Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 24 en 27 juni 2019
Aanwezig:
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Raadsleden
Gemeentebelangen

CDA
ChristenUnie
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mw. E. van Lente
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H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker,
mw. J.B. Upper
R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman
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B.H.M. Schrijver

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends
ONDERWERP
1.

Opening

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur.

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vaststelling agenda

Conform.

4.

Perspectiefnota 2020-2023 en
Investeringsplan 2020-2023
Voorstel:
1. De Perspectiefnota 2020-2023 vast te
stellen en daarmee als uitgangspunten voor
het opstellen van de begroting 2020 te
hanteren:
a. De raming van het gemeentefonds te
baseren op de meicirculaire.
b. Voor het tekort op jeugdzorg scenario 3
te hanteren in de ramingen.
c. In de jaren 2020 tot en met 2022 een
eventueel tekort te dekken uit de
algemene reserve vrij besteedbaar.
d. Een sluitende begroting in elk geval
vanaf het jaar 2023 of zoveel eerder als
mogelijk.
2. Het Investeringsplan 2020-2023 vast te
stellen.
3. De begroting 2019 te wijzigen door
vaststelling van de 16e begrotingswijziging
conform de notitie bij de meicirculaire 2019.
4. De door het college opgelegde
geheimhouding op de uitgebreide
projectenlijst te bekrachtigen voor een
periode van tien jaar (artikel 25, lid 2
Gemeentewet).
Schorsing

De voorzitter meldt dat het raadsvoorstel is
aangevuld met een 4e besluitregel, vanwege het
collegebesluit om geheimhouding op te leggen op
de projectenlijst. De raad wordt voorgesteld de
geheimhouding te bekrachtigen.

5.

De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun
algemene beschouwingen uit. Het college
beantwoordt gestelde vragen in eerste termijn en
doet de volgende toezeggingen:
- begin oktober wordt een werksessie
georganiseerd waarin de raad kennis kan
nemen van de resultaten van de taskforce (RvL)
- raad ontvangt in september informatie over
stand van zaken ‘grip op jeugdzorg’ (JU)
- college komt deze zomer schriftelijk terug op het
toegezegde plattelandsonderzoek (AS)
- college komt terug op inzet
‘omgevingsstimulant’ of ‘ruimtecoach’ (AS)
- het college bekijkt hoe participatie / bestuurlijke
vernieuwing rond het centrumplan verder vorm
kan krijgen (AS)

De voorzitter schorst de vergadering om 22:22 uur
tot aankomende donderdag.
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II.1.

Heropening

De voorzitter heropent de vergadering op
donderdag 27 juni 2019 om 19:32 uur.

II.2.

Perspectiefnota 2020-2023 en
Investeringsplan 2020-2023
Voorstel:
1. De Perspectiefnota 2020-2023 vast te
stellen en daarmee als uitgangspunten voor
het opstellen van de begroting 2020 te
hanteren:
a. De raming van het gemeentefonds te
baseren op de meicirculaire.
b. Voor het tekort op jeugdzorg scenario 3
te hanteren in de ramingen.
c. In de jaren 2020 tot en met 2022 een
eventueel tekort te dekken uit de
algemene reserve vrij besteedbaar.
d. Een sluitende begroting in elk geval
vanaf het jaar 2023 of zoveel eerder als
mogelijk.
2. Het Investeringsplan 2020-2023 vast te
stellen.
3. De begroting 2019 te wijzigen door
vaststelling van de 16e begrotingswijziging
conform de notitie bij de meicirculaire 2019.
4. De door het college opgelegde
geheimhouding op de uitgebreide
projectenlijst te bekrachtigen voor een
periode van tien jaar (artikel 25, lid 2
Gemeentewet).

