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

d.d. 29 januari 2018 
 
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,  
  mw. I.G.J. Snijder-Haarman, A. Westerman 
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 R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 

2. Spreekrecht burgers 
 

Dhr. V. Oosterveen spreekt over legalisatie van 
thuisteelt medicinale cannabis. Hij roept de raad 
op om de burgemeester te verzoeken om geen 
wietplanten in beslag te nemen die bedoeld zijn 
voor medicinaal gebruik. Dhr. Noten zegt aan de 
raad toe na te vragen of dit zich vaak voordoet. 
 

3. Vragenronde 
 

Er zijn 2 vragen ontvangen  
 
Mw. Schiphorst (CDA) over de pleegzorg tot 21 
jaar. Wethouder Uitslag is bereid informatie over 
de pleegzorgvergoeding met het Rijk te delen, 
maar vindt het voor de hand liggen dit centraal 
vanuit het ServiceTeam Jeugd IJsselland op te 
pakken. Het college heeft nog geen standpunt 
ingenomen over verlenging van pleegzorg tot 21jr. 
 
Mw. Ramerman (CDA) over de toegankelijkheid 
van fietspaden. Wethouder Van Leeuwen zegt toe 
onderzoek te doen naar genoemde fietspaden, 
waarbij veiligheid voorop staat. Hij roept raad en 
inwoners op dergelijke meldingen door te geven 
aan de gemeentelijke buitendienst.  
 

4. Vaststelling agenda 
 

Dhr. Wiltvank (PvdA) verzoekt om een motie 
vreemd aan de orde van de dag, over het 
onderwerp aansluiten statiegeldalliantie, toe te 
voegen aan de agenda. Dit wordt opgenomen als 
punt 6a. 
 
Voor het overige conform. 
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5. Evaluatie JOP Dalfsen 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de 

JOP Dalfsen in het najaar van 2017.  
2. In te stemmen met de conclusie dat de 

tijdelijke periode van 6 maanden te kort is 
gebleken om een goed beeld van het 
gebruik van de JOP Dalfsen te krijgen en 
daarom de tijdelijke periode voor de JOP 
Dalfsen te verlengen met een jaar. 

3. In het najaar van 2018 het functioneren van 
de JOP opnieuw te evalueren. 

 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 11 stemmen voor (CDA, ChristenUnie, PvdA, 
D66) en 10 stemmen tegen (Gemeentebelangen, 
VVD) aangenomen. 
 

6. Statutenwijziging Stichting openbaar 
onderwijs Zwolle en regio 
Voorstel: 
In te stemmen met de voorgestelde 
statutenwijzigingen van de stichting openbaar 
onderwijs Zwolle en regio 
 

 
Stemverklaring 
De PvdA stemt in, maar vindt het onwenselijk dat 
de Raad van Toezicht een voorgedragen 
kandidaat vanuit het medezeggenschapsorgaan 
kan weigeren als deze niet in het profiel past.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21) aangenomen. 
 

6a. Motie vreemd aan de orde van de dag, 
Aansluiting Statiegeldalliantie 
 

 
Dhr. Wiltvank (PvdA) dient, mede namens CDA, 
ChristenUnie, D66 en VVD een motie in, waarmee 
het college wordt verzocht de gemeente Dalfsen 
aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie. 
 
Wethouder Schuurman is bereid de motie uit te 
voeren. 
 
De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met 
algemene stemmen (21) aangenomen. 
 

7. Vaststellen besluitenlijsten  
d.d.  18 december 2017 
 

 
Beide besluitenlijsten conform. 

8. Ingekomen stukken Conform afdoeningsadvies. 
 

9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om  20:10. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
19 februari 2018. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater


