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Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 31 oktober en 3 november 2022 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  E. van Lente 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen I.G.J. Haarman, J. Hekman, M.J. Holterman, G.M.M. Jutten (31 oktober),  
  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 (3 november), T. de Vries (beide avonden) 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A.J. Ramerman, A. Schuurman en J.W. Uitslag, 
gemeentesecretaris H.J. van der Woude. 
 

 ONDERWERP RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 
uur en meldt dat dhr. De Vries afwezig is.  
 

2. Spreekrecht inwoners Geen. 
 

3. Vaststelling agenda Conform. 
 

4. Programmabegroting 2023-2026 
Voorstel: 
1. De Programmabegroting 2023-2026 vast 

te stellen en daarmee tevens  
a. De extra opbrengsten voor de 

Jeugdzorg voor 75% op te nemen  
b. € 0,5 mln te onttrekken aan de 

algemene reserve vrij besteedbaar 
en toe te voegen aan de algemene 
reserve vaste buffer m.i.v. 1 januari 
2023; 

2. De kredieten voor het jaar 2023 uit het 
Investeringsplan 2023-2026 beschikbaar 
te stellen (Bijlage 6 Investeringskredieten).  

3. Het saldo van de septembercirculaire 
2022 te verrekenen met het 
meerjarensaldo en de begroting 2022-
2026 daarop te wijzigen. 

4. Kennis te nemen van de Inventarisatie 
grote investeringen.  

De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun 
algemene beschouwingen uit.  
 
Mw. Lassche (ChristenUnie) dient, mede namens 
PvdA, D66 en VVD, een amendement (A1) in 
waarmee de raad wordt voorgesteld te besluiten 
- de stelpost Ambitie Raad uit de begroting te 

halen en de vrijvallende middelen toe te 
voegen aan de exploitatie begroting en de 
programmabegroting 2023 – 2026 daarop te 
wijzigen.  

 
Dhr. Smalbraak (D66) dient drie amendementen 
(A2 t/m A4) in waarmee de raad wordt voorgesteld 
aanvullende besluiten te nemen. Daarbij dient hij 
drie moties in (M1 t/m M3) waarmee de raad wordt 
voorgesteld een aantal verzoeken te doen aan het 
college.  
 
Amendement (A2) D66 
stelt de raad voor aanvullend te besluiten: 
- af te zien van indexatie van de opbrengst uit 

de onroerendzaakbelasting (OZB) voor 2023 
en de begroting hierop te wijzigen 

 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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4. Programmabegroting 2023-2026 (vervolg) Amendement (A3) D66 
stelt de raad voor aanvullend te besluiten: 
- de bezuiniging op de subsidie voor 

gemeentelijke monumenten te schrappen en 
de jaarlijks benodigde financiële middelen van 
€ 13.500 per jaar voor de jaren 2023 tot en 
met 2026 ten laste te brengen van het 
begrotingssaldo  

- het college te verzoeken een voorstel uit te 
werken hoe de subsidieregeling naast 
onderhoud ook verduurzaming kan stimuleren 
en voor deze uitbreiding alvast € 36.500 per 
jaar te reserveren ten laste van het  
begrotingssaldo. 

 
Amendement (A4) D66 
stelt de raad voor aanvullend te besluiten: 
- het college op te dragen voor 1 juni 2023 een 

voorstel te doen aan de raad om een 
burgerberaad, bij wijze van pilot, te houden in 
2023 

- hiervoor € 50.000 te reserveren via een 
onttrekking uit de reserve algemeen vrij 
besteedbaar. 

 
Motie (M1) D66 mede namens ChristenUnie: 
verzoekt het college: 
- om de vervanging van de gangbare lampen 

voor led lampen in de openbare ruimte te 
versnellen, zodat eind 2025 sprake is van 
100% Led verlichting; 

- daarbij inzichtelijk te maken wat de versnelling 
inhoudt qua besparing op zowel de 
energielasten als ook CO2 uitstoot; 

- indien nodig een onttrekking uit de algemene 
reserve vrij besteedbaar te doen van 
maximaal € 100.000 om de versnelling 
mogelijk te maken; 

- de lastenbesparing te verwerken in de 
reguliere P&C cyclus. 