De fractievoorzitters reageren in 2e termijn op de
algemene beschouwingen en de reactie van het
college.
Dhr. Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen) dient,
mede namens alle andere partijen, een
amendement (A1) in waarmee de raad wordt
voorgesteld de perspectiefnota als volgt te
wijzigen:
- Onderdeel 1.1.4 (Afschrijvingslasten ‘grote
projecten’) op pagina 29 te schrappen
- De overzichtstabellen op pagina’s 56 en 62
hierop aan te passen
Mw. Haarman (Gemeentebelangen) dient, mede
namens CDA, ChristenUnie, D66 en VVD, een
amendement (A2) in waarmee de raad wordt
voorgesteld aanvullend te besluiten:
5. Het reeds beschikbaar gestelde budget voor
de realisatie van kulturhus De Spil met
€ 70.000 te verlagen en de daartegenover
staande dekking uit de reserve grote projecten
over te hevelen naar de algemene reserve vrij
besteedbaar
Dhr. Schrijver (D66) dient een motie in, waarin het
college wordt verzocht mogelijkheden in kaart te
brengen voor een beter participatieproces, dit te
gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe kaders
en dit aan de raad ter besluitvorming voor te
leggen.
Het college zegt toe:
- de verkeersmaatregelen voor Oosterdalfsen in
breder perspectief te bekijken en waar nodig
tijdelijke maatregelen te treffen (RvL)
- te kijken naar prioritering bij de uitvoering van
(deelgebieden binnen) het centrumplan (AS)
- te kijken naar welke onderdelen van de
Omgevingswet uitgesteld kunnen worden (AS)
Het college heeft geen moeite met de ingediende
amendementen, maar geeft aan dat een deel van
het budget voor realisatie van het kunstwerk al is
ingezet. De motie wordt ontraden omdat het
college al voortvarend bezig is met participatie.
(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2.

Perspectiefnota 2020-2023 en
Investeringsplan 2020-2023
(vervolg)

Mw. Haarman wijzigt, mede namens andere
indieners, amendement A2, gelet op de reactie
van het college. Zij stelt de raad voor aanvullend
te besluiten:
5. Het resterende budget voor de realisatie van
een kunstwerk bij kulturhus De Spil te
schrappen en de daartegenover staande
dekking uit de reserve grote projecten over te
hevelen naar de algemene reserve vrij
besteedbaar.
Gelet op de reactie van het college en overige
partijen, wordt de motie door de indiener
aangehouden.
Amendement A1 wordt zonder hoofdelijke
stemming met algemene stemmen (21) unaniem
aangenomen.
Stemverklaring
De PvdA kan zich vinden in het schrappen van het
budget voor het kunstwerk van de Spil, maar geeft
het signaal af dat bezuinigen op kunst en cultuur
geen vanzelfsprekendheid is als er bezuinigd moet
worden.
Amendement A2 wordt zonder hoofdelijke
stemming met algemene stemmen (21) unaniem
aangenomen.
De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke
stemming met algemene stemmen (21):
1. De Perspectiefnota 2020-2023 vast te stellen
en daarmee als uitgangspunten voor het
opstellen van de begroting 2020 te hanteren:
a. De raming van het gemeentefonds te
baseren op de meicirculaire.
b. Voor het tekort op jeugdzorg scenario 3 te
hanteren in de ramingen.
c. In de jaren 2020 tot en met 2022 een
eventueel tekort te dekken uit de algemene
reserve vrij besteedbaar.
d. Een sluitende begroting in elk geval vanaf
het jaar 2023 of zoveel eerder als mogelijk.
2. Het Investeringsplan 2020-2023 vast te
stellen.
3. De begroting 2019 te wijzigen door vaststelling
van de 16e begrotingswijziging conform de
notitie bij de meicirculaire 2019.
4. De door het college opgelegde geheimhouding
op de uitgebreide projectenlijst te bekrachtigen
voor een periode van tien jaar (artikel 25, lid 2
Gemeentewet).
5. Het resterende budget voor de realisatie van
een kunstwerk bij kulturhus De Spil te
schrappen en de daartegenover staande
dekking uit de reserve grote projecten over te
hevelen naar de algemene reserve vrij
besteedbaar
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II.3.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:39 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
23 september 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
mw. drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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