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

d.d. 5 en 8 november 2018 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.C.P. Noten  
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, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman 
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink (vanaf punt 4) 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 

Mw. Eilert (PvdA) komt iets later. Wethouder 
Schuurman is niet aanwezig. 
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Dhr. Kodden spreekt namens LTO Vechtdal over 
de voorgestelde verhoging van de OZB. Hij vindt 
dit voor bedrijven een te zware verhoging en 
vraagt zich af of dit nodig is.  
 
Mevr. Kingma spreekt over de verhoging van de 
OZB en de toeristenbelasting. Zij vindt dat een gat 
in de begroting niet met belastingverhoging moet 
worden gedicht. Zij roept het college op tot overleg 
met de ondernemers in de toeristische sector.  
 

3. Vaststelling agenda Aan de agenda wordt aan het einde van de 
vergadering op 8 november toegevoegd dat de 
burgemeester op zijn voorzitterschap terugblikt. 
Verder conform. 
 

4. Programmabegroting 2019-2022 
Voorstel: 
1. De Programmabegroting 2019-2022 vast te 

stellen. 
2. In te stemmen met de invulling van de 

voorgestelde ombuigingen (Financieel 
Meerjarenbeeld onder hoofdstuk 1). 

3. De kredieten voor het jaar 2019 uit het 
Investeringsplan 2019-2022 beschikbaar te 
stellen (Bijlage Investeringskredieten). 

4. Kennis te nemen van het besluit van B&W 
de tarieven inclusief btw voor het gebruik 
van sportvelden, overige terreinen en 
zwembaden voor 2019 vast te stellen op het 
niveau van 2018. 

5. De notitie bij de septembercirculaire 2018 
vast te stellen en de begroting 2018 en de 
meerjarenbegroting 2019-2022 
dienovereenkomstig te wijzigen.  

 
De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun 
algemene beschouwingen uit. Zij beantwoorden 
vragen van raadsleden uit andere fracties. Het 
college beantwoordt gestelde vragen in eerste 
termijn en doet de volgende toezeggingen: 
- de raad wordt geïnformeerd over de voortgang 

van Regio Zwolle en het mogelijk participeren 
in de agri/food-sector (N) 

- de raad ontvangt in 2019 een voorstel over de 
aansluiting bij ONS (N) 

- bij de bestuursrapportage wordt gerapporteerd 
over de stand van zaken van belangrijke 
ontwikkelingen (vL) 

- raad wordt geïnformeerd over onderzoek 
concerncontroller efficiencyvoordelen (vL) 

5. Schorsing 
 

De voorzitter schorst om 22:12 uur. 
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II.1. Heropening De voorzitter heropent vergadering op donderdag 

8 november 2018 om 19:34 uur. 
 

II.2. Programmabegroting 2019-2022 
Voorstel: 
1. De Programmabegroting 2019-2022 vast te 

stellen. 
2. In te stemmen met de invulling van de 

voorgestelde ombuigingen (Financieel 
Meerjarenbeeld onder hoofdstuk 1). 

3. De kredieten voor het jaar 2019 uit het 
Investeringsplan 2019-2022 beschikbaar te 
stellen (Bijlage Investeringskredieten). 

4. Kennis te nemen van het besluit van B&W 
de tarieven inclusief btw voor het gebruik 
van sportvelden, overige terreinen en 
zwembaden voor 2019 vast te stellen op het 
niveau van 2018. 

5. De notitie bij de septembercirculaire 2018 
vast te stellen en de begroting 2018 en de 
meerjarenbegroting 2019-2022 
dienovereenkomstig te wijzigen.  

De fractievoorzitters reageren in 2e termijn op de 
beschouwingen en de reactie van het college.  
 
Dhr. Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen) dient 
amendement (A1) in, waarmee de voorgestelde 
verhoging van de OZB wordt gewijzigd in 4x 3% 
voor de jaren 2019 tot en met 2022. 
 
Mw. Ramerman (CDA) dient, mede namens PvdA, 
D66, VVD en ChristenUnie, motie (M1) in, die het 
college oproept de raad bij de beraps te 
informeren over de stand van zaken van de 
belangrijke ontwikkelingen en de onderwerpen uit 
het bestuursprogramma. 
 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient, mede namens 
CDA, amendement (A2) in, waarmee de 
voorgestelde verhoging van de OZB wordt 
gewijzigd in eenmalig 4% voor 2019 en een 
taakstelling nader in te vullen voor € 100.000. 
 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient mede namens 
alle andere fracties, motie (M2), die het college 
oproept te komen met een voorstel voor 
kortcyclische bijpraatmomenten sociaal domein. 
 
Dhr. Broere (PvdA) dient mede namens 
ChirstenUnie, D66, VVD en CDA, motie (M3) in, 
die het college oproept meer bekendheid te geven 
aan de regeling voor innovatieve projecten en 
daartoe een aanjaagfunctie in te stellen.   
 
