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

d.d. 26 oktober 2020

Aanwezig:
Voorzitter mw. E. van Lente 
Griffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, 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 D.J. van Gelder (vanaf punt 2), 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:
G.M.M. Jutten (Gemeentebelangen)

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, loco-gemeentesecretaris 
H.J. van der Woude, G.R. Doornewaard (griffie) en mw. M. Meijer-Uitenbroek (griffie).

ONDERWERP RAADSBESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de digitale raadsvergadering 

om 19.31 uur. Dhr. Jutten (Gemeentebelangen) is 
afwezig.

De aanwezigheid van de raadsleden, wethouders 
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en 
zichtbaar vastgesteld.

2. Toelating tijdelijk raadslid D.J. van Gelder
Voorstel:
Dhr. D.J. van Gelder toe te laten als lid van de 
raad van de gemeente Dalfsen voor een 
periode van 16 weken tot en met 15 januari 
2021.

Mw. Haarman rapporteert namens de commissie 
geloofsbrieven dat zij de bescheiden heeft 
onderzocht en in orde heeft bevonden. Het 
benoemde raadslid voldoet aan de in de 
Gemeentewet gestelde eisen. De commissie 
adviseert de raad tot zijn toelating als lid van de 
raad van de gemeente Dalfsen.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming, waarmee dhr. D.J. van Gelder is 
toegelaten als lid van de raad. 

Dhr. van Gelder legt in handen van de voorzitter 
de eed af. De voorzitter heet hem welkom in het 
midden van de raad. Vervolgens wordt de 
aanwezigheid van dhr. Van Gelder in de 
vergadering hoorbaar en zichtbaar vastgesteld. 

De voorzitter verricht de loting voor hoofdelijke 
stemmingen. Het stemnummer is 21 
(dhr. Veldhuis).

3. Spreekrecht burgers Geen.
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4. Vragenronde Mw. Eilert (PvdA) vraagt naar acties van het 
college m.b.t. de ventilatie op scholen. Wethouder 
Uitslag antwoordt dat het landelijk coördinatieteam 
geen actieve rol voor gemeenten ziet, maar dat 
het college met schoolbesturen meedenkt en 
hierover in overleg gaat waar mogelijk. 

Mw. Lassche (ChristenUnie) vraagt of de 
toeslagenaffaire ook in Dalfsen speelt en wat dit 
betekent voor de inzet van de gemeente. 
Wethouder Uitslag geeft aan dat er in Dalfsen 
geen gevallen bekend zijn, maar dat de gemeente 
gedupeerde ouders graag bijstaat. Hij is daarom 
blij met deze vraag en hoopt op publiciteit. 

5. Vaststelling agenda Conform.

6. Doorwerkingsonderzoeken RKC 
Grondbedrijf en samenwerking
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het onderzoek 

“Doorwerking van de aanbevelingen uit het 
onderzoek naar de (financiële) beheersing 
van de grondexploitatie van de gemeente 
Dalfsen” inclusief de reactie van het 
college. 

2. Kennis te nemen van het 
“Doorwerkingsonderzoek Samenwerking en 
democratisch gehalte” inclusief de reactie 
van het college.

3. In te stemmen met de conclusies en de 
aanbevelingen van beide onderzoeken over 
te nemen.

4. Het college te verzoeken de aanbevelingen 
van het onderzoek grondbedrijf nader uit te 
werken en deze uitwerking ter kennis te 
brengen van de gemeenteraad.

5. Het college te verzoeken de aanbevelingen 
van het onderzoek samenwerking te 
betrekken bij de evaluatie van de nota 
verbonden partijen en deze uitwerking ter 
kennis te brengen van de gemeenteraad.

 

Conform.

7. Kadernota warmte
Voorstel:
Vast te stellen de kadernota Transitievisie 
Warmte 

Conform.

8. Wijziging onderzoeksverordening 2017
Voorstel:
Vast te stellen: de “1e wijziging van de 
verordening voor periodiek onderzoek door 
het college naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het door het college 
gevoerde bestuur, van de gemeente Dalfsen”.

Conform.
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9. Algehele wijziging APV
Voorstel:
1. De Algemene plaatselijke verordening 

gemeente Dalfsen 2020 vast te stellen.
2. In te trekken de Algemene plaatselijke 

verordening gemeente Dalfsen 2018.
 

Conform.

10. 2e bestuursrapportage 2020
Voorstel:
1. De tweede bestuursrapportage 2020 vast te 

stellen.
2. Het incidentele voordeel van de tweede 

bestuursrapportage 2020 vast te stellen op 
€ 822.000 en dit bedrag ten gunste te 
brengen van het begrotingssaldo 2020.

3. De begroting 2020 te wijzigen door 
vaststelling van de 18e begrotingswijziging 
2020 conform de tabellen in het hoofdstuk 
Financiële samenvatting (van het boekwerk 
/ bestand : ‘2e bestuursrapportage 2020”).

4. De twee kredieten ten aanzien van 
materieel conform het onderdeel Voortgang 
investeringen 2020, af te ramen en de 
lagere afschrijvingslasten te verwerken in 
de begroting 2021-2024.

Conform.

11. Kadernota cultuur
Voorstel:
1. De kadernota Cultuur vast te stellen. 
2. Te kiezen voor scenario 1 als kader voor 

het nieuwe cultuurbeleid.
3. Een krediet van € 25.000 beschikbaar te 

stellen voor het verstrekken van een 
incidentele bijdrage aan RTV Vechtdal.