 
Motie (M2) D66 mede namens PvdA: 
verzoekt het college:  
Een voorstel uit te werken voor de begroting 2024 
of de invoering van een maatschappelijke 
basisbaan een bijdrage kan leveren aan de 
arbeidsdeelname van mensen die anders de stap 
naar betaald werk niet kunnen maken. Daarbij 
wordt onder een basisbaan een aanvullend 
instrument op het gebied van participatie verstaan.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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4. Programmabegroting 2023-2026 (vervolg) Motie (M3) D66 
verzoekt het college: 
- een voorstel uit te werken voor invoering van 

een sport- en cultuurvoucher van € 100 per 
jaar voor de jeugd van 12 tot 18 jaar, die bij 
aanbieders in onze gemeente kan worden 
ingewisseld 

- daarbij mogelijk te maken om de voucher over 
te dragen of te doneren aan bijvoorbeeld de 
voedselbank 

- in het voorstel een structureel bedrag van 
€125.000,- per jaar als richtlijn te hanteren. 

 
Het college beantwoordt gestelde vragen in eerste 
termijn en doet de volgende toezeggingen: 
- de raad ontvangt de resultaten van het 

onderzoek met buurgemeenten naar het 
‘instrumentarium woningmarkt’ (AS) 

- gevolgen rijksbeleid inkomensondersteuning 
voor uitvoering worden met de raad gedeeld 
zodra er meer duidelijkheid is (JU) 

- de raad wordt vertrouwelijk geïnformeerd over 
de ontwikkeling van tarieven en de kosten 
voor jeugdhulp (JU) 

- de raad wordt in 2022 geïnformeerd over de 
uitkomsten van het onderzoek Rondweg (AR) 

- opbrengsten nulmeting plattelandsvisie 
worden in 1e helft van 2023 met de raad 
gedeeld (AR) 

- eind 2023 wordt een verkenning uitgevoerd 
naar locaties bedrijventerreinen (AR) 

 

5. Schorsing De voorzitter schorst de vergadering om 22:31 
uur. 

 

II.1. Heropening De voorzitter heropent de vergadering op 
donderdag 3 november 2022 om 19.31 uur.  

Dhr. Jutten en dhr. De Vries zijn afwezig.  

 

II.2. Programmabegroting 2023-2026 (vervolg) Dhr. Veldhuis (VVD) dient twee moties in (M4 en 
M5) waarmee de raad wordt voorgesteld een 
aantal verzoeken te doen aan het college. 
 
Motie (M4) VVD, mede namens PvdA, D66 en 
ChristenUnie: 
verzoekt het college: 
- permanente locaties te zoeken voor de 

opvang van vluchtelingen, statushouders en 
andere nieuwkomers 

- een participatietraject te starten met 
omwonenden, vluchtelingenwerk, SAAM en 
andere stakeholders om draagvlak te 
vergroten, als de locatie(s) in beeld is (zijn) 

- deze locatie(s) eind juni 2023 gekozen te 
hebben 

 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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II.2. Programmabegroting 2032-2026 (vervolg) Motie (M5) VVD mede namens PvdA, D66 en 
ChristenUnie: 
verzoekt het college: 
- de lopende en geplande woningbouwprojecten 

op totaalniveau in overeenstemming te 
brengen met het uitgangspunt van 30% 
sociale huur, zodat er 237 nieuwe sociale 
huurwoningen gerealiseerd worden in de 
voorliggende periode. 

- deze 30% ook voor alle toekomstige 
nieuwbouwprojecten aan te houden 

- de raad hierover te rapporteren. 
 
Dhr. Smalbraak (D66) meldt dat amendement A2 
(indexatie OZB) mede ingediend wordt door PvdA 
en VVD. Amendement A3 (monumenten) wordt 
mede ingediend door PvdA en ChristenUnie. De 
toelichting is uitgebreid bij amendement A4 
(burgerberaad), motie M2 (werk voor iedereen) en 
M3 (sport- en cultuurvoucher). Motie M2 wordt nu 
ook mede ingediend door VVD.  
 
