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

d.d. 25 en 28 juni 2018 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.C.P. Noten  
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen W. Dankelman (alleen 28 juni), J.G. Ellenbroek (alleen 28 juni),  
  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 
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,  
  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman 
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
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 19:35 uur. 

De heren Dankelman en Ellenbroek (beiden 
Gemeentebelangen) zijn afwezig.  
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Geen. 
 

3. Vaststelling agenda De voorzitter heeft het onderwerp ‘uitbreiding 
koopzondagen Lemelerveld juli en augustus 2018’ 
op de agenda opgenomen, zoals afgesproken in 
de vorige raadsvergadering. De agenda wordt 
voor het overige conform vastgesteld. 
 

4. Perspectiefnota 2019-2022 en 
Investeringsplan 2019-2022 
Voorstel: 
1. De Perspectiefnota 2019-2022 inclusief de 

notitie meicirculaire vast te stellen en 
daarmee onder meer: 
a. in te stemmen met het loslaten van het 

uitgangspunt voor de decentralisaties: 
“We doen het voor de middelen die we 
ervoor krijgen.” 

b. in de uitgangspunten voor de begroting 
2019 op te nemen dat de nullijn voor 
 indexering niet langer gehandhaafd 
wordt en een indexeringspercentage van 
1% op te nemen 

c. in de programmabegroting en 
jaarrekening een paragraaf 
Duurzaamheid op te nemen 

d. bij de programmabegroting te komen met 
voorstellen, zodanig dat de 
meerjarenbegroting structureel sluitend 
wordt aangeboden. 

e. de begroting 2018 te wijzigen door 
vaststelling van de 15e 
begrotingswijziging conform de notitie bij 
de meicirculaire 2018. 

2. Het Investeringsplan 2019-2022 vast te 
stellen. 

 
De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun 
algemene beschouwingen uit. Het college 
beantwoordt gestelde vragen in eerste termijn en 
doet de volgende toezeggingen: 
 
- de stedenbouwkundige visie Oostentree-

Molendijk wordt in februari 2019 opiniërend 
besproken (vL) 

- het college zal onderzoek doen naar de 
juridische mogelijkheden voor maximalisatie 
m2 verharding bij kaveluitgifte (vL) 

- het college zal een voorlichtingsavond 
organiseren over ondermijning i.s.m. RIEC (N) 

- het college informeert de raad over de 
uitkomsten van het VNG congres omtrent 
tekorten in het sociaal domein (U) 

- de raad krijgt dit jaar de evaluatie beleidsplan 
recreatie en toerisme ter bespreking (U) 

- de visie op de herijking van het 
duurzaamheidsbeleid komt in november in de 
commissie (S) 

- het duurzaamheidsfonds komt na de zomer in 
de raad (S) 

- het college onderzoekt de (on)mogelijkheden 
voor een app/alert voor omwonenden over hun  
leefomgeving (S). 

 
5. Schorsing De voorzitter schorst de vergadering om 21:45 uur 

tot aankomende donderdag.  
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II.1. Heropening De voorzitter heropent de vergadering op 

donderdag 28 juni om 19:33. Alle raadsleden zijn 
aanwezig.  
 

II.2. Perspectiefnota 2019-2022 en 
Investeringsplan 2019-2022 
Voorstel: 
1. De Perspectiefnota 2019-2022 inclusief de 

notitie meicirculaire vast te stellen en 
daarmee onder meer: 
a. in te stemmen met het loslaten van het 

uitgangspunt voor de decentralisaties: 
“We doen het voor de middelen die we 
ervoor krijgen.” 

b. in de uitgangspunten voor de begroting 
2019 op te nemen dat de nullijn voor 
indexering niet langer gehandhaafd 
wordt en een indexeringspercentage 
van 1% op te nemen 

c. in de programmabegroting en 
jaarrekening een paragraaf 
Duurzaamheid op te nemen 

d. bij de programmabegroting te komen 
met voorstellen, zodanig dat de 
meerjarenbegroting structureel sluitend 
wordt aangeboden. 

e. de begroting 2018 te wijzigen door 
vaststelling van de 15e 
begrotingswijziging conform de notitie 
bij de meicirculaire 2018. 

2. Het Investeringsplan 2019-2022 vast te 
stellen. 

De fractievoorzitters reageren in 2e termijn op de 
algemene beschouwingen en de reactie van het 
college.  
 
Mw. Kappert (Gemeentebelangen) dient een 
motie (M1) in waarbij zij het college verzoekt een 
brandbrief naar Rijk en VNG te sturen om zorgen 
over de oplopende kosten jeugdhulp onder de 
aandacht te brengen  
 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient, mede namens 
PvdA, VVD en D66, een amendement in waarbij 
hij de raad voorstelt aanvullend te besluiten: 

- Het college op te dragen een notitie op te 
stellen met beoogde keuzes ten behoeve van 
een sluitende begroting - als vervolg op de 
besluitvorming over de Perspectiefnota –en 
uiterlijk 30 september 2018 opiniërend te 
behandelen in raadscommissieverband.  

 
Dhr. Veldhuis (VVD) dient, mede namens de 
ChristenUnie, PvdA en D66, een motie (M2) in, 
waarin het college wordt verzocht onderzoek te 
doen naar de oprichting van een gemeentelijk 
energiebedrijf en daarbij inzicht te geven in baten, 
lasten, risico’s, ervaringen van andere gemeenten 
en de samenwerking met de duurzame dorpen. Dit 
dient te worden aangeboden voor juni 2019.  
 
Dhr. Schrijver (D66) dient, mede namens de VVD, 
een motie (M3) in waarin het college wordt 
verzocht een raadsvoorstel tot het eventueel 
invullen van bepaalde gemeentelijke taken met de 
aanpak van Right to Challenge voor te bereiden 
 
Het college ontraadt het amendement en motie 
M3, verzoekt de raad motie M1 aan te houden tot 
na het VNG congres of in te trekken. Het college is 
bereid motie M2 uit te voeren, in overleg met de 
duurzame dorpen.  
 
Het college komt voor september 2018 schriftelijk 
terug op de uitvoering van de aangenomen motie 
beleidskader grootschalige energieopwekking 
(Raad november 2017) (S). 
 
Gelet op de reactie van het college en overige 
partijen, worden moties M1 en (gewijzigde) M3 
door indieners aangehouden.  
 
Het amendement wordt zonder hoofdelijke 
stemming met 7 stemmen voor (ChristenUnie, 
PvdA, VVD en D66) en 14 stemmen tegen 
(Gemeentebelangen, CDA) verworpen. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21) aangenomen. 
 
Motie M2 wordt zonder hoofdelijke stemming met 
algemene stemmen (21) aangenomen. 
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II.3 Uitbreiding koopzondagen Lemelerveld juli 

en augustus 2018 
Voorstel: 
De “3e wijziging van de Algemene plaatselijke 
verordening Dalfsen” vast te stellen. 
 
 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 18 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, 
PvdA, VVD, D66) en 3 stemmen tegen 
(ChristenUnie) aangenomen. 

II.4 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:59 uur.  
 

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


