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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 8 september 2014
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen

mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
J. Leegwater

ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp,
P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman, mw. I.G.J. Snijder-Haarman
(m.u.v. punten 4, 5 en 8), A. Westerman
A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman,
J.W. Uitslag
mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp
J.J. Wiltvank
J.T.P.M. Rooijakkers
-

Commissieleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

-

CDA

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen, M.R.H.M. von Martels, loco-secretaris A. Goeree
Ambtelijke ondersteuning: H. Lammertsen (punt 4), M. Borkent (punt 5), T. Schrijver (punt 6) en
J. Derksen (punt 7).
Met kennisgeving afwezig:
R.P. Schuring

AGENDAPUNT

COMMISSIEADVIES/BESLUIT

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19:35 uur.
Dhr. Schuring is afwezig.

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vaststelling agenda

Op verzoek van het college stelt de voorzitter voor
de volgorde van de agenda te wijzigen. Punten 7
en 6 worden naar voren gehaald. De
raadscommissie stemt hiermee in.

7.

Milieujaarverslag 2013 en
handhavingsjaarverslag 2013
Kennis te nemen van de memo
'Achtergronden Milieujaarverslag 2013 en
Handhavingsjaarverslag 2013'.

De fracties nemen kennis van de memo en
danken het college voor de gegeven toelichting.
De raadscommissie houdt zorg over de uitvoering
in 2014 waar het gaat om het aantal controles en
de uitvoering door de RUD.
Wethouder Agricola zegt toe de raad te zullen
informeren als het aantal controles niet gehaald
gaat worden. Relevante ontwikkelingen over de
RUD zullen op de gebruikelijke wijze worden
gecommuniceerd.

2
6.

Notitie exploitatie zelfstandig uitvoeren
WSW/Participatiewet
1. Kennis te nemen van het
haalbaarheidsplan met de daarin
opgenomen financiële paragraaf.
2. In te stemmen met de voorgestelde
uitvoeringsstructuur waarbij het
werkgeverschap een gemeentelijke
verantwoordelijkheid wordt.
3. In de dekking van het geraamde
exploitatietekort te voorzien door
toevoeging van structureel extra
gemeentelijke middelen. Voor 2016
zijn deze begroot op € 68.000 en
2017 op € 198.500,-.

In antwoord op vragen van de ChristenUnie over
de stand van zaken van het regionaal werkbedrijf
antwoordt dhr. Schrijver dat het college
binnenkort een voorstel ter behandeling krijgt.
Wethouder Van Leeuwen zal zich beraden over
het doen van een voorstel aan de raad over dit
onderwerp. Hij zal in overleg treden met de
agendacommissie en de griffie.
De fracties van PvdA en ChristenUnie kunnen het
voorstel steunen, maar hebben zorgen over de
gevolgen die dit voor de mensen heeft. De
fracties vragen aandacht voor een goede
communicatie en het centraal stellen van de
mensen. Daarnaast wensen de fracties meer
inzicht over het financiële plaatje.
Gemeentebelangen kan zich in het voorstel
vinden, maar vraagt extra aandacht voor
begeleiding en een regelmatige evaluatie. Het
CDA ondersteunt de richting van dit voorstel,
maar de fractie heeft zorg over herplaatsingsinspanningen op de langere termijn.
D66 geeft aan dat het besluit genomen kan
worden. Zelfs al is niet alles duidelijk, dan kan er
bijgestuurd worden gedurende het proces. De
fractie vraagt aandacht voor de rol van
ondernemers, de gemeente kan dit ondersteunen.
Wethouder Van Leeuwen zegt toe dat hij
inzichtelijk zal proberen te maken aan de hand
van een representatief voorbeeld wat een
plaatsing naar regulier werk financieel betekent.
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie
zorg uitspreekt over de gevolgen voor de
werknemers met een tijdelijk contract en dat
aandacht gevraagd wordt voor communicatie,
goede financiële doorrekening, regelmatige
terugkoppeling en het ontzorgen van werkgevers.
Het voorstel zal als akkoordstuk op de agenda
van de raad wordt opgenomen.
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4.

5.

Herziening BP Westerbouwlanden
Noord 2e fase
1. Voor wat betreft de ontvankelijkheid,
de inhoud en de overwegingen ten
aanzien van de zienswijze te
besluiten overeenkomstig de Nota
van Zienswijzen.
2. Het bestemmingsplan “Herziening
Westerbouwlanden Noord”' en de
geometrisch bepaalde planobjecten
als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0148.NWestblNrdhz-vs01
met de bijbehorende bestanden,
toelichting en bijlagen, waarbij voor
het plangebied gebruik is gemaakt
van een ondergrond welke is
ontleend aan de GBKN-versie van 7
maart 2014, langs elektronische weg
en in analoge vorm gewijzigd vast te
stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4. De provincie te vragen het besluit
eerder bekend te mogen maken dan
de wettelijk voorgeschreven termijn
van zes weken (artikel 3.8 lid 4 van
de Wet ruimtelijke ordening).
Geurverordening
1. De ‘Geurbeleidsvisie’ vast te stellen.
2. De ‘Geurverordening gemeente
Dalfsen’ vast te stellen

In antwoord op vragen van Gemeentebelangen
geeft wethouder Agricola aan dat pas met
bouwrijp maken van fase 2 zal worden gestart als
fase 1 bijna afgerond is. De wethouder komt
schriftelijk terug op de vragen over het speelveldje
aan de noordkant van het plan en de relatie met
het speelruimteplan.
De wethouder geeft aan dat hij de raad nader zal
informeren over wanneer het onderzoeksrapport
over gasloos bouwen aan de raad ter bespreking
zal worden aangeboden. De voorzitter zal dit laten
opnemen in de lijst van toezeggingen.
De fracties van D66, ChristenUnie,
Gemeentebelangen en het CDA geven aan zich
in het voorstel te kunnen vinden en zullen de raad
adviseren met het voorstel in te stemmen.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad wordt
opgenomen.

D66, PvdA en ChristenUnie geven aan dit
voorstel niet op voorhand te willen steunen. De
fracties vragen zich af of hier een oplossing wordt
voorgesteld voor een niet-bestaand probleem en
hebben twijfels bij de argumentatie. Zij houden
het voorstel in beraad en schorten hun oordeel
op.
Gemeentebelangen is blij met de mogelijkheden
die hiermee aan agrariërs gegeven worden. Het
CDA onderstreept het economisch en
maatschappelijk belang en vindt dat hiermee
mogelijkheden gegeven worden aan de
extensieve veehouderij. De fracties geven aan
zich in het voorstel te kunnen vinden.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
bespreekstuk op de agenda van de raad wordt
opgenomen.

8.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00.

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

de voorzitter,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte

de griffier,
drs. J. Leegwater