Motie (M1) is inhoudelijk gewijzigd en wordt nu 
door alle partijen ingediend. De raad wordt 
voorgesteld het college te verzoeken: 
- om de vervanging van de gangbare lampen 

voor led lampen in de openbare ruimte te 
versnellen, zodat binnen 2 jaar of zoveel 
eerder als mogelijk is, er sprake is van 100% 
Led verlichting; 

- daarbij inzichtelijk te maken wat de versnelling 
inhoudt qua besparing op zowel de 
energielasten als ook CO2 uitstoot; 

- indien nodig een onttrekking uit de algemene 
reserve vrij besteedbaar te doen van 
maximaal € 275.000 om de versnelling 
mogelijk te maken; 

- de lastenbesparing te verwerken in de 
reguliere P&C cyclus. 

 
Dhr. Ruitenberg (CDA) kondigt aan dat hij aan de 
raad een verzoek zal doen tot het houden van een 
interpellatie over de isolatieproblematiek bij 
woningen van Vechthorst. Hij dient twee moties in 
(M6 en M7) waarmee de raad wordt voorgesteld 
verzoeken te doen aan het college. 
 
Motie (M6) CDA mede namens PvdA en VVD: 
verzoekt het college:  
- te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 

voor de gemeente om een deel van de grond 
voor haar rekening te nemen 

- aan de raad een voorstel te doen in het eerste 
kwartaal. 

 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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II.2. Programmabegroting 2023-2026 (vervolg) Motie (M7) CDA mede namens PvdA en VVD: 
verzoekt het college:  
- [de] suggestie [van een verenigingsexpert] uit 

te werken en een voorstel te doen aan de raad 
in het eerste kwartaal 2023 

 
Dhr. Broere (PvdA) dient twee moties in (M8 en 
M9) waarmee de raad wordt voorgesteld een 
aantal verzoeken te doen aan het college. 
 
Motie (M8) PvdA, mede namens alle fracties: 
verzoekt het college: 
- Bij de aanpak van verkeersknelpunten en/of 

het aanleggen van nieuwe routes en wegen 
rekening te houden met en/of kansen te 
benutten die leiden tot een eenduidige en 
veilige wandelstructuur rondom onze dorpen. 

 
Motie (M9) PvdA, mede namens alle fracties: 
verzoekt het college: 
- gemeentelijke teksten, met in het bijzonder 

communicatie over en vanuit het sociaal 
domein op taalniveau B1 te schrijven.  

- daarbij ook vernieuwende middelen in te 
zetten gericht op specifieke doelgroepen, 
zoals jeugd, mensen met taalstoornissen of 
verstandelijk beperkte mensen. Denk daarbij 
aan het gebruik van sociale media en het 
zoeken naar alternatieven voor geschreven 
taal, zoals pictogrammen en infographics. 

 
Mw. Haarman (Gemeentebelangen) dient twee 
amendementen (A5 en A6) in waarmee de raad 
wordt voorgesteld aanvullende besluiten te 
nemen. 
 
Amendement (A5) Gemeentebelangen, mede 
namens CDA 
stelt de raad voor aanvullend te besluiten: 
- een bestemmingsreserve ‘grote projecten’ in 

te stellen en deze te voeden door jaarlijks bij 
de jaarrekening de Algemene Reserve Vrij 
Besteedbaar af te romen (indien van 
toepassing) naar 8 miljoen. 

 
Amendement (A6) Gemeentebelangen, mede 
namens ChristenUnie en CDA 
stelt de raad voor aanvullend te besluiten: 
- in artikel 2, lid 1, sub b van de Verordening 

Starterslening gemeente Dalfsen de maximale 
koopsom te wijzigen van € 300.000 in 
€ 405.000. 

- deze wijziging in werking te laten treden per 1 
januari 2023 

- het college op te dragen deze wijziging op de 
gebruikelijke wijze bekend te maken. 

 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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II.2. Programmabegroting 2023-2026 (vervolg) Mw. Lassche (ChristenUnie) dient, mede namens 
VVD, PvdA en D66, een motie (M10) in waarmee 
de raad wordt voorgesteld te besluiten 
- burgerinitiatieven actief te stimuleren die de 

opwek van duurzame energie voor eigen en/of 
lokaal gebruik mogelijk maken. 

