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

d.d. 25 september 2017 
 
Aanwezig: 
Plv. Voorzitter  L.M. Nijkamp 
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 
PvdA  J.J. Wiltvank 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers 
VVD  G.J. Veldhuis 
 
Afwezig:    
Burgemeester H.C.P. Noten  
 
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 plv. voorzitter opent de vergadering om 19:32 

uur. Burgemeester Noten is niet aanwezig.  
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Geen. 
 

3. Vragenronde 
 

 
Mw. Lassche (ChristenUnie) over reactietijden 
politie bij spoedmeldingen. Wethouder van 
Leeuwen zegt toe dat dit onderwerp op de agenda 
van het politieoverleg wordt geplaatst. De raad zal 
hierover nader worden geïnformeerd.  
 
Mw. Lassche (ChristenUnie) over de stijgende 
vraag naar jeugdzorg en het budget. Wethouder 
Uitslag geeft aan dat hij geen signalen heeft 
ontvangen over onverantwoorde wachttijden en 
risico’s voor cliënten uit Dalfsen.  
 

4. Vaststelling agenda 
 

 
Mw. Lassche (ChristenUnie) verzoekt om een 
motie vreemd aan de orde van de dag, over het 
onderwerp inzicht mogelijkheden taakstelling, toe 
te voegen aan de agenda. Dit wordt opgenomen 
als punt 14a.  
 
Voor het overige wordt de agenda conform 
vastgesteld. 
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5. Bestemmingsplan ’t Febriek – deelgebied 

Stappenbelt 
Voorstel: 
1. Het bestemmingsplan ’t Febriek deelgebied 

Stappenbelt, het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.LFebriekStappenblt-vs03 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 BGT en BRK versie van 20 april 2017 
vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen; 
3. De bebouwde kom grens op grond van de 

Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen voor 
het plangebied ’t Febriek deelgebied 
Stappenbelt;  

4. De geurverordening vast te stellen voor het 
projectgebied ’t Febriek deelgebied 
Stappenbelt. 

 

 
Conform 
 

6. Herziening Provinciaal Inpassingsplan N340 
Voorstel: 
In te stemmen met de bijgevoegde reactie op 
Ontwerp herziening PIP N340/N48 Zwolle-
Ommen 2017  en daarmee te voldoen aan het 
verzoek van Gedeputeerde Staten om een 
reactie in het kader van artikel 3.26 Wro. 
 

 
Dhr. Rooijakkers (D66) dient twee mondelinge 
amendementen in op de concept reactiebrief, met 
als doel om de brief aan te scherpen. Hij stelt voor 
om de zin ’Graag zien wij onderbouwd hoe hun 
veiligheid wordt geborgd’ te vervangen door: 
‘Graag zien we dat bij de fietsroutes op de 
parallelwegen, dat deze veilig worden verbreed en 
ingericht’. Dit amendement (1) wordt raadsbreed 
ondersteund. 
 
Hij stelt tevens voor om de zinsnede ‘dat het 
ongewenst is dat met deze herbestemming extra 
woningen in het buitengebied van onze gemeente 
komen’ te vervangen door: ‘dat het ongewenst is 
dat woningen die zijn wegbestemd en door de 
provincie zijn opgekocht worden herbestemd’. 
Deze wijziging wordt niet ondersteund, wethouder 
van Leeuwen ontraadt deze wijziging. Dhr. 
Rooijakkers trekt mondeling amendement (2) in.  
 
Het mondeling amendement (1) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met algemene stemmen (21 
voor) aangenomen.  
 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming met 
algemene stemmen (21 voor)  om in te stemmen 
met het voorstel inclusief gewijzigde reactiebrief.  
 

7. Verordeningen re-integratie en 
loonkostensubsidie 
Voorstel: 
vast te stellen:   
 de “Verordening re-integratie Participatiewet, 

IOAW en IOAZ gemeente Dalfsen 2017”; 
 de “Verordening loonkostensubsidie 

Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente 
Dalfsen 2017”;  

tot het gelijktijdig intrekken van:   
 de “Re-integratieverordening Participatiewet 

gemeente Dalfsen 2015”; 
 de “Verordening loonkostensubsidie 

Participatiewet Dalfsen 2015”. 
 