 

Mw. Haarman (Gemeentebelangen) dient, mede 
namens CDA, ChristenUnie en VVD, een 
amendement in waarmee de raad wordt 
voorgesteld om het tweede beslispunt te 
schrappen en te wijzigen in:
2. Daarbij te kiezen voor scenario 2 als kader voor 

het nieuwe cultuurbeleid;

Mw. Schiphorst (CDA) dient, mede namens 
Gemeentebelangen, PvdA en VVD, een 
amendement in waarin de raad wordt voorgesteld 
om het derde beslispunt te wijzigen in:
3. Een krediet van € 10.000 (voor 2021 € 5.000 en 

2022 € 5.000) beschikbaar te stellen voor het 
verstrekken van een incidentele bijdrage aan 
RTV Vechtdal

Wethouder Uitslag laat het oordeel over deze 
amendementen aan de raad.

Amendement 1, betreffende de keuze voor 
scenario 2, wordt via een hoofdelijke stemming 
met  17 stemmen voor (Ellenbroek, Van Gelder, 
Haarman, Kappert, Kleine Koerkamp, Kouwen, 
Lassche, Van Lenthe, Massier, Nijkamp, Pessink, 
Ramaker, Ramerman, Ruitenberg, Schiphorst-Kijk 
in de Vegte, Upper en Veldhuis)  en 3 stemmen 
tegen (Broere, Eilert, Schrijver) aangenomen.

(vervolg op volgende bladzijde)
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11. Kadernota cultuur (vervolg) Stemverklaring
De ChristenUnie stemt in met amendement 2, al 
had de fractie liever gezien dat de bijdrage aan 
RTV Vechtdal hoger was geweest.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming, waarmee amendement 2, betreffende 
de bijdrage aan RTV Vechtdal, is aangenomen.

Stemverklaring
PvdA en D66 stemmen tegen de kadernota omdat 
het amendement over het scenario is 
aangenomen. De fracties ondersteunen wel de 
richting van het beleid. 

Het geamendeerde voorstel wordt via een 
hoofdelijke stemming met 17 stemmen voor 
(Ellenbroek, Van Gelder, Haarman, Kappert, 
Kleine Koerkamp, Kouwen, Lassche, Van Lenthe, 
Massier, Nijkamp, Pessink, Ramaker, Ramerman, 
Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de Vegte, Upper en 
Veldhuis) en 3 stemmen tegen (Broere, Eilert, 
Schrijver) aangenomen.

De raad besluit:
1. De kadernota Cultuur vast te stellen. 
2. Daarbij te kiezen voor scenario 2 als kader 

voor het nieuwe cultuurbeleid.
3. Een krediet van € 10.000 (voor 2021 € 5.000 

en 2022 € 5.000) beschikbaar te stellen voor 
het verstrekken van een incidentele bijdrage 
aan RTV Vechtdal.

12. Verkenning fiets- en looproute 
Welsummerweg
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de notitie Verkenning 

fiets- en looproute Welsummerweg.
2. De adviezen en conclusies uit de 

verkenning als vertrekpunt te nemen voor 
vervolgstappen en te betrekken bij 
ontwikkelingen in de omgeving, te weten:
1. af te zien van de aanleg van vrijliggende 

fietspaden langs de Welsummerweg vanaf 
de Brinkweg richting N340;

2. een voetpad aan te leggen langs de 
Welsummerweg tussen Trechterbeker en de 
Brinkweg;

3. een fietsstraat of profiel zoals op de 
snelfietsroute Zwolle - Dalfsen als 
voorkeursvariant aan te wijzen voor de 
Welsummerweg en daarbij als 
randvoorwaarde mee te geven dat dit 
gecombineerd moet worden met 
maatregelen die de intensiteiten en 
snelheden van het gemotoriseerd verkeer 
naar beneden brengen;

4. nader onderzoek uit te voeren naar de 
effecten van maatregelen die de intensiteiten 
op Welsummerweg verlagen en de 
conclusies te betrekken bij het op te starten 
onderzoek naar en op te stellen visie op de 
ontsluiting van Dalfsen aan de oostzijde.

Stemverklaring
D66 stemt niet tegen, maar kan zich niet vinden in 
het afzien van de aanleg van vrij liggende 
fietspaden. De fractie wil deze mogelijkheid niet 
uitsluiten als dit uit het onderzoek naar voren komt 
als oplossing. 

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming, waarmee dit voorstel is aangenomen.
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13. Besluitenlijst 28 september 2020 Conform.

14. Ingekomen stukken Brief St. Cyriacus
De griffie adviseert de raad deze brief te betrekken 
bij de behandeling van de begroting, in plaats van 
deze ter afdoening in handen te stellen van het 
college. 

Brief starterswoningen Lemelerveld
Dhr. Kouwen (CDA) vraagt hoeveel starters er 
wachten per kern en of het aanbod sneller groeit 
dan de vraag bij het huidige tempo. Wethouder 
Schuurman heeft het aantal starters niet 
inzichtelijk omdat zij zich niet bij de gemeente 
melden. In Lemelerveld zal gestart worden met 
een proef met collectief particulier opdrachtgever-
schap (CPO) in het starterssegment.

Raadsmemo lijst samenwerkingsverbanden
Mw. Eilert (PvdA) dankt het college voor deze 
indrukwekkende lijst.

Raadsmemo analyse jeugdzorg 2019
Mw. Eilert (PvdA) meldt dat zij schriftelijke vragen 
heeft ingediend en doet een vooraankondiging dat 
haar fractie ruimere aandacht wil schenken aan 
het thema jeugdzorg. 

Raadsmemo Reacties nav vragen ingek. stukken
Dhr. Schrijver (D66) dankt het college voor de 
beantwoording.

Voor het overige zijn alle lijsten conform 
afdoeningsadvies.

15. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.47 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
23 november 2020.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,  
mw. drs. E. van Lente drs. J. Leegwater


