Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen
d.d. 15 juni 2020
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

mw. E. van Lente
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, 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
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis
B.H.M. Schrijver

Afwezig:
mw. H.G. Kappert (Gemeentebelangen) en M.V. Veldman (ChristenUnie)
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
1.

Opening

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de digitale raadsvergadering
om 19.30 uur. Mw. Kappert (Gemeentebelangen)
en dhr. Veldman (ChristenUnie) zijn afwezig.
De aanwezigheid van de raadsleden, wethouders
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en
zichtbaar vastgesteld.
De voorzitter verricht de loting voor hoofdelijke
stemmingen. Het stemnummer is 1 (L. Broere).

2.

Spreekrecht burgers

Over het agendapunt ‘Ontwerp verklaring van
geen bedenkingen, zonnepark Hooiweg’ spreken
mw. Kingma en dhr. Kooiker.
Mw. Kingma vindt het plan bedenkelijk en het
proces onbehoorlijk. Zij roept de raad op te
luisteren naar de bezwaren van omwonenden.
Dhr. Kooiker vindt het een gemiste kans dat de
ontwikkelaar niet is ingegaan op het plan van de
buurt. Hij vindt dat duurzaamheid houdbaarheid
moet zijn voor de hele keten, dit geldt voor alle
zonneparken in het algemeen. Hij roept de raad op
niet akkoord te gaan.
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3.

Vragenronde
a. Mondelinge vragen

Er zijn geen mondelinge vragen ontvangen.

3.

Vragenronde
b. Schriftelijke vragen art. 32 RvO

De schriftelijke vragen van D66 over het overeind
houden van de culturele infrastructuur zijn
beantwoord. Aanvullend wordt gevraagd wanneer
nadere informatie komt en of het college aan de
slag is met deelname aan rijksregelingen.
Wethouder Uitslag geeft aan dat de regelingen
zoveel mogelijk bij de diverse partijen onder de
aandacht worden gebracht.

4.

Vaststelling agenda

Dhr. Schrijver (D66) verzoekt een motie vreemd
aan de orde aan de agenda toe te voegen, over de
opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen.
Dit wordt toegevoegd als agendapunt 11b.
Voor het overige conform.

5.

Onderzoek rekenkamercommissie,
Effectiviteit van subsidiebeleid
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het
onderzoeksrapport “Effectiviteit van
subsidiebeleid” en de bestuurlijke reactie
van het college.
2. De conclusies over te nemen.
3. Het college te verzoeken de aanbevelingen
over te nemen.

Conform.

6.

6e verzamelplan buitengebied
Conform.
Voorstel:
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen
en wijzigingen;
2. Het 6e Verzamelplan Buitengebied
gemeente Dalfsen gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
4. De provincie Overijssel te vragen het besluit
eerder bekend te maken dan de wettelijk
voorgeschreven termijn van zes weken.
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7.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen,
zonnepark Hoevenweg
Voorstel:
1. Een ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor het het
realiseren van een zonnepark op een deel
van het perceel nabij Hoevenweg 15B,
kadastraal bekend als gemeente Dalfsen,
sectie N nummer 1591 in Dalfsen.
2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve
verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als hiertegen geen zienswijze wordt
ingediend.

