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

d.d. 27 februari 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  A. Nijburg, L.M. Nijkamp 
PvdA  J.J. Wiltvank 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers 
VVD  G.J. Veldhuis 
 
Afwezig: 
mw. H. Lassche-Visscher (ChristenUnie) 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, secretaris J.H.J. Berends. 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:36 uur. 

Mevr. Lassche-Visscher (ChristenUnie) is afwezig. 
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Geen. 
 

3. Vragenronde 
 

Mw. Schiphorst (CDA) stelt vragen over de 
verbeteringen in de jeugdhulp. Wethouder Von 
Martels stelt de zorgpunten deels te herkennen. 
De regio IJsselland doet het in verhouding goed, 
wel is verbetering mogelijk op het punt van 
bureaucratie.  
 

4. Vaststelling agenda 
 

Conform. 

5. Plan van aanpak asbest  
Voorstel: 
Vast te stellen het plan van aanpak asbest. 

Stemverklaring 
D66 gaat er van uit dat de aandacht voor asbest 
ook een belangrijke rol zal spelen in het beleid 
vrijkomende agrarische bebouwing.  
 
Conform. 
 

6. Archeologiebeleid 
Voorstel: 
1. De notitie archeologiebeleid gemeente 

Dalfsen 2017 met bijbehorende  
archeologische beleidsadvieskaart vast te 
stellen.  

2. De wijzigingen die voortvloeien uit de notitie 
mee te nemen in het bestemmingsplan 
actualisering kernen en het 4e verzamelplan 
buitengebied. 

 

 
Conform. 
 

7. Actualisatie notitie inbreidingslocaties 
Voorstel: 
1. In te trekken de notitie Inbreidingslocaties 

die op 20 april 2009 is vastgesteld. 
2. Vast te stellen de geactualiseerde notitie 

Inbreidingslocaties van januari 2017.  
 

 
Conform. 
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8. Afstemmingsverordening Participatiewet, 

IOAW en IOAZ  
Voorstel: 
vast te stellen:   

• de “Afstemmingsverordening 
Participatiewet, IOAW en IOAZ 
gemeente Dalfsen 2017”; 

tot het intrekken van:  
• de “Afstemmingsverordening 

Participatiewet, IOAW en IOAZ 
gemeente Dalfsen 2015”; 

• de “Maatregelverordening 2013”. 
  

 
Wethouder Van Leeuwen zegt toe de raad te 
informeren over de uitvoering van de verordening 
via de halfjaarrapportages sociaal domein.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.  
 

9. Kadernota duurzaamheid  
Voorstel: 
1. De Kadernota Duurzaamheid vast te stellen 

voor de periode 2017-2025. 
2. De financiële consequenties te verwerken in 

het beleidsplan duurzaamheid en de 
Perspectiefnota 2017.  
 

 
Wethouder Agricola zegt toe een enquête te zullen 
organiseren over het behalen van 
duurzaamheidsdoelen en windenergie. Ook zal hij 
de raad een voorstel te doen over zonneparken.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.  
 

 Schorsing en heropening De voorzitter geeft aan dat hij er voor kiest het 
voorzitterschap neer te leggen bij het volgende 
agendapunt, omdat het zijn portefeuille betreft.  
 
De voorzitter schorst de vergadering. Dhr. Noten 
draagt het voorzitterschap over aan dhr. Nijkamp. 
De voorzitter heropent de vergadering.  

10. Publieksdienstverlening burgerzaken 
Voorstel: 
1. De notitie “Publieksdienstverlening 

Burgerzaken” vast te stellen; 
2. Akkoord te gaan met de aanpassingen in 

de dienstverlening als geschetst onder 
bouwblokken 2, 3 en de variant op 
bouwblok 1;  

3. In te stemmen met het bijbehorende 
kredietvoorstel om de kosten voor 2017 ad. 
€ 20.500 te financieren uit de reserve vrij 
besteedbaar en de structurele kosten ad. 
€ 9.500 voor 2018 e.v. mee te nemen in de 
perspectiefnota 2017. 

