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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 19 en 22 juni 2017
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

H.C.P. Noten
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,
H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink, A. Schuurman,
mw. I.G.J. Snijder-Haarman
A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, W. Massier,
mw. A.J. Ramerman, mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp
J.J. Wiltvank
J.T.P.M. Rooijakkers
G.J. Veldhuis

Afwezig:
J.G.J. Ramaker (Gemeentebelangen)
Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, secretaris J.H.J. Berends.

1.

Opening

VOORGESTELD RAADSBESLUIT

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:35 uur.
Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) is afwezig.

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vaststelling agenda

Conform.

4.

Perspectiefnota 2018-2021 en
Investeringsplan 2018-2021
Voorstel:
1. De Perspectiefnota 2018-2021 inclusief de
notitie meicirculaire vast te stellen en qua
budgetten

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

a. in te stemmen met de vertrekpositie (zie par.
3.1)
b. ingaande 2017 in te stemmen met het
verwerken van de effecten van de uitgevoerde
analyse jaarrekeningen (zie par. 3.2)
c. in te stemmen met het uitwerken van de
noodzakelijk geachte bijstellingen in de
meerjarenbegroting 2018-2021 (zie par. 3.3)
d. richtinggevend in te stemmen met het
uitwerken van de gewenste bijstellingen in de
meerjarenbegroting 2018-2021 (zie par. 3.4),
onder de voorwaarde dat:
 in die meerjarenbegroting de taakstelling
van afgerond € 1 miljoen concreet en
verantwoord wordt ingevuld;
 die meerjarenbegroting structureel sluitend
wordt aangeboden.
e. in te stemmen met het incidenteel in 2017
beschikbaar stellen van een budget van
€124.000 voor het tijdelijk oplossen van
knelpunten in de formatie

2. Het Investeringsplan 2018-2021 vast te
stellen
a. in te stemmen met de daarin aangevraagde
investeringen, onder de voorwaarde dat:
 wijzigingen doorgevoerd mogen worden
indien nodig en verantwoord voor het
invullen van de taakstelling.

-

het uitvoeringsplan centrumvisie wordt
opiniërend besproken in de raad (vL)
het zelf exploiteren van zonneparken en
investeren in windparken op zee wordt
onderzocht (vL)
het uniformeren van vastleggen van
gesprekken met burgers te onderzoeken (N)
de raad ontvangt een benchmark van het
personeelsbestand incl. analyse voor de
begroting en een tussenstand in september (N)
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5.

Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering om 22:28
uur.

6.

Heropening

De voorzitter heropent de vergadering op
donderdag 22 juni 2017 om 19:30 uur. Dhr.
Ramaker is afwezig, dhr. Wiltvank komt later.
Mw. Lassche (ChristenUnie) blikt terug op de
gehouden werkconferentie sociaal domein op 22
mei 2017. Zij overhandigt een magazine aan de
voorzitter.

7.

Perspectiefnota 2018-2021 en
Investeringsplan 2018-2021
Voorstel:
1. De Perspectiefnota 2018-2021 inclusief de
notitie meicirculaire vast te stellen en qua
budgetten
a. in te stemmen met de vertrekpositie (zie par.
3.1)
b. ingaande 2017 in te stemmen met het
verwerken van de effecten van de uitgevoerde
analyse jaarrekeningen (zie par. 3.2)
c. in te stemmen met het uitwerken van de
noodzakelijk geachte bijstellingen in de
meerjarenbegroting 2018-2021 (zie par. 3.3)
d. richtinggevend in te stemmen met het
uitwerken van de gewenste bijstellingen in de
meerjarenbegroting 2018-2021 (zie par. 3.4),
onder de voorwaarde dat:
 in die meerjarenbegroting de taakstelling
van afgerond € 1 miljoen concreet en
verantwoord wordt ingevuld;
 die meerjarenbegroting structureel sluitend
wordt aangeboden.
e. in te stemmen met het incidenteel in 2017
beschikbaar stellen van een budget van
€124.000 voor het tijdelijk oplossen van
knelpunten in de formatie

2. Het Investeringsplan 2018-2021 vast te
stellen
a. in te stemmen met de daarin aangevraagde
investeringen, onder de voorwaarde dat:
 wijzigingen doorgevoerd mogen worden
indien nodig en verantwoord voor het
invullen van de taakstelling.

De fractievoorzitters reageren in 2e termijn op de
algemene beschouwingen en de reactie van het
college.
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient, mede namens
mw. Ramerman (CDA), een amendement in, om
de prioriteit van het thema duurzaamheid te
wijzigen van 3 in 1.
Dhr. Rooijakkers (D66) dient een motie in waarbij
hij de raad verzoekt een commissie in te stellen
die het inspraak- en participatieproces over de
Jagtlusterallee evalueert.
Het college doet de volgende toezeggingen in de
tweede termijn:
- de raad wordt in september in de commissie
geïnformeerd over de voortgang van de
invulling van de taakstelling (vL)
- de inzet van eigen personeel voor realiseren
van ambities wordt nader bekeken (vL)
- de resultaten van SROI en het regionaal
werkbedrijf worden ter kennisname aan de
raad gestuurd (vL)
- de raad ontvangt een voorstel om aan de
reserve sociaal domein een egalisatiefunctie
voor de jeugdzorg toe te voegen (U)
- er zal een werkconferentie sociaal domein
worden georganiseerd over casussen uit de
praktijk (U)
- de bestaande afspraken over participatie
worden gebundeld, de raad kan hierover
desgewenst een open discussie voeren (N)
Wethouder van Leeuwen geeft aan dat hij het
amendement kan ondersteunen. Burgemeester
Noten ontraadt de motie-D66.
Dhr. Wiltvank (PvdA) dient, mede namens dhr.
Veldhuis (VVD), een motie in waarin het college
wordt verzocht om een aanpak te verkennen waar
bij grote infraprojecten zoals de Jagtlusterallee,
zelf energie opgewekt wordt.
Wethouders van Leeuwen en Agricola staan
positief tegenover deze motie, waar willen niet
hard toezeggen dit bij de Jagtlusterallee al uit te
voeren.
(vervolg volgende bladzijde)
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7.

Perspectiefnota 2018-2021 en
Investeringsplan 2018-2021
(vervolg)

Het amendement-Prioriteit duurzaamheid wordt
unaniem (20 stemmen) zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.
De raad besluit:
- om in de tabel van wensen met structurele
effecten (pagina 39) het thema duurzaamheid
op te nemen als een prioriteit 1 onderwerp en
deze conform te behandelen.
De fracties steunen het voorstel over de
perspectiefnota en het investeringsplan met
inachtneming van het amendement. Dit voorstel
wordt unaniem (20 stemmen) zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.
De motie-Participatie wordt met 2 stemmen voor
(PvdA, D66) en 18 stemmen tegen
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, VVD)
verworpen.
De motie-Infraprojecten wordt unaniem (20
stemmen) zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.

8.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
25 september 2017.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