Dhr. Ruitenberg (CDA) dient, mede namens PvdA,
VVD en D66, een amendement in, waarmee de
raad wordt voorgesteld het voorgestelde besluit te
schrappen en te vervangen door het niet afgeven
van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
Wethouder Schuurman laat het oordeel over het
amendement aan de raad.
Stemverklaring
De ChristenUnie zal tegen het amendement
stemmen. Dit plan lijkt in dit gebied natuurlijk in te
passen. Daarnaast wordt het gebrek aan
communicatie te eenzijdig neergezet en ziet de
fractie een weinig enthousiaste houding en reactie
van het college op dit plan.
De leden Broere, Eilert-Herbrink, Haarman,
Kouwen, Van Lenthe, Massier, Ramaker,
Ramerman, Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de
Vegte, Schrijver en Veldhuis stemmen voor het
amendement. De leden Ellenbroek, Jutten, Kleine
Koerkamp, Lassche-Visscher, Nijkamp, Pessink
en Upper stemmen tegen het amendement.
Daarmee is het amendement met 12 stemmen
voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
Vervolgens stemmen de leden Broere, EilertHerbrink, Haarman, Kouwen, Van Lenthe,
Massier, Ramaker, Ramerman, Ruitenberg,
Schiphorst-Kijk in de Vegte, Schrijver en Veldhuis
voor het gewijzigde voorstel. De leden Ellenbroek,
Jutten, Kleine Koerkamp, Lassche-Visscher,
Nijkamp, Pessink en Upper stemmen tegen het
gewijzigde voorstel.
Daarmee heeft de raad met 12 stemmen voor en 7
stemmen tegen besloten:
- Geen ontwerpverklaring van geen
bedenkingen af te geven voor het
realiseren van een zonnepark nabij de
Hoevenweg in Dalfsen
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8.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen,
zonnepark Hooiweg
Voorstel:
1. Een ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor het realiseren
van het zonnepark Hooiweg in Dalfsen op
percelen nabij de Marshoekersteeg en
Maatgravenweg.
2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve
verklaring van geen bedenkingen aan te
merken als hiertegen geen zienswijze wordt
ingediend.

Dhr. Broere (PvdA) dient, mede namens CDA en
VVD, een amendement in waarmee de raad wordt
voorgesteld het voorgestelde besluit te schrappen
en te vervangen door het niet afgeven van een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
Wethouder Schuurman geeft aan dat het
onderhoud aan de singels wordt vastgelegd, maar
dat hij schriftelijk terugkomt op het instrument
waarmee dat gebeurt. Hij laat het oordeel over het
amendement aan de raad.
De leden Broere, Eilert-Herbrink, Haarman,
Kouwen, Van Lenthe, Massier, Ramaker,
Ramerman, Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de
Vegte en Veldhuis stemmen voor het
amendement. De leden Ellenbroek, Jutten, Kleine
Koerkamp, Lassche-Visscher, Nijkamp, Pessink,
Schrijver en Upper stemmen tegen het
amendement. Daarmee is het amendement met
11 stemmen voor en 8 stemmen tegen
aangenomen.
Vervolgens stemmen de leden Broere, EilertHerbrink, Haarman, Kouwen, Van Lenthe,
Massier, Ramaker, Ramerman, Ruitenberg,
Schiphorst-Kijk in de Vegte en Veldhuis voor het
gewijzigde voorstel. De leden Ellenbroek, Jutten,
Kleine Koerkamp, Lassche-Visscher, Nijkamp,
Pessink, Schrijver en Upper stemmen tegen het
gewijzigde voorstel.
Daarmee heeft de raad met 11 stemmen voor en 8
stemmen tegen besloten:
- Geen ontwerpverklaring van geen
bedenkingen af te geven voor het
realiseren van een zonnepark nabij de
Hooiweg in Dalfsen
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9.

Jaarrekening 2019
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het verslag van bevindingen van
de accountant.
2. De Jaarrekening 2019 vast te stellen;
3. In het kader van budgetoverheveling:
a. een bestemmingsreserve budgetoverheveling in te
stellen;
b. de door het college overgehevelde budgetten van
€ 432.345 naar 2020 en € 70.000 naar 2021 te
bekrachtigen;
c. claims op reserves sociaal domein (€ 91.800),
reserve reeds bestemd (€ 223.845) en reserve
grote projecten (€ 45.000) over te hevelen naar
reserve budgetoverheveling;
d. de resterende overhevelingen, € 141.700, te
dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar;
e. daarop aanvullend een bedrag van € 7.200 over te
hevelen naar 2020 en deze te dekken uit de
algemene reserve vrij besteedbaar.
4. In het kader van toevoeging aan en onttrekking uit de
reserves:
a. de vennootschapsbelasting € 343.000 te
onttrekken aan de algemene reserve
grondexploitatie ;
b. de algemene reserve grondexploitatie voor
€ 2.387.000 vrij te laten vallen;
c. een bedrag van € 57.672 uit de algemene reserve
reeds bestemd, en € 9.460 uit de reserve
kapitaallasten verbouw werf Dalfsen vrij te laten
vallen;
d. deze middelen (onderdelen a, b, en c) toe te
voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar;
5. In het kader van resultaatbestemming:
voor het opstellen van een Transitievisie Warmte
(inclusief voorlichting via een energieloket) € 227.100
en pilot Integrale Beveiligingsplannen € 105.600
beschikbaar stellen en te dekken uit de algemene
reserve vrij besteedbaar;
6. Per 31 december 2019 de volgende reserves op te
heffen:
• Reserve kapitaallasten pand vm Rabobank
Nieuwleusen
• Reserve kapitaallasten installaties vm Rabobank
Nieuwleusen
• Reserve milieu
• Reserve grote projecten
7. Het rekeningresultaat van € 48.776 negatief te
onttrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar;
8. De begroting 2020-2021 te wijzigen conform
bijgevoegde begrotingswijziging.

Wethouder Van Leeuwen komt schriftelijk terug op
de publicatie van de infographic.
Dhr. Schrijver (D66) dient, mede namens
ChristenUnie en VVD, een motie in waarin het
college wordt verzocht om:
1. in raadsvoorstellen expliciete beslispunten op
te nemen in geval van toevoegingen en
onttrekkingen aan de reserves;
2. een nieuw persbericht op te stellen waarin het
beeld over het jaarrekeningresultaat 2019
beter genuanceerd wordt.
Wethouder van Leeuwen ontraadt de motie omdat
de raad ingestemd heeft met de werkwijze.
Stemverklaring
D66 steunt de jaarrekening. De fractie deelt de
suggestie van de ChristenUnie om de infographic
aan te passen in de geest van de motie.
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming over de jaarrekening, waarmee dit
voorstel is aangenomen.
De leden Lassche-Visscher, Nijkamp, Schrijver en
Veldhuis stemmen voor de motie. De leden
Broere, Eilert-Herbrink, Ellenbroek, Haarman,
Jutten, Kleine Koerkamp, Kouwen, Van Lenthe,
Massier, Pessink, Ramaker, Ramerman,
Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de Vegte en Upper
stemmen tegen de motie. Daarmee is de motie
met 4 stemmen voor en 15 stemmen tegen
verworpen.

10.

9e herziening BP Kernen, Burg. Backxlaan
370
Voorstel:
1. De 9e herziening Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen, Backxln 370
met daarin de bijbehorende toelichting en
de bijlagen langs elektronische weg en in
analoge vorm gewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming, waarmee dit voorstel is aangenomen.

11.

Aanvraag vangnetuitkering 2019
Voorstel:
In te stemmen met de aanvraag
Vangnetuitkering 2019.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming, waarmee dit voorstel is aangenomen.
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11a. Ontwerp-weigering verklaring van geen
bedenkingen, Off the grid recreatiehuisje
Voorstel:
Een ontwerp-weigering verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor een off the grid
recreatiehuisje op de locatie Zuidelijke
Vechtdijk (kadestraal bekend als gemeente
Dalfsen, sectie X, nummer 200) met
toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene
Omgeving.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming, waarmee dit voorstel is aangenomen.

11b. Motie vreemd aan de orde van de dag,
Opvang alleenstaande
vluchtelingenkinderen

Dhr. Schrijver (D66) dient, mede namens PvdA,
ChristenUnie, Gemeentebelangen en CDA, een
motie in waarmee de raad wordt voorgesteld zich
uit te spreken dat Nederland zich bereid moet
verklaren vluchtelingenkinderen in Nederland op te
vangen en dat de gemeente Dalfsen hier een
bijdrage aan zal leveren, en waarmee het college
wordt opgeroepen:
- dit standpunt van de raad uit te dragen richting
de landelijke overheid en hen te verzoeken de
regie hierop te voeren
Wethouder Uitslag verwijst voor het
collegestandpunt kortheidshalve naar de brief op
16 april is verstuurd aan ds. Trouwborst, namens
de predikanten van de protestantse kerken. Hij
laat het oordeel over de motie aan de raad.
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming, waarmee deze motie is aangenomen.

12.

Besluitenlijst 25 mei 2020

Conform.

13.

Ingekomen stukken

Brief VN-campagne Orange the World.
Mw. Eilert (PvdA) vraagt of het college
voornemens is om aan deze campagne mee te
doen. Het college komt hier schriftelijk op terug.
Voor het overige beide lijsten conform
afdoeningsadvies.

14.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.06 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
28 september 2020.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
mw. drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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