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Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 24 oktober 2022 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  E. van Lente 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen I.G.J. Haarman, J. Hekman, M.J. Holterman, H.G. Kappert,  
  H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, J.B. Upper 
CDA  L.H.M.M. Diepman, R.H. Kouwen, W. Prinsse, E. Ruitenberg, 

 M.E.J. Veldkamp, H.A. Zwakenberg 
ChristenUnie  D.J. van Gelder, D.B. Homans, H. Lassche-Visscher 
PvdA  L. Broere 
D66  J.B. Smalbraak 
VVD  G.J. Veldhuis 
 
Afwezig: 
G.M.M. Jutten (Gemeentebelangen), T. de Vries (PvdA). 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A.J. Ramerman, A. Schuurman en J.W. Uitslag, 
gemeentesecretaris H.J. van der Woude. 
 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 
De heren Jutten (GB) en De Vries (PvdA) zijn niet 
aanwezig. 
 

2. Spreekrecht inwoners niet-
geagendeerde onderwerpen 

 

Uitbreiding varkenshouderij 
Dhr. Goossens spreekt namens andere 
omwonenden, over de voorgenomen uitbreiding 
van een varkenshouderij aan de 
Lemelerveldseweg. Hij roept raad en college op 
om te zoeken naar een acceptabele oplossing, 
gelet op de stankoverlast en gezondheidsrisico’s. 
 

3. Vragenronde 
a. Mondelinge vragen  

 

Er zijn geen vragen ontvangen. 

3. Vragenronde 
b. Schriftelijke vragen  

Gezondheidsrisico’s isolatie appartementen 
Dhr. Weijenberg maakt gebruik van het 
spreekrecht. Hij geeft aan dat de gevolgen van 
voor de gezondheid van formaldehyde flink zijn, 
dat de antwoorden vanuit Vechthorst niet tot 
tevredenheid stemmen en dat het regelen van 
tijdelijke vervangende woonruimte te lang duurt. Hij 
roept de gemeente op het welzijn van inwoners in 
deze te behartigen.  
 
Aanvullend op de schriftelijke beantwoording 
vragen dhr. Veldhuis (VVD), dhr. Prinsse (CDA), 
dhr. Broere (PvdA), mw. Haarman (GB) en dhr. 
Smalbraak (D66) of het college op de hoogte is 
van de situatie van bewoners, hoe het staat met 
het onderzoek van de GGD naar de oorzaken en 
wanneer vervangende huisvesting geregeld kan 
zijn. Wethouder Schuurman licht de stand van 
zaken toe en zegt toe met de woningstichting in 
gesprek te gaan. Hij zal de raad informeren 
wanneer bewoners naar huis mogen en zal de 
adviezen ten aanzien van gezondheid beschikbaar 
stellen zodra gereed. Als er aanvullende vragen 
zijn, zal het college die eveneens beantwoorden.  
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4. Vaststelling agenda 

 
Conform. 

5. Stedenbouwkundige visie De Deel, 
Den Hulst 180 
Voorstel: 
De stedenbouwkundige visie voor 
herontwikkeling van partycentrum De 
Deel aan de Den Hulst 180 in  
Nieuwleusen tot woonlocatie vast te 
stellen. 
 

Conform. 
 

6. Vervanging kunstgrasvelden 
Voorstel 
1. Burgemeester en wethouders opdracht te 

geven de kunstgrasvelden bij SV 
Nieuwleusen en VV Lemelerveld te 
vervangen;  

2. Burgemeester en wethouders opdracht te 
geven in Nieuwleusen een natuurgrasveld 
om te zetten in een kunstgrasveld en de 
voorwaarden over het gezamenlijke 
gebruik door USV en SV Nieuwleusen in 
een overeenkomst vast te leggen;  

3. Burgemeester en wethouders opdracht te 
geven het gesprek aan te gaan met VV 
Lemelerveld over eventuele verplaatsing 
van het kunstgrasveld;  

4. Te kiezen voor kunstgrasvelden met 
natuurlijke infill met kurk+ en bij 
vervanging van kunstgrasvelden in de 
toekomst af te zien van de toepassing van 
microplastics als infill;  

5. Voor de realisatie van de vervanging van 
de kunstgrasvelden, inclusief omzetting 
natuurgrasveld in een kunstgrasveld in de 
kern Nieuwleusen en verplaatsing 
kunstgrasveld bij  
VV Lemelerveld een extra krediet 
beschikbaar te stellen van € 629.000; zie 
begrotingswijziging 003/2023; 

6. Een bestemmingsreserve kapitaallasten 
Vervanging kunstgrasvelden te vormen 
ad € 1.994.000;  

7. De reserve te voeden door een bijdrage 
van € 1.994.000 vanuit de algemene 
reserve vrij besteedbaar; 

8. De jaarlijkse kapitaallast van € 199.400 te 
onttrekken aan de bestemmingsreserve 
(10 jaar van € 1.994.000); 

9. Af te wijken van de financiële verordening 
art. 9.2. in verband met de te vormen 
bestemmingsreserve in relatie met de 
afschrijvingstermijn. Ook af te wijken van 
de financiële verordening door de 
afschrijvingstermijn van de toplaag op 10 
jaar te stellen; 

10. De financiële consequenties voor het 
aanvullende krediet van € 629.000 en de 
meerjarige effecten te verwerken in de 
reguliere P&C Cyclus. 

