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

d.d. 25 maart 2019 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  mw. E. van Lente  
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 
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. 
 
 
 ONDERWERP RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur. 

2. Spreekrecht burgers 
 

Geen. 
 

3. Vragenronde 
 

Mw. Ramerman (CDA) vraagt naar de stand van 
zaken rond woningbouw in Hoonhorst. Wethouder 
Schuurman verwacht op korte termijn definitieve 
overeenstemming. Er is op dit moment geen 
andere locatie bij de gemeente in eigendom.  
 
Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen)  vraagt om 
een oplossing voor de onveilige op- en afritten van 
de N348. Wethouder Van Leeuwen zal bij de 
provincie aandringen op verbreding, hij is het eens 
met de noodzaak voor een aanpak.  
 

4. Vaststelling agenda Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) verzoekt een motie 
over het onderwerp Vecht en Brug, toe te voegen 
aan de agenda. Dit wordt opgenomen als punt 
10a. 
 
Voor het overige conform. 
 

5. Hybride sportveld VV Hoonhorst 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de resultaten van het 

variantenonderzoek. 
2. Opdracht te geven aan het college van B&W 

voor het nader uitwerken van de variant 
hybride sportveld met een bijbehorende 
kredietaanvraag.  

 
Stemverklaring 
De ChristenUnie is voorstander van een goede 
sportvoorziening in Hoonhorst. De hybride 
oplossing ligt het meest voor de hand.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.  
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6. Evaluatie en aanpak Jong Dalfsen 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van 

JONG!Dalfsen over het jaar 2018. 
2. In te stemmen met de aanpak van 

JONG!Dalfsen. 
3. In te stemmen met het voorstel om een 

structureel bedrag van € 5.000,- per jaar mee 
te nemen in de integrale afweging van de 
perspectiefnota 2020-2023. 

  

 
Conform. 
 

7. Visie op inbreng GGD 2018-2023 
Voorstel: 
Vast te stellen de Visie op de GGD 2018 – 2023. 
 

 
Conform. 

8. Herijking duurzaamheidsbeleid 
Voorstel: 
1. Het Beleidsplan 2.0 Duurzaamheid vast te 

stellen met de uitbreidingen: 
a. een reële en acceptabele Dalfser Energiemix 

te ontwikkelen in 2019 en 2020; 
b. een warmteplan op te stellen voor iedere 

wijk, buurt of dorp in 2019, 2020 en 2021; 
c. actief deel te nemen aan het 

samenwerkingsverband Regionale Energie 
Strategie in 2019. 

2. Het college voor te stellen jaarlijks één 
evaluatiemoment met de raad te plannen 
voor de raadsperiode 2019 – 2022. 

 

 
Conform. 

9. Openstelling winkels op zondag 
Voorstel: 
1. In het huidige artikel 5:67 Apv:  

 in lid 1 de tekst “Per kalenderjaar kunnen 
ten hoogste 8 dagen worden 
aangewezen.“ te laten vervallen; 

 het lid 2 uiterlijk 1 juni 2019 te wijzigen in 
de volgende inhoud: 
“In aanvulling op lid 1 op zondag 
openstelling tussen 12:00 en 18:00 toe te 
staan.”; en  

 gelijktijdig het huidige lid 3 “De vrijstelling 
geldt slechts voor de winkels gelegen in 
de woonkern Lemelerveld” te laten 
vervallen. 

2. Het college te verzoeken om met 
aanvullende regelgeving te komen wanneer 
blijkt dat bevoorrading en belevering in de 
woonkernen als gevolg van de 
koopzondagen tot ongewenste situaties leidt. 

3. Daartoe de 4e wijziging van de Algemene 
plaatselijke verordening Dalfsen vast te 
stellen. 

 
Stemverklaring 
Dhr. Massier (CDA) heeft moeite met koopzondag. 
Geloof, rust en sociale activiteiten/contacten zijn 
voor hem belangrijk op de zevende dag. Hij stemt 
met het voorstel in omdat hij zijn persoonlijk 
standpunt niet aan andersdenkenden wil 
opleggen.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 18 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, 
PvdA, VVD, D66) en 3 stemmen tegen 
(ChristenUnie) aangenomen.  
 

10. Beleidsplan transformatie sociaal domein 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het advies van de 

Participatieraad op het beleidsplan: 
“Transformatie sociaal domein in uitvoering”. 

2. Het beleidsplan ‘’Transformatie sociaal 
domein in uitvoering’’ vast te stellen. 

Stemverklaring 
Mw. Eilert (PvdA) zegt dat haar fractie instemt. 
Sturen op resultaat niet mag betekenen dat 
mensen met een complexe hulpvraag langer 
moeten wachten. De gemeente moet alert zijn op 
behoud van arbeidsplaatsen, verdringing moet 
worden tegengegaan.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.  
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0a. Motie Vecht en brug Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient, mede namens 

alle andere partijen, een motie in over de opgaven 
van waterschap, provincie en gemeente op het 
gebied van bescherming tegen hoogwater en 
verkeersveiligheid en –doorstroming. Het college 
wordt verzocht hiernaar onderzoek te doen en 
daarbij op passende wijze samen te werken.  
 
Wethouder Van Leeuwen is namens het college 
bereid de motie uit te voeren. Hij maakt daarbij wel 
een voorbehoud als het gaat om de ambtelijke 
capaciteit om dit onderzoek te verrichten.  
 
De motie wordt vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (21) 
aangenomen. De raad verzoekt het college: 

- gegeven de opgaven voor de genoemde 
organisaties (waterschap, provincie en 
gemeente) de genoemde en eventueel 
andere opties te onderzoeken en hiervoor op 
passende wijze samen te werken met de 
genoemde partijen. 

- de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te 
informeren over de uitkomsten van het 
onderzoek. 

- uiterlijk in oktober 2019 de gemeenteraad te 
informeren over de voortgang.  

 
11. Besluitenlijst 25 februari 2019 Conform. 

 
12. Ingekomen stukken Ledenbrief geschillenregeling Cao gemeenten 

Op verzoek van de griffier wordt de brief in handen 
gesteld van de werkgeverscommissie. 
 
Zienswijze Lelystad Airport 
Dhr. Schrijver (D66) complimenteert het college 
met de ingediende zienswijze. Hij vindt het 
getuigen van een goede regionale samenwerking. 
 
Koers en agenda Regio Zwolle 
Mw. Eilert (PvdA) vraagt hoe de raad bij dit thema 
wordt meegenomen. Burgemeester Van Lente 
zegt toe dit met presidium en agendacommissie te 
verkennen. 
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies. 
 

13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:41 uur. 
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
15 april 2019. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
mw. drs. E. van Lente  drs. J. Leegwater 


