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

d.d. 28 januari 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 
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Afwezig: 
M.V. Veldman (ChristenUnie) 
 
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 19:31 uur.  

Dhr. Veldman (ChristenUnie) is afwezig. 
 
De raad staat stil bij het overlijden van oud-
raadslid T. van den Brink.  
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Dhr. J. Vesseur spreekt, mede namens de 
kerngroep Zonnepark Lenthe, over de plannen 
voor de ontwikkeling van een zonnepark aan de 
Molenhoek/Mataramweg. Hij wil vooruitlopend op 
besluitvorming n.a.v. een vergunningsaanvraag de 
raad alvast informeren over de onrust die is 
ontstaan over de aantasting van de leefomgeving.  
 

3. Vragenronde 
 
 

Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) vraagt naar 
de stand van zaken van het overleg met 
verenigingen over LED verlichting op sportparken. 
Wethouder Uitslag meldt dat dit jaar onderzocht 
wordt wat de mogelijkheden zijn van de nieuwe 
landelijke subsidie. 
 
Dhr. Ruitenberg (CDA) vraagt of het college bereid 
is onderzoek te doen naar toekomstmogelijkheden 
op het platteland. Wethouder Schuurman zegt toe 
informatie in te winnen en het onderzoek uit te 
voeren. Hij legt daarbij de verbinding met de 
Omgevingsvisie. De raad zal voor de zomer een 
voorstel ontvangen.  
 

4. Vaststelling agenda Dhr. Broere (PvdA) verzoekt een motie over het 
onderwerp Regenbooggemeente, toe te voegen 
aan de agenda. Dit wordt opgenomen als punt 6a. 
 
Dhr. Kouwen (CDA) verzoekt een motie over het 
onderwerp Kinderburgemeester, toe te voegen 
aan de agenda. Dit wordt opgenomen als punt 6b. 
 
(vervolg op volgende bladzijde)  
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4. Vaststelling agenda 

(vervolg) 
 
Voor het overige conform. 
 

5. Kadernota wonen-welzijn-zorg 
Voorstel: 
De kadernota Wonen, welzijn en zorg vast te 
stellen. 
 

Stemverklaringen 
De PvdA benadrukt dat het woonzorgaanbod in 
diversiteit vergroot moet worden, zodat dit 
uitnodigt tot ontmoeting. Zorg voor goed wonen, 
een fijne leefomgeving met en voor iedereen een 
veilig thuis, zodat het beantwoordt aan een 
inclusieve samenleving.  
D66 signaleert een explosieve landelijke groei in 
zorgvastgoedbeleggingen. Daarom moet contact 
gehouden worden met bedrijfsleven, beleggers en 
makelaars over deze ontwikkelingen.  
 
Conform. 
 

6. Beleidsplan armoede en schuldhulpverlening 
2019-2022 
Voorstel: 
Het beleidsplan armoede en schuldhulpverlening 
gemeente Dalfsen 2019-2022 vast te stellen. 
 

Dhr. Veldhuis (VVD) dient, mede namens PvdA en 
D66, een amendement in waarmee de raad wordt 
voorgesteld te besluiten tot twee tekstuele 
aanpassingen. Deze hebben tot strekking de 
financiële ondersteuning aan de sociale banken 
structureel te maken.  
 
Mw. Eilert (PvdA) dient, mede namens VVD en 
D66, een motie in waarin het college verzocht 
wordt te onderzoeken of een minima effect-
rapportage een bijdrage kan leveren aan beter 
inzicht in beleidseffecten en de inzet van gelden 
en dit onderzoek voor 1 april aan te bieden.  
 
Mw. Eilert (PvdA) dient, mede namens VVD en 
D66, een motie in waarin het college verzocht 
wordt te onderzoeken of het tijdelijk overnemen 
van schulden als experiment kan worden 
uitgevoerd en binnen 3 maanden met een voorstel 
naar de raad te komen. 
 
Wethouder Uitslag ontraadt het amendement en 
de motie-effectrapportage omdat hij toezeggingen 
heeft gedaan met eenzelfde strekking. Hij ontraadt 
de motie-schuldoverneming omdat een generieke  
maatregel als deze niet nodig is en veel kosten 
met zich meebrengt.  
 
Het amendement wordt zonder hoofdelijke 
stemming met 4 stemmen voor (PvdA, VVD, D66)  
en 16 stemmen tegen (GB, CDA, ChristenUnie) 
verworpen. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.  
 
De motie-minima effectrapportage wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 4 stemmen voor (PvdA, 
VVD, D66)  en 16 stemmen tegen (GB, CDA, 
ChristenUnie) verworpen. 
 
