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

d.d. 27 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 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. Vragenronde 
 

Geen. 

4. Vaststelling agenda 
 

Conform. 

5. Garantstelling Dalfsen Stroomt 
Voorstel: 
In te stemmen met het voorgenomen besluit van 
het college een gemeentegarantie te verstrekken 
aan Dalfsen Stroomt voor 80% van de externe 
financiering, zijnde maximaal € 336.000 

 
Conform. 
 

6. Appartementen voormalig postkantoor 
Bloemendalstraat 16 
Voorstel: 
1. Vast te stellen de stedenbouwkundige 

invulling en de nadere onderbouwing hiervan; 
2. Een ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen af te geven; 
3. Deze ontwerpverklaring als definitieve 

verklaring van geen bedenkingen aan te 
merken als tijdens de procedure geen 
zienswijzen worden ingediend. 

 
Conform. 

7. Ontwikkelen met Kwaliteit in het 
Buitengebied – Sloop voor kansen 
Voorstel: 
1. Vast te stellen de “Beleidsregels Ontwikkelen 

met Kwaliteit in het Buitengebied van de 
Gemeente Dalfsen, versie november 2017”. 

2. Deze beleidsregels in werking te laten treden 
daags na publicatie. 

3. De “Beleidsregels Ontwikkelen met Kwaliteit 
in het Buitengebied van de Gemeente 
Dalfsen” (zoals vastgesteld op 26 mei 2014 
en gewijzigd op 15 december 2015)  te laten 
vervallen. 

 
Conform. 

8. Gemeentelijk Rioleringsplan 
Voorstel: 
Vast te stellen het Gemeentelijk Rioleringsplan 
2017-2020.  

 
Conform. 
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9. Verlenging en wijziging GR 

Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg 
Voorstel: 
Het college van burgemeester en wethouders 
toestemming te verlenen tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling 
Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland, 
overeenkomstig het bijgevoegde besluit van het 
bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. 

 
Conform. 

10. Voorbereiding vangnetuitkering 2017 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het voornemen voor de 

aanvraag vangnetuitkering 2017. 
2. In te stemmen met de notitie 

vangnetuitkering 2017 waarin het proces van 
de aanvraag wordt geschetst en de 
maatregelen staan vermeld waarmee het 
college beoogt het tekort op het BUIG budget 
terug te dringen.  

 
Conform. 
 

11. Beleidsplan en inspraak 0-18: Iedereen doet 
mee 
Voorstel: 
1. De inspraaknotitie vast te stellen.  
2. Het beleidsplan: ‘0-18 iedereen doet mee’ 

vast te stellen met als besluitpunten:. 
a.  De Klijnsma middelen (€ 70.000,-) samen 

met het gemeentelijk budget  (€ 60.000,-) in 
te zetten voor hetgeen beschreven staat in 
het beleidsplan en jaarlijks maximaal een 
bedrag van € 130.000,- beschikbaar te 
stellen om armoede bij kinderen en 
jongeren tegen te gaan; 

b.  Een eenduidige leeftijdsgrens van 0 tot 18 
jaar stellen met als randvoorwaarde 
onderwijsvolgende jongeren; 

c.  Het verhogen van de inkomensgrens van 
110% van de bijstandsnorm naar 120% van 
het netto besteedbaar inkomen en bij de 
vermogenstoets het onroerend goed niet 
mee te nemen;  

d.  Voorzieningen in natura als uitgangspunt.  
3. Het college opdracht te geven de kaders 

zoals genoemd in het beleidsplan nader uit te 
werken in een beleidsregel.  

 
Wethouder Uitslag bevestigt dat hij de raad 
informeert op het moment dat het budget niet 
toereikend is.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21) aangenomen. 
 

12. Centrumvisie Dorp aan de Vecht 
Voorstel: 
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen 

en wijzigingen. 
2. De Centrumvisie Dorp aan de Vecht 

gewijzigd vast te stellen. 
 

 
Conform. 

13. Stedenbouwkundige invulling locatie Pniël 
Voorstel: 
Vast te stellen de stedenbouwkundige invulling 
bestaande uit het schetsontwerp van 16 maart 
2017 en het visiedocument van april 2017.  
 