Dhr. Schrijver (D66) dient moties (M4 t/m M7) in. 
M4 roept het college op aan te sluiten bij de 
provinciale groene schoolpleinenbeweging, M5 
vraagt om een raadstraject in te bedden in de 
nieuwe transformatienota. M6 roept het college op 
een regionale democratieconferentie te 
organiseren en M7 vraagt om beter inzicht in 
beïnvloedingsmomenten voor de raad bij regionale 
samenwerkingen. 
 
Burgemeester Noten ontraadt moties M6 en M7. 
Dhr. Schrijver houdt deze moties daarop aan. 
 
Wethouder van Leeuwen is bereid M1 uit te 
voeren. Hij ontraadt amendementen A1 en A2 en 
roept de raad op tot een minimale verhoging van 
de OZB met 6% in 2019, zonder taakstelling.  
Wethouder Uitslag ondersteunt M2 en is bereid 
M3 uit te voeren zolang het aanvragende individu 
ondersteund wordt door een organisatie. Hij 
ontraadt M4 en M5.  
 
Dhr. Schrijver houdt moties M4 en M5 aan. Dhr. 
Kleine Koerkamp trekt A1 in. Dhr. Nijkamp meldt 
dat A2 is gewijzigd en dat ook Gemeentebelangen 
dit amendement ondertekent. Het gewijzigde 
amendement omvat een eenmalige  verhoging van 
de OZB van 5% voor 2019 en een taakstelling 
nader in te vullen voor € 100.000. 
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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II.2. Programmabegroting 2019-2022 

(vervolg) 
 
Amendement A2 wordt zonder hoofdelijke 
stemming met 17 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie) en 4 
stemmen tegen (PvdA, VVD, D66) aangenomen. 
De raad besluit:  

- De begroting aan te passen in die zin dat er 
alleen voor 2019 een verhoging van de OZB 
met 5 % wordt doorgevoerd 

- Het college uiterlijk ten tijde van de 
perspectiefnota 2020 een extra (incidentele) 
ombuiging van €100.000 voor 2019 realiseert, 
zijnde niet op de personele kosten, die 
gevonden mag worden in het versoberen en 
uitstellen van de nog te ontwikkelen plannen 

- Dit voor het komende jaar uit te werken en bij 
de perspectiefnota te presenteren  

 
Het raadsvoorstel over de begroting met  
inachtneming van het amendement wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 17 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie) en 4 
stemmen tegen (PvdA, VVD, D66) aangenomen 
aangenomen. 
 
Moties M1, M2 en M3 worden met algemene 
stemmen (21 voor) aangenomen. 
 

3. Belastingverordeningen 2019 
Voorstel: 
Vast te stellen de: 
1. Verordening afvalstoffenheffing 2019 
2. Verordening rioolheffing 2019 
3. Verordening hondenbelasting 2019 
4. Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 
5. Verordening precariobelasting 2019 
6. Verordening toeristenbelasting 2019  
7. Verordening rioolaansluitingsrecht 2019 
8. Derde begrotingswijziging 2019  
 

 
Conform. 
 
 

4. Terugblik burgemeester De burgemeester blikt terug op zijn voorzittersrol 
en staat stil bij een aantal thema’s. Integriteit is 
een belangrijk thema, hij is trots op de Dalfser 
werkwijze van elkaar aanspreken, advies vragen 
en verantwoording afleggen. Hij hecht aan het 
lekenbestuur, dat bestaat uit raadsleden die 
middenin de maatschappij staan. Dit is van belang 
van de volksvertegenwoordigende rol. Daarnaast 
moet een raad besluiten nemen, stemmen is een 
plicht. Hij heeft waardering voor de manier waarop 
de raad zijn werk doet en is dankbaar dat hij de 
voorzitter mocht zijn. Hij draagt het voorzitterschap 
over aan dhr. Nijkamp. De vergadering wordt 
hiertoe geschorst.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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4. Terugblik burgemeester 

(vervolg) 
 

 
Dhr. Nijkamp heropent de vergadering als 
voorzitter en richt het woord tot de burgemeester. 
Hij dankt dhr. Noten voor de manier waarop hij de 
raad heeft voorgezeten, in het bijzonder zijn 
stuurmanskunst om de raad een besluit te laten 
nemen. Hij wenst hem veel succes en plezier bij 
zijn verdere loopbaan.  
 
Hij dient, mede namens alle andere fracties, als 
dank aan de burgemeester, een motie in die het 
college verzoekt: 

- in de vijf kernen van de gemeente Dalfsen 
een Notenboom te plaatsen. 

 
Deze motie wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen. 
 

5. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23:56 uur. 

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


