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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 29 september 2014
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen

H.A.J. Kleine Koerkamp
H.J. van der Woude

ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten,
P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman, A. Westerman,
A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman, mw. J.
Schiphorst-Kijk in de Vegte, J.W. Uitslag
mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp
J.J. Wiltvank
J.T.P.M. Rooijakkers
R.P. Schuring

Commissieleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

-

CDA

Tevens aanwezig:
Burgemeester H.C.P Noten, Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen, M.R.H.M. von Martels,
loco-secretaris A. Goeree.
Ambtelijke ondersteuning: dhr. Kortstee (punt 6), dhr. Berkhoff (punt7)
Met kennisgeving afwezig:
mw. I.G.J. Snijder-Haarman, dhr. J. Leegwater

AGENDAPUNT

COMMISSIEADVIES/BESLUIT

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19:35 uur.

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vaststelling agenda

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Risicomanagement
De notitie risicomanagementbeleid vast te
stellen.
GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg
Het college van B&W toestemming te
verlenen tot het treffen van de
gemeenschappelijke regeling
Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg
IJsselland.

5.

6.

Notitie leerlingenvervoer en
aanpassing verordening
De Verordening leerlingenvervoer
gemeente Dalfsen 2014 vast te stellen.

De raadscommissie adviseert het punt als
akkoord stuk op de raadsagenda te plaatsen.
De raadscommissie adviseert het punt als
akkoordstuk op de raadsagenda te plaatsen.
Wethouder Von Martels zegt toe de
ontwikkelingen te monitoren en de raad hierover
te informeren.
Door D66 wordt verzocht om in zijn algemeenheid
de notities te voorzien van bladnummers en
eventueel van versienummer en datum
PvdA vraagt aandacht voor de congruentie van
samenwerkingsgebieden.
De raadscommissie adviseert het punt als
akkoordstuk op de raadsagenda te plaatsen.
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7.

Actieplan Wonen CDA Dalfsen
U wordt gevraagd te discussiëren over
het Actieplan Wonen CDA Dalfsen
en de daarbij gevoegde reactie.

De heer Logtenberg geeft aan de hand van een
powerpointpresentatie een toelichting op het
actieplan.
Alle partijen hebben veel waardering voor het
stuk. Alle partijen leveren input voor de verdere
doorontwikkeling van het actieplan.
Wethouder Agricola geeft aan de input uit de
discussie mee te nemen en in 2015 de woonvisie
te presenteren in de gemeenteraad.

8.

Bestuursprogramma 2014-2018
Kennis te nemen van de inhoud van het
Bestuursprogramma 2014 -2018
en de bijbehorende bestuurlijke kalender.

Alle partijen spreken hun waardering uit voor het
stuk. Individueel geven partijen hun
aandachtspunten mee voor het college.
Stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

9.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur.

Aldus besloten door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
10 november 2014.
De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter,
H.A.J. Kleine Koerkamp

de griffier,
H.J. van der Woude

