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

d.d. 29 mei 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 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp 
PvdA  J.J. Wiltvank 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers 
VVD  G.J. Veldhuis 
 
Afwezig:    
W. Massier (CDA) 
 
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.  

Dhr. Massier (CDA) is afwezig, dhr. Logtenberg 
(CDA) komt later. 
 
De raad staat stil bij het overlijden van oud-
raadslid en oud-wethouder G. van Gijssel. 
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Dhr. V. Oosterveen, over ‘Vermindering overlast 
door plaatsen coffeeshop’. Hij uit zijn teleurstelling 
en verbazing over de evaluatie van gevoerd 
beleid. Hij ziet het plaatsen van een coffeeshop als 
oplossing voor vermindering van geluidsoverlast 
en vervuiling van het straatbeeld. Hij zou graag 
een bedrijf starten met hulp van de gemeente.  
 

3. Vragenronde 
 

Er zijn geen vragen ontvangen.  
 
De voorzitter meldt dat schriftelijke vragen zijn 
ontvangen van de ChristenUnie over GBLT. Deze 
worden –samen met de beantwoording–   
geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.  
 

4. Vaststelling agenda 
 

Conform. 
 

5. Kerngezond Dalfsen – Nota preventief 
gezondheidsbeleid 
Voorstel: 
1. De onderdelen 1 en 2 (visie, prioriteiten en 

doelen) uit zowel de nota Preventief 
Gezondheidsbeleid ‘Kerngezond’ 2017-
2020 als uit het bijbehorende preventieplan 
alcohol vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van het 
uitvoeringsprogramma, zijnde de 
onderdelen 3 uit genoemde nota’s. 

  

 
Conform. 
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6. Verordening Maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp 
Voorstel: 
1. Vast te stellen de verordening 

maatschappelijk ondersteuning en 
jeugdhulp. 

2. In te stemmen met het gelijktijdig intrekken 
van de verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en de verordening 
jeugdhulp 2015.  

 
Conform. 
 

7. Financiële verordeningen 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de belangrijkste 

wijzigingen tussen de nieuwe verordeningen 
en de voorbeeldverordening van de VNG 
en/of oude verordeningen. 

2. Vast te stellen de Financiële verordening 
gemeente Dalfsen 2017, onder gelijktijdige 
intrekking van: 
• de financiële verordening gemeente 

Dalfsen d.d. 25 oktober 2004; 
• het treasurystatuut gemeente Dalfsen 

d.d. 31 mei 2010; 
• de nota waardering en afschrijving 

gemeente Dalfsen d.d. 28 maart 2011. 
3. Vast te stellen de Controleverordening 

gemeente Dalfsen 2017, onder gelijktijdige 
intrekking van de controleverordening 
gemeente Dalfsen d.d. 25 oktober 2004. 

4. Vast te stellen de Onderzoeksverordening 
2017 gemeente Dalfsen, onder gelijktijdige 
intrekking van de verordening onderzoeken 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
gemeente Dalfsen d.d. 25 oktober 2004. 

 
Conform. 
  

8. Sfeerbeeld Centrumvisie Dalfsen 
Voorstel: 
1. In te stemmen met het sfeerbeeld 

Centrumvisie Dalfsen als basis voor de 
verdere uitwerking in ontwikkelingscriteria 
en een uitvoeringsparagraaf; 

2. Vooruitlopend op de vaststelling van de 
Centrumvisie te besluiten om, zodra 
beschikbaar, (een deel van) de gronden van 
de sporthal Molendijk beschikbaar te stellen 
voor openbaar parkeren en het college te 
verzoeken hierover nadere afspraken te 
maken met Lidl en de gebruikers van de 
voormalige sporthal. 

 

Dhr. Logtenberg (CDA) maakt deel uit van de 
vergadering.  
 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient, mede namens 
D66 en VVD, een amendement in waarbij de raad 
wordt voorgesteld besluitregel 2 te schrappen en 
te vervangen door: 
2. Het college te verzoeken om met Lidl en 

gebruikers van de voormalige sporthal nadere 
afspraken te maken voor het realiseren van 
een passend aantal extra tijdelijke 
parkeerplaatsen naast de sporthal Molendijk.  

3. Het college te verzoeken een 
stedenbouwkundig plan op te stellen voor het 
gehele gebied Molendijk, Franse Pad en 
Smidswegje, inclusief een behoefteonderzoek 
naar uitbreiding van permanente 
parkeerplaatsen voor algemeen gebruik, om te 
komen tot een passende invulling met 
beoogde toekomstige functies.  