 
Conform 
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8. Geldigheid burgerinitiatief realiseren 

coffeeshop 
Voorstel: 
1. Het burgerinitiatief ‘realiseren van een 

coffeeshop’ geldig te verklaren. 
2. De agendacommissie te verzoeken het 

onderwerp te agenderen voor behandeling. 
  

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

9. Benoeming leden raad van toezicht St. 
Openbaar Onderwijs Zwolle en regio 
Voorstel: 
In te stemmen met de bindende voordracht en 
de heer drs. M. Zandvoort RA en mevrouw mr. 
M.F. Harrigan te benoemen tot nieuwe leden van 
de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar 
Onderwijs Zwolle en Regio. 
 

 
De voorzitter stelt de raad voor een 
stemcommissie in te stellen met als leden de 
heren Hof (Gemeentebelangen) en Massier (CDA) 
en mevrouw Kappert (Gemeentebelangen) als 
voorzitter. De raad stemt hier unaniem mee in. De 
vergadering wordt geschorst. 
 
De vergadering wordt heropend. Mevrouw Kappert 
brengt verslag uit van de stemming: het aantal 
uitgegeven en ingeleverde stembriefjes is 21. De 
stemming is geldig. Voor de benoeming tot lid van 
de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar 
Onderwijs Zwolle en Regio zijn 21 stemmen 
uitgebracht op dhr. Zandvoort en 0 stemmen 
tegen. Daarmee is hij benoemd, waar het de 
gemeente Dalfsen betreft. Voor de benoeming tot 
lid van de Raad van Toezicht van de stichting 
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio zijn 19 
stemmen uitgebracht op mw. Harrigan en 2 
stemmen tegen. Daarmee is zij benoemd, waar 
het de gemeente Dalfsen betreft. 
 

10. Verbreden fietspad Oude Oever 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de notitie Oude Oever. 
2. Te kiezen voor variant 1, te weten het 

verbreden van het fietspad van de Oude 
Oever. 

3. Het college opdracht te geven om de 
verbreding van het fietspad in uitvoering te 
nemen. 

4. Het bijbehorende krediet van € 380.000,- 
beschikbaar te stellen. 

5. De structurele lasten m.i.v. 2019 van € 5.600 
in de begroting 2018-2021 te verwerken. 

 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.  
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11. Extra zonnepanelen werf Dalfsen 

Voorstel: 
1. In te stemmen met de plaatsing van 465 

extra zonnepanelen op de gemeentewerf te 
Dalfsen, mits SDE-subsidie wordt verkregen. 

2. De geraamde kosten van € 141.500 ten laste 
te brengen van het reeds beschikbaar 
gestelde krediet voor Klimaat en 
Duurzaamheid ad. € 300.000 (dekking is 
reserve Milieu). 

3. Een bedrag van € 141.500 over te hevelen  
naar de bestemmingsreserve dekking 
kapitaallasten verbouw werf Dalfsen, ter 
dekking van de kapitaallasten zonnepanelen. 

4. De begroting 2017 overeenkomstig te 
wijzigen (betreft alleen mutatie tussen 
reserves). 

5. De kapitaallasten op te nemen in de 
begroting 2018 – 2021. 

 
Dhr. Wiltvank (PvdA) dient, mede namens 
ChristenUnie, D66 en VVD, een motie in waarmee 
het college wordt verzocht, in samenwerking met 
Groen Gebogen, een onderzoek uit te voeren naar 
het lokaal initiatief bij het Forecodak waarbij de 
opbrengsten van zonnepanelen toevallen aan 
deelnemende burgers uit het postcoderoosgebied. 
 
De vergadering wordt geschorst. Mw. Kappert 
(Gemeentebelangen) verlaat de vergadering. De 
vergadering wordt heropend. Wethouder Agricola 
ondersteunt de motie.  
 
