
fractie kostendekkendheid een belangrijk 
uitgangspunt vindt. Wel roept de fractie het college 
op om samen met ROVA in te zetten op het zo 
laag mogelijk houden van de kosten. 
D66 is tegen het voorstel gelet op de inbreng bij 
de Programmabegroting. Verbranding met 
energieterugwinning is nuttig, de tariefsdaling van 
ROVA en rente over de lening zijn niet terug te 
zien in het afvalproduct. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 20 stemmen voor (GB, CDA, ChrU, PvdA, 
VVD) en 1 stem tegen (D66) aangenomen. 
 
 

5. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:35 uur. 

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


