
1 
 

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

d.d. 26 november 2018 
 
Aanwezig: 
Plv. voorzitter  L.M. Nijkamp  
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,   

H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker,  
  mw. J.B. Upper  
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,  
  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, M.V. Veldman 
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Afwezig: 
Burgemeester H.C.P. Noten 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
1. Opening Dhr. Nijkamp zit de vergadering voor wegens de 

afwezigheid van burgemeester Noten. Hij opent de 
vergadering om 19:31 uur. Ook wethouder 
Schuurman is niet aanwezig.  
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Geen. 

3. Vragenronde 
 

Dhr. van Lenthe (Gemeentebelangen) spreekt 
zorg uit over de toename van vrachtverkeer over 
de Heinoseweg. Wethouder van Leeuwen zal 
hierover in gesprek gaan met de gemeente Raalte. 
 

4. Vaststelling agenda Conform. 
 

5. Kadernota bewegen en sport 
Voorstel: 
Vast te stellen de kadernota bewegen en sporten 
2019 – 2023. 
 

 
Conform. 
 

6. Evaluatie JOP Dalfsen 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de 

JOP Dalfsen tot en met september 2018. 
2. In te stemmen met het collegebesluit om 

een permanente vergunning te verlenen 
voor de huidige locatie van de JOP Dalfsen 
in het stationsgebied, bij voorkeur via het 
vijfde verzamelplan ‘buitengebied’, en een 
tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen 
voor de periode van 1 februari 2019 – 1 
februari 2021 op de huidige locatie. 

 
Stemverklaringen 
De PvdA is het niet eens met de huidige locatie en 
ziet liever dat een definitieve plek wordt 
meegenomen in de centrumvisie. Wel moet er 
gehandhaafd worden als het toch op de huidige 
locatie blijft. D66 heeft sympathie voor deze 
stemverklaring en sluit zich hierbij aan.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 19 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, 
ChristenUnie, VVD, D66) en 2 stemmen tegen 
(PvdA) aangenomen. 
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7. Inperking gebied gemeentelijk 

voorkeursrecht 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de uitgevoerde 

onderzoeken en de notitie 
omgevingsaspecten toekomstige 
woonuitbreiding Dalfsen. 

2. Als uitbreidingsrichting voor de kern Dalfsen 
te kiezen voor Oost en West, waarbij het 
gebied wordt ingeperkt tot ca. 23 ha aan de 
oostzijde en ca.17 ha aan de westzijde zoals 
aangegeven op de kaarten in de bijlage.  

3. Het college te verzoeken het voorkeursrecht 
op vrijvallende gebieden op te heffen. 

 
Wethouder van Leeuwen zegt toe dat hij de 
ontwikkelingen rondom de geitenhouderij 
nauwlettend in de gaten zal houden.  
 
Mw. Lassche (ChrU) dient, mede namens PvdA, 
VVD en D66, een amendement in waarmee de 
raad wordt voorgesteld besluitregel 2 te vervangen 
en regel 3 te hernummeren, als volgt: 
2a. De uitbreidingsrichtingen Oost en West voor 

de kern Dalfsen in te perken tot ca. 23 ha aan 
de oostzijde en ca. 17 ha aan de westzijde, 
zoals aangegeven op de kaarten in de bijlage.   

2b. Het college te verzoeken het voorkeursrecht 
op vrijvallende gebieden op te heffen. 

2c. Het college op te dragen een voorstel aan de 
raad voor te leggen betreffende de definitieve 
keuze voor uitbreiding van de kern Dalfsen 
naar Oost, West en / of Noord op basis van: 

(a) een verbeterd traject van 
burgerparticipatie,  

(b) een geactualiseerde woonvisie en  
(c) een duidelijke financiële onderbouwing.  

 
Wethouder van Leeuwen ontraadt dit 
amendement. Hij kan zich vinden in de regels 2a 
en 2b, maar is het oneens met 2c. Het college 
vindt Noord geen werkbare optie, bovendien is niet 
helder wat de raad verwacht aan een financiële 
onderbouwing. Burgerparticipatie wordt op een 
later moment volop ingezet bij de Omgevingsvisie. 
 
Het amendement wordt zonder hoofdelijke 
stemming met 7 stemmen voor (ChristenUnie, 
PvdA, VVD, D66) en 14 stemmen tegen 
(Gemeentebelangen, CDA) verworpen. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 14 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA) 
en 7 stemmen tegen (ChristenUnie, PvdA, VVD, 
D66) aangenomen. 
 

8. Aanwijzing functionaris 
gegevensbescherming 
Voorstel: 
De heer H. van Scheepen met terugwerkende 
kracht per 25 mei aan te wijzen als functionaris 
gegevensbescherming voor het bestuursorgaan 
raad en voor het overheidsorgaan 
Rekenkamercommissie Dalfsen voor zover de 
gegevens bij respectievelijk de raad dan wel de 
Rekenkamercommissie berusten. 
 

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

9. Besluitenlijsten 18 oktober 2018,  
29 oktober 2018 en 5 en 8 november 2018 
 

Alle lijsten conform. 
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10. Ingekomen stukken Brief lantaarnpaal  

Mw. Ramerman (CDA) vindt een veilig 
buitengebied belangrijk en roept het college op 
naar de situatie te kijken. Dhr. Ramaker (GB) sluit 
zich hierbij aan. Wethouder van Leeuwen zegt dit 
toe, maar wijst op de vastgestelde kaders in het 
Beleidsplan Openbare verlichting.  
 
Brief zonnepark Lemelerveld 
Dhr. Schrijver (D66) roept het college op regie te 
pakken of faciliterend een rol te spelen.  
 

11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:38 uur. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
17 december 2018. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
De plv. voorzitter,  de griffier,   
ir. L.M. Nijkamp  drs. J. Leegwater 


