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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,

d.d. 7 maart 2016

Aanwezig:
Voorzitter mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier J. Leegwater
Raadsleden:
Gemeentebelangen 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
CDA A.C. Koetsier , R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman, 

J.W. Uitslag
ChristenUnie mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp
PvdA -
D66 J.T.P.M. Rooijakkers
VVD R.P. Schuring

Commissieleden
PvdA L. Broere 

Afwezig:
mw. H.G. Kappert (Gemeentebelangen), J.J. Wiltvank (PvdA)

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola en R.W.J. van Leeuwen, burgemeester H.C.P. Noten, directeur A. Goeree, 
ambtelijke ondersteuning: M.J. Duijtshoff (punt 6), P. la Roi (punt 7), L. Kortstee (punt 8).

AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur. 

Mw. Kappert (GB) en dhr. Wiltvank (PvdA) zijn 
afwezig, dhr. Wiltvank wordt vervangen door dhr. 
Broere.

2. Spreekrecht burgers Geen aanmeldingen. 

3. Vaststelling agenda Conform. 

4. Kadernota verbonden partijen
Voorstel:
1. De kadernota verbonden partijen vast te 

stellen. 
2. De bevoegdheid tot het indienen van 

zienswijzen zoals bedoeld in artikel 35, 
derde en vijfde lid, alsmede artikel 59, 
derde en vijfde lid van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, omtrent 
de ontwerpbegroting en omtrent 
wijzigingen van de begroting van 
gemeenschappelijke regelingen 
waaraan de gemeente deelneemt te 
delegeren.

3. Hiertoe vast te stellen de “6e wijziging 
Delegatiestatuut gemeente Dalfsen”.

 

D66 heeft lof voor de nota en de flexibiliteit van 
het college. De fractie kan zich vinden in delegatie 
bij regelingen die wat minder van belang zijn en 
mandaat bij een enkele belangrijke waar de raad 
bij betrokken moet worden. Vooraf op hoofdzaken 
afstemmen over de inbreng en andere gemeenten 
aan de zijde proberen te krijgen. 

De PvdA sluit zich hierbij aan. De democratische 
legitimiteit van regelingen is de aanleiding voor de 
discussie over grip vanuit de raad. Dat hoeft niet 
bij iedere regeling op dezelfde manier worden 
vormgegeven.

De ChristenUnie vindt dit een voorstel met veel 
mooie punten, zoals de goede oriëntatie vooraf 
met jaarlijkse verdieping. De periodieke discussie 
moet zich dan niet beperken tot cijfers. Delegatie 
bij de kleinere regelingen is prima, maar de fractie 
is hier geen voorstander van bij de grotere 
regelingen als de Veiligheidsregio en de GGD. 
Ook de verbinding naar andere gemeenten is 
aandachtspunt. 

(vervolg op volgende bladzijde)
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4. Kadernota verbonden partijen

(vervolg) 
Gemeentebelangen is in grote lijnen blij met het 
voorstel, het geeft meer kaders en structuur. De 
fractie vraagt zich af hoe de raad bij tussentijdse 
ingrijpende wijzigingen op de hoogte blijft. De 
fractie staat positief tegenover het stuk.

Ook het CDA vindt dat we als gemeente Dalfsen 
meer grip krijgt met de voorgestelde werkwijze en 
kaders. De fractie ondersteunt de suggestie om te 
kijken naar andere partijen waar een langdurige 
relatie mee bestaat. Over delegatie of mandaat 
wenst de fractie zich te beraden. 

De VVD complimenteert het college en de 
werkgroep met deze kadernota. De fractie vindt 
jaarlijks overleg voldoende maar vindt contact met 
andere gemeenten belangrijk. 

Alle fracties nemen het voorstel mee terug voor 
nader beraad en zullen hun definitieve oordeel in 
de raadsvergadering kenbaar maken. Wethouder 
van Leeuwen geeft aan dat het college de keuze 
voor delegatie of mandaat aan de raad overlaat. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
bespreekstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgenomen.  

5. Verkenning regelgeving freeriders
Vergaderdoel:
Discussie over het onderwerp freeriders; de 
wenselijkheid en mogelijkheden van 
regelgeving voor het instellen van een 
ondernemersfonds. 

Gemeentebelangen verzoekt om uitstel van de 
behandeling, om de ondernemersverenigingen de 
gelegenheid te geven een standpunt te bepalen. 