 
Wethouder Van Leeuwen ontraadt het 
amendement. Hij zegt toe dat hij nog voor het 
reces een overzicht maakt over de verwerking van 
de suggesties uit de raadscommissie. Daarnaast 
zegt hij toe een stedenbouwkundige visie voor het 
gebied te zullen opstellen, voordat definitieve 
planvorming plaatsvindt. Deze wordt aan de raad 
ter bespreking aangeboden. Het bestaande 
onderzoek naar de parkeerdruk is hiervoor het 
uitgangspunt.  
(vervolg op volgende bladzijde) 
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8. Sfeerbeeld Centrumvisie Dalfsen 

(vervolg) 
 

 
Dhr. Nijkamp stelt de raad voor om de 
besluitvorming over het voorstel op te knippen. 
Hiertegen bestaat vanuit de overige fracties geen 
bezwaar. De raad besluit met algemene stemmen 
om het raadsvoorstel te splitsen en de 
besluitregels als separate voorstellen in stemming 
te brengen. De voorzitter concludeert dat nu twee 
voorstellen voorliggen: 8a over het sfeerbeeld, 8b 
over de afspraken over het parkeren.  
 
Daarmee wijzigt ook het amendement. Dit betreft 
niet het schrappen van besluitregel 2, maar het 
schrappen van de besluitregel in voorstel 8b en dit 
te vervangen door twee nieuwe besluitregels. 
 
Voorstel 8a wordt in stemming gebracht. Dit wordt 
zonder hoofdelijke stemming met algemene 
stemmen (20 voor) aangenomen. De raad besluit: 

In te stemmen met het sfeerbeeld 
Centrumvisie Dalfsen als basis voor de verdere 
uitwerking in ontwikkelingscriteria en een 
uitvoeringsparagraaf; 

 
Het amendement op voorstel 8b wordt vervolgens 
in stemming gebracht. Het amendement wordt 
zonder hoofdelijke stemming met 5 stemmen voor 
(ChristenUnie, D66, VVD) en 15 stemmen tegen 
(Gemeentebelangen, CDA, PvdA) verworpen. 
 
Voorstel 8b wordt in stemming gebracht. Dit wordt 
zonder hoofdelijke stemming met 14 stemmen 
voor (Gemeentebelangen, CDA) en 6 stemmen 
tegen (ChristenUnie, PvdA, D66, VVD) 
aangenomen. De raad besluit: 

Vooruitlopend op de vaststelling van de 
Centrumvisie te besluiten om, zodra 
beschikbaar, (een deel van) de gronden van de 
sporthal Molendijk beschikbaar te stellen voor 
openbaar parkeren en het college te verzoeken 
hierover nadere afspraken te maken met Lidl 
en de gebruikers van de voormalige sporthal. 

 
9. 9e Herziening BP Nieuwleusen 2007,  

Den Hulst 56-58 
Voorstel: 
1. De 9e herziening bestemmingsplan 

Nieuwleusen 2007, Den Hulst 56-58, het 
GML-bestand NL.IMRO.0148.NNls07hz9-
vs01 met daarin de geometrisch bepaalde 
planobjecten, de bijbehorende bestanden, 
toelichting en de bijlagen, waarbij gebruik is 
gemaakt van een ondergrond die is 
ontleend aan de GBKN-versie van 3 
december 2015, langs elektronische weg en 
in analoge vorm gewijzigd vast te stellen.  

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

 
De voorzitter meldt dat in het raadsvoorstel 
abusievelijk een besluitregel is opgenomen die 
daar niet in thuishoort (“De provincie te vragen 
(…)”). De raad stemt in met het schrappen 
hiervan.  
 
Dhr. Kouwen (CDA) vraagt of het optimalisatie-
pakket voor de N377 wordt aangepast met deze 
ontwikkeling. Wethouder Agricola komt daar 
schriftelijk op terug.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen. 

10. Vaststellen besluitenlijsten d.d.  
18 april 2017 en 15 mei 2017 
 

 
Beide besluitenlijsten conform. 
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11. Ingekomen stukken Mededeling Aanpak slim openbaar laden 

Dhr. Logtenberg (CDA) vraagt meer informatie 
over de basis van de prognose, de verwachte 
geringe toename, de betrokkenheid van de 
gemeente bij het opstellen en het betrekken van 
gemeenten, ondernemers, plaatselijk belangen en 
woningbouwverenigingen bij het vervolg. 
Wethouder Agricola zegt toe hier schriftelijk op 
terug te komen.  
 
Mededeling Woonprogrammering West-Overijssel 
Dhr. Logtenberg (CDA) verzoekt het college om de 
raad te informeren over de uitkomsten van de 
jaarlijkse bijeenkomsten waar pilots besproken 
worden. Wethouder Agricola zegt toe dit jaarlijks te 
doen via het raadsinformatiesysteem.  
 
Voor het overige besluit de raad over de openbare 
lijst met ingekomen stukken en de lijst met 
mededelingen conform afdoeningsadvies.  
 

12. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:35 uur.  

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