- bij het ontwerpen van nieuw te ontwikkelen 
woonwijken een slim lokaal energienetwerk als 
alternatief uitwerken 

- zonnesportparken en windmolens op 
bedrijventerreinen onderdeel te maken van 
een slim lokaal netwerk en daarbij te 
onderzoeken in hoeverre collectieve 
participatie en/of lokaal eigendom hierbij kan 
worden gerealiseerd 

- hierbij ook de mogelijkheden van nieuwe 
innovaties ( buiten en binnen de bebouwde 
kom) te betrekken, 

- hierbij nauw samen te werken met de “Dorpen 
van Morgen” en overige belangenorganisaties 

- hierover de raad vanaf januari te informeren 
zodat de uitkomsten kunnen worden 
meegenomen in de komende perspectiefnota  

 
Wethouder Van Leeuwen omarmt motie M1 (LED), 
maar stelt daarbij voor dat hij de consequenties 
verwerkt in het meerjarenonderhoudsplan. Hij 
ontraadt amendement A2 (indexatie OZB) omdat 
de inflatie al harder stijgt dan de indexatie. Hij laat 
het oordeel aan de raad over amendementen A1 
(stelpost) en A6 (reserve projecten).  
 
Wethouder Schuurman ontraadt amendement A4 
(burgerberaad), omdat hij het traject Goed Goan 
wil afwachten. Hij laat het oordeel aan de raad 
over amendement A3 (monumenten), maar merkt 
op dat het budget in dat geval te laag is. Het is aan 
de raad om te oordelen over amendement A5 
(starterslening) en moties M5 (sociale huur) en M6 
(woonfonds). Wat de wethouder betreft wordt dit 
bekeken in het licht van de totale maatregelen. Hij 
ontraadt motie M10 (slimme stroom) vanwege 
twijfels over de netcapaciteit en onduidelijke 
formuleringen in de motie. 
 
Wethouder Uitslag ontraadt motie M3 (voucher) 
omdat de middelen niet toereikend zouden zijn en 
hij dit liever effectiever zou inzetten. De wethouder 
laat het oordeel over motie M7 (verenigingsexpert) 
aan de raad, maar herkent de behoefte.  
 
Wethouder Ramerman ontraadt motie M2 (werk 
voor iedereen) vanwege de contractvorm en 
onzekerheid bij de doelgroep. Zij ondersteunt 
motie M8 (dorpsrondjes) en voert die graag uit.  
 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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II.2. Programmabegroting 2023-2026 (vervolg) Burgemeester Van Lente laat het oordeel over 
moties M4 (asielopvang) en M9 (klare taal) aan de 
raad. Ten aanzien van asielopvang meldt zij ook 
benieuwd te zijn naar de Asielwet van het Rijk en 
de consequenties die dit heeft.  
 
Het college komt schriftelijk terug op de vraag of 
inhaalafschrijvingen plaatsvinden bij een 
waardestijging van gebouwen. Het college doet de 
volgende toezeggingen: 
- planning van de sessie zero based begroten 

wordt bekeken met agendacommissie (RvL) 
- de raad ontvangt in Q1 informatie over 

mogelijkheden rondom woningbouw (AS) 
- de visie op de inrichting van de Burg. 

Backxlaan in Nieuwleusen komt in de 
komende maanden en wordt gerealiseerd met 
inwoners en stakeholders (AS) 

- actualisatie van de fietsvisie en het GVVP 
wordt in samenhang bekeken (AR) 

 
Dhr. Smalbraak (D66) trekt motie M2 (werk voor 
iedereen) en amendement A4 (burgerberaad) voor 
nu in gehoord de beraadslagingen en komt hier op 
een later moment op terug. Dhr. Ruitenberg (CDA) 
trekt motie M6 (woonfonds) in, in afwachting van 
een breder gesprek over de woningmarkt. 
 
Dhr. Ruitenberg (CDA) dient, mede namens alle 
andere fracties, een motie (M11) in waarmee de 
raad wordt voorgesteld het college te verzoeken 
een werksessie voor de raad te organiseren in het 
eerste kwartaal van 2023 over ontwikkelingen op 
de woningmarkt, waarbij in ieder geval ingegaan 
wordt op: 

• woningbehoefte en verhouding sociale huur, 
sociale koop en vrije sector 

• tiny houses en de beleidsregels ontwikkelen 
met kwaliteit in het buitengebied 

• erfpacht en Woonfonds 

• beleid rondom grondprijzen en gevolgen op 
grondexploitatie 

• en eventuele andere relevante ontwikkelingen  
 
Wethouder Schuurman laat het oordeel over deze 
motie aan de raad, hij is bereid deze uit te voeren. 
Gelet hierop trekt dhr. Veldhuis (VVD) motie M5 
(meer sociale huurwoningen) in.  
 
