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

d.d. 25 februari 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, 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 
 
Afwezig: 
H.W. Pessink (Gemeentebelangen) 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends, 
plaatsvervangend griffier H.J. van der Woude (punt 6). 
 
 ONDERWERP RAADSBESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 

Dhr. Pessink (Gemeentebelangen) is afwezig.  
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Geen. 
 

3a. Mondelinge vragenronde 
 

Geen. 

3b. Schriftelijke vragenronde, art. 44 RvO Mw. Eilert (PvdA) vraagt naar aanleiding van de 
beantwoording over de sluiting van ‘t Noaberhuus 
hoe het college het lage aantal indicaties duidt en 
of dit bevestigt dat er gebrek is aan sociale huur. 
Mw. Lassche (ChristenUnie) vraagt of bekend is 
dat er meer kleinschalige plekken zijn voor 
dagopvang. Wethouder Uitslag benadrukt dat het 
college niet verantwoordelijk is voor het 
Noaberhuus. Hij kan de conclusie dat gebrek is 
aan sociale huur niet delen, omdat het verband 
met uitstroom niet is onderzocht.  
 

4. Vaststelling agenda De voorzitter stelt voor om agendapunten 7 en 8 
gezamenlijk te behandelen, zodat de stemming 
kan worden gecombineerd. De raad stemt hiermee 
in. Voor het overige conform. 
 

5. Stedenbouwkundig plan Zwaluwlaan 23, 
Nieuwleusen (Agnietencollege) 
Voorstel: 
Het stedenbouwkundige plan voor de 
inbreidingslocatie Zwaluwlaan 23, Nieuwleusen 
(Agnietencollege) vast te stellen.  
  

Stemverklaring 
De PvdA had graag vanuit de strategische visie 
gekozen voor een andere invulling van deze 
locatie, ondanks dat het een prachtig plan is. De 
fractie stemt daarom tegen.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 18 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, 
ChristenUnie, VVD, D66) en 2 stemmen tegen 
(PvdA) aangenomen.  
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6. Ontslag plaatsvervangend griffier H.J. van 

der Woude 
Voorstel: 
Dhr. H.J. van der Woude per 1 maart 2019 
eervol ontslag te verlenen als plaatsvervangend 
griffier van de gemeente Dalfsen. 
  

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.  
 
De griffier (namens de griffie) en dhr. Ramaker 
(namens de raad) bedanken dhr. van der Woude 
voor zijn inzet en wensen hem succes in zijn 
nieuwe functie. 
 
Dhr. Van der Woude blikt terug op de ontwikkeling 
van raad en griffie. Hij bedankt allen voor de 
plezierige samenwerking en spreekt de wens uit 
dat de verhoudingen goed blijven.  
 

7/8. Benoeming plaatsvervangend griffier 
Voorstel: 
dhr. drs. G.R. Doornewaard (Jarno) te 
benoemen tot plaatsvervangend griffier per        
1 maart 2019. 
 
Wijziging commissieleden ChristenUnie 
Voorstel: 
1. Dhr. J.S. Rodenboog eervol ontslag te 

verlenen als commissielid. 
2. Dhr. M. Kuiterman te benoemen als lid van de 

raadscommissie gemeente Dalfsen. 
 

 
De voorzitter stelt de raad voor om te stemmen 
over het ontslag van dhr. Rodenboog. De raad 
stemt hiermee in. De raad besluit zonder 
hoofdelijke stemming met algemene stemmen (20 
voor) dhr. J.S. Rodenboog eervol ontslag te 
verlenen als commissielid. 
 
Mw. Haarman rapporteert namens de commissie 
geloofsbrieven dat zij de bescheiden heeft 
onderzocht en in orde heeft bevonden. Dhr. 
Kuiterman voldoet aan de gestelde eisen en is 
benoembaar als commissielid. 
 
De voorzitter stelt voor om één gecombineerde 
stemming te houden voor beide benoemingen. De 
raadsleden brengen schriftelijk hun stem uit. De 
vergadering wordt geschorst. 
 
De vergadering wordt heropend. Mw. Haarman 
doet verslag van de stemming: het aantal 
uitgegeven en ingeleverde stembriefjes is 20. De 
stemming is geldig.  
 
Voor de benoeming van dhr. Doornewaard tot 
plaatsvervangend griffier zijn 20 stemmen voor en 
0 stemmen tegen uitgebracht. Hij is hiermee 
benoemd. 
 
Voor de benoeming van dhr. Kuiterman tot lid van 
de raadscommissie zijn 20 stemmen voor en 0 
stemmen tegen uitgebracht. Hij is hiermee 
benoemd.  
 
Dhr. Doornewaard en dhr. Kuiterman leggen in 
handen van de voorzitter ten overstaan van de 
raad de eed af. De voorzitter feliciteert hen met de 
benoeming. 
 

9. Agressieprotocol politieke ambtsdragers 
Voorstel: 
Het Agressieprotocol politieke ambtsdragers vast 
te stellen. 
 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.  
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10. Inkoopbeleid 2019 

Voorstel: 
1. Het ‘Inkoopbeleid gemeente Dalfsen 2019 

e.v.’ vast te stellen en in werking te laten 
treden per 1 maart 2019. 

2. Het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid’ zoals 
vastgesteld door de raad op 18 april 2017 in 
te trekken per 1 maart 2019. 

 

 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.  
 

11. Besluitenlijsten 14 januari 2019 en 28 januari 
2019 

Beide besluitenlijsten conform. 
 

12. Ingekomen stukken Brief principeverzoek Oudleusen 
Mw. Kappert (GB), mw. Ramerman (CDA), 
dhr. Broere (PvdA) en dhr. Schrijver (D66) vragen 
het college om de procedure in gang te zetten.  
 
Brief verbod oplaten ballonnen 
Dhr. Broere (PvdA) en mw. Schiphorst (CDA) 
vragen het college om dit verzoek te behandelen. 
 
Wethouder Schuurman zegt toe dat voor beide 
brieven de reguliere procedure zal worden gevolgd 
en dat de raad wordt geïnformeerd danwel een 
voorstel zal ontvangen.  
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies. 
 

13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:31 uur. 
 

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