De ChristenUnie ziet onvoldoende aanleiding voor 
deze discussie en mist noodzakelijke informatie, 
ook om een vervolg te kunnen bepalen. De PvdA 
sluit zich hierbij aan en hoort graag eerst hoe hier 
vanuit ondernemersverenigingen over gedacht 
wordt. Dit geldt ook voor de VVD en D66.

Het CDA vindt aanpak van freeriders een 
belangrijk punt uit het coalitieakkoord. Dat was 
daarin mede opgenomen door signalen vanuit de 
ondernemers. De fractie wil echter eerst in 
gesprek, voordat gesproken kan worden over 
deze notitie.  

Wethouder Agricola meldt dat de drie 
ondernemersverenigingen het te vroeg vinden 
voor dit voorstel. De voorzitter verzoekt het 
college de notitie aan te vullen met gevraagde 
informatie en resultaten van overleg. Het voorstel 
wordt van de agenda afgevoerd in afwachting van 
een nieuw voorstel. 

6. Kadernota “Een nieuwe manier van 
publieksdienstverlening”
Vergaderdoel: 
Discussie over de nota ‘een nieuwe manier 
van Publieksdienstverlening’ en in het 
bijzonder de andere manier van 
dienstverlening in Lemelerveld.
 

De raadscommissie kan zich in meerderheid 
vinden in de nieuwe manier van werken en vindt 
experimenteren met huisbezoeken, 
avondopenstelling en inloopspreekuur een goed 
idee. Wel hebben fracties moeite met het sluiten 
van het servicepunt in Lemelerveld. 

(vervolg op volgende bladzijde)



3
6. Kadernota “Een nieuwe manier van 

publieksdienstverlening”
(vervolg)

Dhr. Noten geeft aan dat instandhouding op 
termijn financieel onverantwoord is, maar 
concludeert dat de raadscommissie geen al te 
rigoureuze stappen wenst op dit moment. Hij zegt 
toe informatie te zullen verschaffen over de 
kosten en hij zal in gesprek gaan met de 
verenigingen van plaatselijk belang. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp 
afdoende is behandeld. 

7. Plan van aanpak WOC Campus 
Nieuwleusen
Kennis te nemen van het plan van aanpak 
WOC Campus Nieuwleusen.

Dhr. Meijerink (GB) onthoudt zich bij dit 
onderwerp van de beraadslagingen wegens 
betrokkenheid van zijn partner bij dit project.

De raadscommissie heeft in grote lijnen 
waardering voor dit plan van aanpak, maar geeft 
enkele aandachtspunten mee:
- beoogd bestuur betrekken bij indeling en 

programmering vóór besluitvorming (CDA)
- maatschappelijke inbreng in stuurgroep (PvdA)
- open en transparant communiceren naar 

omwonenden (GB)
- relatie nieuwbouw Agnietencollege en De 

Schakel n.a.v. ingetrokken motie (ChrU)
- timing in de besluitvorming (VVD)
- besluitvorming over overdracht eigendom (D66)

De voorzitter concludeert dat het plan van aanpak 
voor kennisgeving is aangenomen en dat de 
wethouder heeft toegezegd om de kaders grote 
projecten uit 2008 toe te voegen, en om samen 
met bewoners en deskundigen te kijken naar 
verkeersveiligheid en straten in te richten. 

8. Sporten met een beperking
Kennis te nemen van het collegebesluit 
inzake Notitie sporten met een beperking.

Alle fracties zijn blij met de aandacht voor dit 
onderwerp. Het college wordt opgeroepen om het 
advies van de Sportraad op te volgen en de 
verbinding te leggen met de regio. Ook is meer 
aandacht nodig voor communicatie naar de 
doelgroep, zowel voor mensen met een fysieke 
als met een verstandelijke beperking. 

Wethouder Van Leeuwen zegt toe de deelname 
aan de provinciale scan in het college te 
bespreken. Hij neemt de suggesties mee. De 
voorzitter concludeert dat de raadscommissie 
kennis heeft genomen van de notitie.

9. Vaststellen besluitenlijst d.d. 
1 februari 2016

Conform. 

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:19 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 4 april 2016.

De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter, de griffier,  
J. Schiphorst – Kijk in de Vegte drs. J. Leegwater