Amendement A1 (stelpost) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met algemene stemmen 
(19 voor) aangenomen. 
 
Amendement A2 (indexatie OZB) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 3 stemmen voor (PvdA, 
VVD, D66) en 16 stemmen tegen 
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie) 
verworpen. 
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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II.2. Programmabegroting 2023-2026 (vervolg) Amendement A3 (monumenten) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 5 stemmen voor 
(ChristenUnie, PvdA, D66) en 14 stemmen tegen 
(Gemeentebelangen, CDA, VVD) verworpen. 
 
Amendement A5 (reserve projecten) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 13 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, CDA) en 6 stemmen tegen 
(ChristenUnie, PvdA, D66, VVD) aangenomen. 
 
Amendement A6 (starterslening) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 17 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, D66) en 
2 stemmen tegen (PvdA, VVD) aangenomen. 
 
Stemverklaring begroting 
De PvdA constateert dat het voorstel niet zo 
geamendeerd is als de fractie gewenst had. Toch 
stemt de fractie voor de begroting. 
 
Het geamendeerde voorstel wordt zonder 
hoofdelijke stemming met algemene stemmen 
(19 voor) aangenomen. De raad besluit: 
1. De Programmabegroting 2023-2026 vast te 

stellen en daarmee tevens  
a. De extra opbrengsten voor de Jeugdzorg 

voor 75% op te nemen  
b. € 0,5 mln te onttrekken aan de algemene 

reserve vrij besteedbaar en toe te voegen 
aan de algemene reserve vaste buffer 
m.i.v. 1 januari 2023; 

2. De kredieten voor het jaar 2023 uit het 
Investeringsplan 2023-2026 beschikbaar te 
stellen (Bijlage 6 Investeringskredieten).  

3. Het saldo van de septembercirculaire 2022 te 
verrekenen met het meerjarensaldo en de 
begroting 2022-2026 daarop te wijzigen. 

4. Kennis te nemen van de Inventarisatie grote 
investeringen.  

5. De stelpost Ambitie Raad uit de begroting te 
halen en de vrijvallende middelen toe te 
voegen aan de exploitatie begroting en de 
programmabegroting 2023 – 2026 daarop te 
wijzigen. 

6. Een bestemmingsreserve ‘grote projecten’ in 
te stellen en deze te voeden door jaarlijks bij 
de jaarrekening de Algemene Reserve Vrij 
Besteedbaar af te romen (indien van 
toepassing) naar 8 miljoen. 

7. In artikel 2, lid 1, sub b van de Verordening 
Starterslening gemeente Dalfsen de maximale 
koopsom te wijzigen van € 300.000 in € 
405.000. 

8. Deze wijziging in werking te laten treden per 1 
januari 2023 

9. Het college op te dragen deze wijziging op de 
gebruikelijke wijze bekend te maken. 

 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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II.2. Programmabegroting 2023-2026 (vervolg) Motie M1 (LED) wordt zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (19 voor) 
aangenomen. 
 
Motie M3 (sport- en cultuurvoucher) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 1 stem voor (D66) en 18 
stemmen tegen (Gemeentebelangen, CDA, 
ChristenUnie, PvdA, VVD) verworpen. 
 
Stemverklaring motie M4 
De VVD vindt het een aparte situatie dat de motie 
niet zal worden aangenomen, maar wel wordt 
uitgevoerd. Het CDA vindt het voorstel 
sympathiek, maar wil het wetsvoorstel afwachten 
en stemt daarom niet voor.  
 
Motie M4 (locaties asielopvang) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 6 stemmen voor 
(ChristenUnie, PvdA, D66, VVD) en 13 stemmen 
tegen (Gemeentebelangen, CDA) verworpen. 
 
Motie M7 (verenigingsexpert) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met algemene stemmen (19 
voor) aangenomen. 
 
Motie M8 (dorpsrondjes) wordt zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (19 voor) 
aangenomen. 
 
Motie M9 (klare taal) wordt zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen (19 voor) 
aangenomen. 
 
Motie M10 (slimme stroom) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met algemene stemmen (19 
voor) aangenomen. 
 
Motie M11 (werksessie woningbouw) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met algemene stemmen (19 
voor) aangenomen. 
 

II.3 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23:03 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 


