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

d.d. 30 oktober 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, directeur A. Goeree. 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur.  

2. Spreekrecht burgers 
 

Geen. 
 

3. Vragenronde 
 

Er zijn 4 vragen ontvangen.  
 
Dhr. Wiltvank (PvdA) over zorgen openbaar 
onderwijs. Wethouder Uitslag geeft aan dat hij in 
gesprek geweest is met de stichting. Er is geen 
zorg over de sturing, daarnaast is er vanuit de 
formele verantwoordelijkheid geen aanleiding voor 
een gesprek met de raad. Als de raad dit wenst, 
zal hij de wethouder hiertoe moeten oproepen dit 
te organiseren. 
 
Dhr. Wiltvank (PvdA) over veilig oversteken N35. 
Wethouder Van Leeuwen heeft hierover contact 
met Raalte, waar de bestuurlijke verantwoordelijk-
heid ligt. Hij volgt de ontwikkelingen.  
 
Dhr. Nijkamp (ChrU) over Slingerdael. Wethouder 
Agricola geeft aan dat de omzetting van huur naar 
koop ruimtelijk niet relevant is en daarmee ook niet 
voor het raadsbesluit over de verklaring van geen 
bedenkingen.  
 
Dhr. Nijkamp kan zich niet in de beantwoording 
vinden en verzoekt om agendering van het 
onderwerp in de raadscommissie. Andere fracties 
ondersteunen dit verzoek. Het college wordt 
verzocht dit voor te bereiden in overleg met de 
agendacommissie.  
 
Dhr. Veldhuis (VVD) over snippergroen. 
Wethouder Agricola geeft een toelichting en meldt 
dat de verjaringstermijn ook op de website wordt 
aangepast.  
 

4. Vaststelling agenda 
 

Conform. 



2 
5. Verordening Participatieraad 2017 

Voorstel: 
Vast te stellen:  
de “Verordening Participatieraad gemeente 
Dalfsen 2017”; 
  
tot het gelijktijdig intrekken van: 
de “Verordening Participatieraad gemeente 
Dalfsen”. 
 

 
Conform. 
 

6. 2e Bestuursrapportage 
Voorstel: 
1. De 2e bestuursrapportage 2017 vast te 

stellen. 
2. Het incidentele nadeel van de 2e 

bestuursrapportage 2017 vast te stellen op 
€ 140.000 en dit bedrag ten laste te brengen 
van het resultaat. 

3. De begroting 2017 te wijzigen door 
vaststelling van de bijgevoegde 23e 
begrotingswijziging conform de tabel op blz 
55/56 van het boekwerk/bestand                    
“2e bestuursrapportage 2017”. 

4. Met betrekking tot de investeringen (zie 
toelichting op blz 45 t/m 52) de onderstaande 
wijzigingen door te voeren en de financiële 
consequenties hiervan te verwerken in de 
bestuursrapportages 2018: 

a. Kredieten GVVP 2014 t/m 2016 af te sluiten 
na afhandeling van alle facturen. 

b. Krediet Werken Zonder Grenzen (2016) af te 
sluiten. 

c. Krediet Komgrens Zwarteweg Hoonhorst af 
te ramen met  € 75.000 en ook de bijdragen 
te verlagen met € 75.000. 

d. Krediet Miles electro auto af te ramen met 
€ 28.500 en af te sluiten nadat alle facturen 
zijn betaald. 

e. De kredieten voor sneeuwploegen en 
zoutstrooiers samen te voegen en een extra 
krediet van € 21.200 beschikbaar te stellen 
voor de aanschaf van zoutwatersproeiers. De 
afschrijvingstermijn te bepalen op 8 jaar. 

f. Krediet voertuig WSW  af te ramen met 
€ 15.000 en af te sluiten nadat alle facturen 
zijn betaald. 

g. Krediet nieuwe ontwikkelingen GRP af te 
ramen met € 45.000 ten gunste van de 
voorziening riolering. 

 

 
Conform. 
 

7. Burgerinitiatief heroverweging nulbeleid 
coffeeshops 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het 

burgerinitiatiefvoorstel. 
2. De burgemeester te verzoeken het 

nuloptiebeleid te heroverwegen, zodat 
realisatie van een coffeeshop in de kern 
Dalfsen mogelijk wordt. 

 

 
Stemverklaringen 
PvdA wil wel meewerken aan een proef, maar 
vindt heroverweging geen optie zolang er sprake 
is van illegaliteit bij de aanvoer. D66 is voorstander 
van loslaten van de nuloptie, mits voldaan wordt 
aan een legale achterdeur. De ChristenUnie heeft 
kennis genomen van de aanvullende informatie, 
maar dit heeft de fractie niet overtuigd.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21) verworpen. 
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8. RKC-onderzoek Handhaving en evenementen 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport 

inclusief de reactie van het college. 
2. De conclusies over te nemen. 
3. Het college te verzoeken de aanbevelingen 

over te nemen. 
  

 
In aanvulling op de nadere reactie zegt 
burgemeester Noten toe dat handhaving op de 
afgegeven vergunning wordt verricht op basis van 
steekproeven. Dit komt terug in de evaluatie.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21) aangenomen. 
 

9. Streefbeelden Omgevingswet 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de notitie 

Streefbeelden Omgevingswet Dalfsen. 
2. In te stemmen met de gekozen 

oplossingsrichtingen voor de 
streefbeeldenvraagstukken.  
 

 
Wethouder Agricola zegt toe aandacht te houden 
voor participatie voor de minder mondige burger.  
 
Stemverklaring 
De ChristenUnie heeft moeite met het verschuiven 
van kaderstelling vooraf naar controle achteraf, 
maar stemt hier mee in. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21) aangenomen. 
 

10. 2e wijziging Verordening commissie 
bezwaarschriften 
Voorstel: 
Vast te stellen de “2e wijziging van de 
verordening commissie bezwaarschriften”. 
 

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

11. Vaststellen besluitenlijsten  
d.d. 25 september 2017 
 

 
Beide besluitenlijsten conform. 

12. Ingekomen stukken  
Conform afdoeningsadvies.  
 
Er zijn vragen over enkele vertrouwelijke 
mededelingen, deze komen aan de orde in het 
besloten deel van de vergadering.  
 
Dhr. Rooijakkers (D66) meldt dat de 
fractievoorzitters een brief sturen aan de vaste 
kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat 
over de herinrichting van het luchtruim en de 
opening van Lelystad Airport. Raad en college 
zullen hiervan een afschrift ontvangen.   
 

13. Schorsing De voorzitter schorst de openbare vergadering om 
20:34 uur, waarna de raad in beslotenheid verder 
vergadert.  
 

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