 

Wethouder Uitslag zegt toe in gesprek te blijven 
met VV Lemelerveld over eventuele verplaatsing. 
Indien dit gevolgen heeft voor het krediet, wordt de 
raad hierover geïnformeerd.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (19 voor) aangenomen. 
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7. 2e Bestuursrapportage 
Voorstel 
1. De tweede bestuursrapportage 2022 

vast te stellen; 
2. Het incidentele voordeel van deze 

rapportage vast te stellen op 
€ 1.731.000 en dit bedrag  
ten gunste te brengen van het 
begrotingssaldo 2022, hetgeen 
resulteert in een positief  
begrotingssaldo 2022 van 
€ 1.353.000; 

3. De begroting 2022 te wijzigen door 
vaststelling van de bijgevoegde 13e 
begrotingswijziging, conform de 
tabellen in het hoofdstuk Financiële 
Samenvatting (van het boekwerk / 
bestand "2e bestuursrapportage 
2022"). 
 

Mw. Holterman (Gemeentebelangen) dient een 
amendement in waarmee de raad wordt 
voorgesteld aanvullend te besluiten: 
- een reserve ‘versterken sociale samenhang’ in 

te stellen en deze te voeden uit de incidentele 
stelpost ambities raad voor € 250.000.  

- deze reserve in te zetten voor subsidies aan: 
a. maatschappelijke organisaties die 

maatschappelijke initiatieven uitvoeren in 
het kader van sociale saamhorigheid en/of 
ondersteuning van inwoners in hun 
basisbehoeften; 

b. ondernemersverenigingen ter bevordering 
van een aantrekkelijk winkelgebied; 

- het college opdracht te geven deze 
subsidieregeling nader uit te werken en de raad 
hierover te informeren.  

 
Wethouder Van Leeuwen geeft aan dat het college 
dit kan uitvoeren indien de strekking van het 
amendement ruim kan worden geïnterpreteerd en 
daarbij de overwegingen in ogenschouw te nemen. 
Hij laat in dat geval het oordeel over het 
amendement aan de raad. 
 
Mw. Holterman wijzigt hierop het amendement en 
meldt dat het in de nieuwe vorm mede ingediend 
wordt door alle andere fracties. De raad wordt 
voorgesteld als besluitpunt toe te voegen een 
reserve in te stellen ter bekostiging van activiteiten 
van de door het college ingestelde taskforce 
‘energiearmoede voor inwoners, organisaties en 
verenigingen’ en deze te voeden uit de incidentele 
stelpost ambities raad voor € 250.000.  
 
Wethouder Van Leeuwen omarmt namens het 
college het amendement.  
 
Het amendement wordt zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (19 voor) 
aangenomen. 
 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming met 
algemene stemmen (19 voor): 
1. De tweede bestuursrapportage 2022 vast te 

stellen; 
2. Het incidentele voordeel van deze rapportage 

vast te stellen op € 1.731.000 en dit bedrag  
ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 
2022, hetgeen resulteert in een positief  
begrotingssaldo 2022 van € 1.353.000; 

3. De begroting 2022 te wijzigen door vaststelling 
van de bijgevoegde 13e begrotingswijziging,  
conform de tabellen in het hoofdstuk 
Financiële Samenvatting (van het boekwerk / 
bestand "2e bestuursrapportage 2022"). 

4. Een reserve in te stellen ter bekostiging van 
activiteiten van de door het college ingestelde 
taskforce ‘energiearmoede voor inwoners, 
organisaties en verenigingen’ en deze te 
voeden uit de incidentele stelpost ambities 
raad voor € 250.000. 
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8. Verordening commissie 
bezwaarschriften 
Voorstel 
Vast te stellen de Verordening commissie 
bezwaarschriften 2022 en tot het 
intrekken van de  
Verordening commissie bezwaarschriften, 
inclusief bijbehorende wijzigingen. 
 

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (19 voor) aangenomen. 

9. Besluitenlijst d.d. 26 september 2022 
 

Conform. 
 

10a. Lijst ingekomen stukken 
Voorstel 
Te besluiten overeenkomstig het bij het 
genoemde stuk vermelde advies 
 

Zienswijzen zonnepark Hooiweg 
Dhr. Homans (ChristenUnie) vraagt of dit nog terug 
komt in de raad. Wethouder Schuurman geeft aan 
dat dat het geval is.  
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies. 
 

10b. Lijst raadsmemo’s 
Voorstel 
Kennis te nemen van de gepubliceerde 
raadsmemo’s. 

 

Beleidsregel giften Participatiewet 2022 
Mw. Lassche (ChristenUnie) en dhr. Broere (PvdA) 
bedanken het college voor de snelle uitvoering van 
de motie.  

11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:41 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
28 november 2022. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier, 
drs. E. van Lente  drs. J. Leegwater 