 

 
De heren Uitslag (CDA), Wiltvank (PvdA), 
Rooijakkers (D66) en Veldhuis (VVD) dienen een 
amendement in, waarmee de raad wordt 
voorgesteld de eerste twee besluitregels te 
vervangen: 
1. vaststellen wordt vervangen door kennis te 

nemen 
2. handhaving dienstverlening servicepunt 

Lemelerveld i.p.v. variant op bouwblok 1. 
 
Dhr. Noten kan zich in het amendement vinden. 
Het begrip wekelijkse dienstverlening wordt 
geïnterpreteerd als een wekelijks vast 
inloopmoment en daarnaast experimenteren met 
dienstverlening op afspraak (ook in andere 
kernen). Uiterlijk februari 2018 overlegt hij 
cijfermateriaal.  
 
Het amendement  wordt zonder hoofdelijke 
stemming met 11 stemmen voor (CDA, 
ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD) en 9 stemmen 
tegen (Gemeentebelangen) aangenomen. De 
raad besluit tot een tekstaanpassing en het 
voorgenomen besluit te wijzigen in: 
1. Kennis te nemen van de notitie 

“Publieksdienstverlening Burgerzaken”; 
2. Akkoord te gaan met de navolgende tekst voor 

bouwblok 1: 
Bouwblok 1: Handhaving van de wekelijkse 
dienstverlening (inclusief het aanvragen van 
rijbewijzen en paspoorten) vanuit servicepunt 
Lemelerveld, waarbij de rijbewijzen en 
paspoorten thuis worden bezorgt (bouwblok 3; 
Akkoord te gaan met de aanpassingen in de 
dienstverlening als geschetst onder 
bouwblokken 2 en 3; 
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10. Publieksdienstverlening burgerzaken 

(vervolg) 
Vervolgens besluit de raad zonder hoofdelijke 
stemming met 11 stemmen voor (CDA, 
ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD) en 9 stemmen 
tegen (Gemeentebelangen) het geamendeerde 
voorstel aan te nemen.  
 
De raad besluit: 
1. Kennis te nemen van de notitie 

“Publieksdienstverlening Burgerzaken”; 
2. Akkoord te gaan met de navolgende tekst voor 

bouwblok 1: 
Bouwblok 1: handhaving van de wekelijkse 
dienstverlening (inclusief het aanvragen van 
rijbewijzen en paspoorten) vanuit servicepunt 
Lemelerveld, waarbij de rijbewijzen en 
paspoorten thuis worden bezorgt (bouwblok 3); 
Akkoord te gaan met de aanpassingen in de 
dienstverlening als geschetst onder 
bouwblokken 2 en 3; 

3. In te stemmen met het bijbehorende 
kredietvoorstel om de kosten voor 2017 ad. € 
20.500 te financieren uit de reserve vrij 
besteedbaar en de structurele kosten ad. € 
9.500 voor 2018 e.v. mee te nemen in de 
perspectiefnota 2017. 

 
De voorzitter schorst hierop de vergadering. Dhr. 
Nijkamp draagt het voorzitterschap over aan dhr. 
Noten. De voorzitter heropent de vergadering 

11. 1e wijziging Legesverordening 
Voorstel: 
Vast te stellen de 1e wijziging 
Legesverordening 2017. 
  

 
Conform. 

12. Vaststellen besluitenlijst d.d. 30 januari 2017 
 

Conform. 

13. Ingekomen stukken Brief Sociale Alliantie 
Dhr. Wiltvank (PvdA) vraagt om een schriftelijke 
toelichting op de plannen in Dalfsen. Wethouder 
von Martels zegt dit toe. 
 
Brief ORSW 
Dhr. Wiltvank vraagt een nadere toelichting op de 
positie van Dalfsen als het gaat om St. Dalfsen 
Werkt. Wethouder van Leeuwen zegt dit toe. 
 
Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo 
Dhr. Wiltvank verzoekt om agendering hiervan de 
bij de behandeling van de halfjaarrapportage. 
Wethouder von Martels ondersteunt het verzoek. 
De voorzitter stelt voor dit in handen te stellen van 
de agendacommissie.  
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies. 
 

14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:17 uur.  

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