De motie-schuldoverneming wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 6 stemmen voor 
(ChristenUnie, PvdA, VVD, D66)  en 14 stemmen 
tegen (GB, CDA) verworpen. 
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6a. Motie Regenbooggemeente Dhr. Broere (PvdA) dient, mede namens D66 en 

VVD, een motie in waarin het college/de 
burgemeester wordt opgeroepen een impuls te 
geven aan sociale acceptatie, veiligheid en 
zichtbaarheid van LHBTI’ers, met een aanpak te 
komen, specifieke acitviteiten te organiseren en 
het hijsen van de regenboogvlag op te nemen in 
het vlagprotocol. 
 
Wethouder Uitslag ondersteunt de strekking van 
de motie en is bereid de meeste punten uit te 
voeren, maar ontraadt deze gezien de 
formuleringen over het komen tot een aanpak.  
 
De vergadering wordt geschorst en heropend.  
Dhr. Broere (PvdA) meldt dat er een wijziging is 
doorgevoerd m.b.t. de voorgestelde aanpak. De 
gewijzigde motie wordt nu ook medeondertekend 
door Gemeentebelangen en CDA.  
 
Stemverklaring 
De ChristenUnie steunt de motie. Het is van 
belang om in te zetten op verbindende gesprekken 
als het gaat om de positie van LHBT’ers en het is 
goed dat daar op deze manier aandacht voor 
gevraagd is. De fractie gaat ervan uit dat ook het 
college waakzaam zal blijven om discriminatie op 
alle gronden te voorkomen en bestrijden.  
 
De motie wordt vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (20) 
aangenomen. De raad verzoekt het college/de 
burgemeester: 

- invulling te geven aan de sociale acceptatie, 
veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’ers in 
Dalfsen;  

- zich waar nodig in te zetten voor de 
bevordering van de veiligheid, weerbaarheid 
en sociale acceptatie van LHBTI’ers en het 
gesprek aan te gaan met relevante partners 
zoals het COC Zwolle en SAAM Welzijn; 

- het hijsen van de regenboogvlag tijdens 
coming-outdag op 11 oktober op te nemen in 
het vlagprotocol van de gemeente Dalfsen. 
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6b. Motie Kinderburgemeester Dhr. Kouwen (CDA) dient, mede namens alle 

andere partijen, een motie in waarin het college/de 
burgemeester wordt verzocht te onderzoeken of 
belangstelling bestaat voor het installeren van een 
kinderburgemeester en hiertoe een voorstel aan 
de raad te doen in 2019. 
 
Burgemeester Van Lente is bereid de motie uit te 
voeren. Zij geeft aan dat voor het college 
participatie van jongeren het vertrekpunt is en de 
kinderburgemeester als een mooie vorm daarvoor 
gezien wordt. 
 
De motie wordt vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (20) 
aangenomen. De raad verzoekt het college/de 
burgemeester: 

- om samen met scholen en/of Saam Welzijn te 
verkennen of er voldoende belangstelling 
bestaat voor het installeren van een 
kinderburgemeester; 

- bij voldoende belangstelling voor een 
kinderburgemeester een raadsvoorstel voor 
het instellen van een kinderburgemeester aan 
de gemeenteraad aan te bieden; 

- zowel deze verkenning als het (eventueel) 
aanbieden van een raadsvoorstel uit te 
voeren in het kalenderjaar 2019. 

 
7. Besluitenlijst 17 december 2018 Beide besluitenlijsten (openbaar en besloten) 

conform. 
 

8. Ingekomen stukken Verlenging ombudscommissie 
Mw. Lassche (ChristenUnie) ondersteunt het 
collegebesluit tot de verlenging. Zij geeft de 
suggestie om bij de evaluatie ook te kijken naar de 
mogelijkheid van een sociale ombudsman/vrouw. 
Wethouder Uitslag neemt dit mee.  
 
Programma uitvoering VTH taken 2019 
Dhr. Ruitenberg (CDA) vindt het zorgelijk dat er 
minder gecontroleerd wordt bij kleine 
verbouwingen en vraagt aandacht voor 
stankoverlast bij de Veldhoevenweg. Hij verzoekt 
het college aan te geven wanneer de raad een 
voorstel over een asbestfonds ontvangt. 
Onjuistheden na controles moeten opnieuw 
worden gecontroleerd. Wethouder Schuurman zal 
over de beantwoording van de vragen in contact 
treden met de agendacommissie.  
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies. 
 

9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:48 uur. 
 

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