 
Dhr. Rooijakkers is voorzitter van de Raad van 
Toezicht van Rosengaerde, dat als verhuurder 
betrokken is bij de ontwikkeling van deze locatie. 
Hij zal zich van de beraadslagingen onthouden, 
maar stemt wel mee 
 
Wegens afwezigheid van wethouder Agricola 
neemt burgemeester Noten dit voorstel van hem 
over. Hij draagt het voorzitterschap van de 
vergadering over aan dhr. Nijkamp (ChristenUnie). 
De vergadering wordt geschorst.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 



3 
13. Stedenbouwkundige invulling locatie Pniël 

(vervolg) 
 
De voorzitter heropent de vergadering.  
 
Dhr. Jutten stelt namens Gemeentebelangen voor 
om besluitvorming uit te stellen. Hij vindt het 
belangrijk dat opnieuw gekeken wordt naar de 
mogelijkheid om gasloos te bouwen en wil 
gesprekken tussen omwonenden en Vechthorst de 
kans geven. Ook de overige fracties vinden dat het 
participatieproces niet goed is verlopen en dat 
naar consensus gestreefd moet worden.  
 
Burgemeester Noten is niet bereid het project 
overnieuw te doen. Wel is het college bereid om 
(niet) gasloos bouwen nader te motiveren en wil 
het college zich inzetten om te komen tot betere 
afspraken met Vechthorst en direct omwonenden. 
 
De voorzitter brengt het ordevoorstel in stemming. 
Het college wordt verzocht te komen met een 
nadere uitwerking, waarbij: 

- het participatieproces goed is uitgevoerd en 
vastgelegd; 

- inzicht gegeven wordt in de mogelijkheden 
van gasloos bouwen; 

- kleinere (bouwkundige) aanpassingen 
worden meegenomen. 

Het college is bereid dit uiterlijk februari 2018 ter 
besluitvorming aan te bieden. De raad besluit 
zonder hoofdelijke stemming met algemene 
stemmen (21) conform dit ordevoorstel. 
 
Het voorstel om de stedenbouwkundige invulling 
vast te stellen wordt niet in stemming gebracht.  
 
De voorzitter schorst de vergadering en draagt het 
voorzitterschap over aan dhr. Noten.  
 

14. Opheffing OBS De Carrousel 
Voorstel: 
Obs. De Carrousel niet in stand te houden. 

 
De voorzitter heropent de vergadering.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21) aangenomen. 
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15. Benoeming (plv) stadsbouwmeester 

Voorstel: 
Met ingang van 1 januari 2018: 
de heer ir. R. (Roel) Bosch te benoemen als 
stadsbouwmeester van de gemeente Dalfsen 
voor een periode van drie jaar; 
de heer  ir. M.A. (Marc) Eijkelkamp te benoemen 
als plaatsvervangend stadsbouwmeester van de 
gemeente Dalfsen voor een periode van drie 
jaar. 

 
Burgemeester Noten zegt toe schriftelijk terug te 
komen op de leeftijd en woonplaats van de 
voorgedragen kandidaten.  
 
De voorzitter stelt de raad voor een 
gecombineerde stemming te houden en een 
stemcommissie in te stellen met als leden de 
dames Lassche, Ramerman en Snijder. Deze 
stemcommissie heeft ook de taak om de 
geloofsbrieven te onderzoeken en de stemmen te 
tellen voor de raadsvergadering van 30 november 
2017. De raad stemt hier unaniem mee in. De 
vergadering wordt geschorst. 
 
De vergadering wordt heropend. Mw. Snijder 
brengt verslag uit van de stemming: het aantal 
uitgegeven en ingeleverde stembriefjes is 21. De 
stemming is geldig. 
 
Voor de benoeming tot stadsbouwmeester zijn 21 
stemmen voor en 0 stemmen tegen uitgebracht op 
dhr. Bosch. Hij is hiermee benoemd.  
 
Voor de benoeming tot plv. stadsbouwmeester zijn 
21 stemmen voor en 0 stemmen tegen uitgebracht 
op dhr. Eijkelkamp. Hij is hiermee benoemd.  
 

16. Vaststellen besluitenlijsten  
d.d.  30 oktober 2017 
 

 
Beide besluitenlijsten conform. 

17. Ingekomen stukken  
Mededeling rapportage ombudscommissie 
Dhr. Wiltvank (PvdA) is blij met de rapportage. Hij 
ziet graag dat de ombudscommissie doorgaat ook  
na 1 januari 2019. 
 
Mededeling regio Zwolle en positie Dalfsen 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) roept het college op 
om SMART te maken wat de regio oplevert aan 
kansen en bijdragen voor Dalfsen. 
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies. 
 

18. Sluiting De voorzitter sluit de openbare vergadering om 
21:38 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