Stemverklaring 
Het CDA stemt in met het voorstel, maar vindt dat 
met deze dekking oneigenlijk geput wordt uit het 
budget voor energieneutraal renoveren, wat aan 
burgers ten goede moet komen. Opbrengsten uit 
de exploitatie moeten daarom ten goede komen 
aan duurzaam wonen. De raad moet vroegtijdig 
geconsulteerd worden bij problemen en/of een 
alternatieve inzet van dit budget.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 17 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, 
PvdA, D66, VVD) en 3 stemmen tegen 
(ChristenUnie) aangenomen.  
 
De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met 
algemene stemmen (20 voor) aangenomen.  
 

12. Beleidsplan Integraal Beheer Openbare 
Ruimte (IBOR) 
Voorstel: 
1. Het beleidsplan ‘Integraal Beheer Openbare 

Ruimte’ vast te stellen en daarmee te kiezen 
voor scenario 1; 

2. kennis te nemen van het wegenbeheerplan 
en het beheerplan civiele kunstwerken; 

3. de financiële dekking af te wegen bij de 
behandeling van de begroting 2018-2021.  

 
Dhr. Nijburg (ChristenUnie) dient, mede namens 
PvdA en VVD, een amendement in waarbij de 
raad wordt voorgesteld de eerste besluitregel aan 
te vullen met de volgende tekstaanpassing: 
o Veiligheid op de hoofdinfrastructuur wordt 

gehandhaafd op niveau B+, dat wil zeggen dat 
bij dreigende degradatie naar niveau C 
vroegtijdig wordt ingegrepen.  

 
Wethouder Agricola ontraadt het amendement. Hij 
kan duurzaamheid en veiligheid met het huidige 
niveau waarborgen en vindt dat het amendement 
te veel extra kosten met zich meebrengt.  
 
Het amendement wordt zonder hoofdelijke 
stemming met 5 stemmen voor (ChristenUnie, 
PvdA, VVD) en 15 stemmen tegen 
(Gemeentebelangen, CDA, D66) verworpen. 
 
Het voorstel wordt vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (20 voor) 
aangenomen.  
 

13. Archiefverordening 2017 
Voorstel: 
Vast te stellen de Archiefverordening gemeente 
Dalfsen 2017. 
 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.  
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14. 3e wijziging Legesverordening 

Voorstel: 
Vast te stellen de “3e wijziging van de 
tarieventabel behorende bij de verordening op 
de heffing en de invordering van leges 2017” (3e 
wijziging Legesverordening 2017). 

 
Stemverklaring 
Gemeentebelangen stemt voor het voorstel, omdat 
dit een uitwerking is van een eerder genomen 
besluit. De fractie heeft wel tegen het besluit 
gestemd om de servicepunten te sluiten.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.  
 

14a. Motie vreemd aan de orde van de dag, 
Inzicht mogelijkheden taakstelling 
 

 
Mw. Lassche dient, mede namens PvdA, D66 en 
VVD, een motie in waarin het college wordt 
opgeroepen om de raad uiterlijk 4 oktober 2017 te 
dienen met relevante informatie over de  
keuzemogelijkheden voor de realisatie van de 
taakstelling. 
 
Wethouder Van Leeuwen ontraadt de motie. Hij 
vindt bovendien dat hij de toezegging aan de raad 
weliswaar anders, maar niet onjuist heeft 
geïnterpreteerd.  
 
De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met  
6 stemmen voor (ChristenUnie, PvdA, D66, VVD) 
en 14 stemmen tegen (Gemeentebelangen, CDA) 
verworpen. 
 

15. Vaststellen besluitenlijsten d.d. 19 en 22 juni 
2017 en 26 juni 2017 
 

 
Beide besluitenlijsten conform. 

16. Ingekomen stukken  
Brief 3 – Lelieteelt 
Dhr. Rooijakkers (D66) verzoekt het college hier 
aandacht aan te besteden en de raad hierover te 
informeren. Wethouder Agricola zegt dit toe.  
 
Uitbreiding veehouderij Middenweg 
Dhr. Rooijakkers (D66) verzoekt het college om 
hierover geïnformeerd te worden, vooruitlopend op 
opname in een verzamelplan. Wethouder Agricola 
zegt dit toe. 
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies.   
 

17. Schorsing De voorzitter schorst de openbare vergadering om 
22:00 uur, waarna de raad in beslotenheid verder 
vergadert.  
 

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


