
 

 
 
                               RAADSBESLUIT 

De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 oktober 2008, nummer 122; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
Op basis van de notitie accommodatieprojecten welzijn en sport in Dalfsen; plan van aanpak en stand van 
zaken najaar 2008: 

1. akkoord gaan met het plan van aanpak voor de accommodatieprojecten welzijn en sport;  
2. Project Sportontwikkeling Middengebied Nieuwleusen: 

a. voor het project Sportontwikkeling Middengebied Nieuwleusen de insteek kiezen dat de 
gemeente open staat voor alternatieve (deel) plannen, mits de plannen vanuit de 
verenigingen voldoen aan de vastgestelde kaders; 

b. om daarbij uit de impasse te komen, is de gemeente bereid om een aantal algemene 
kosten uit te zonderen van de 75%/25% regeling. Dit betreft de kosten van de algemene 
verkeersmaatregelen (toegang tennisbanen/oversteek fietspad/ algemeen parkeerterrein) 
en de kosten van de skatebaan/JOP. Onder de voorwaarde dat er vanuit de verenigingen 
harde garanties komen over de eigen bijdrage voor de overige onderdelen, neemt de 
gemeente deze kosten voor 100% voor rekening van de gemeente. Hiervoor wordt een 
extra bedrag beschikbaar gesteld van € 114.000,--. Dit bedrag wordt gedekt uit de 
algemene reserves of een nader aan te wijzen bestemmingsreserve; 

c. om te voorkomen dat dit dossier nog lang onderwerp van discussie blijft, krijgen de 
verenigingen tot uiterlijk 1 april 2009 de kans  om alternatieven aan te leveren die passen 
binnen de kaders. Lukt dit niet, dan zullen wij uiterlijk in de raad van juni 2009 komen met 
een definitief voorstel, waarbij knopen doorgehakt moeten worden en besluiten genomen 
moeten worden over welke onderdelen van het plan concreet uitgevoerd worden en of er 
onderdelen geschrapt worden; 

3. de stand van zaken voor de overige projecten voor kennisgeving aannemen. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 november 
2008. 

 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
L.V. Elfers             H.C. Lankman  


