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

d.d. 1 februari 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,  mw. H.G. Kappert, 

H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman, 
mw. I.G.J. Snijder-Haarman

CDA R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman, J.W. Uitslag
ChristenUnie mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg
PvdA J.J. Wiltvank
D66 J.T.P.M. Rooijakkers
VVD R.P. Schuring

Commissieleden
Geen commissieleden aanwezig. 

Afwezig:
A.C. Koetsier (CDA) en L.M. Nijkamp (ChristenUnie)

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, burgemeester H.C.P. 
Noten, secretaris J.H.J. Berends, ambtelijke ondersteuning: P. la Roi (punt 4), R. Bolhuis (punt 5).

AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur. 

De heren Koetsier (CDA) en Nijkamp (CU) zijn 
met kennisgeving afwezig.

2. Spreekrecht burgers Geen.

3. Vaststelling agenda Conform. 

4. Reconstructie Rechterensedijk
1. Kennis te nemen van het rapport 

“Reconstructie Rechterensedijk Dalfsen” 
van verkeerskundig bureau BVA.

2. Te besluiten dat de passeerstroken aan 
de noordzijde van de Rechterensedijk 
worden aangelegd.

3. Het college op te dragen de herinrichting 
van de Rechterensedijk in uitvoering te 
nemen.

 

Wethouder van Leeuwen zegt toe dat beide 
filmpjes op de website zullen worden geplaatst. Er 
volgt schriftelijke beantwoording op de vraag of de 
lengte van 25 meter is afgestemd met 
transporteurs. 

D66 is blij met de voorgestelde oplossing. De 
fractie heeft een voorkeur voor passeerstroken 
aan beide zijden, maar kan ook leven met 
passeerstroken aan alleen de noordzijde. 

Het CDA ondersteunt het collegevoorstel. De 
fractie verwacht dat passeerbaarheid aan de 
zuidzijde mogelijk gevaarlijker is. De fractie 
verzoekt het college om de locaties helder aan te 
geven op de kaart en nog aandacht te besteden 
aan zichtbaarheid (ook ’s avonds).

PvdA heeft een voorkeur voor een tweezijdige 
oplossing, maar ziet dat medewerking van 
Rechteren een wezenlijk punt is. Ook esthetiek is 
een aandachtspunt. 

De VVD kiest eveneens voor variant 2, mede 
vanwege het veiligheidsaspect. De belijning op de 
weg (twee weghelften) is nog een aandachtspunt. 

(vervolg volgende bladzijde)
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4. Reconstructie Rechterensedijk

(vervolg) De ChristenUnie en Gemeentebelangen volgen 
het collegevoorstel en kiezen voor passeerstroken 
aan de noordzijde. 

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

5. Toekomst WMO vervoer
U wordt gevraagd te discussiëren over de 
koers die is uitgezet voor een andere opzet 
van het Wmo-vervoer waarbij ingezet wordt 
op een grotere rol van welzijnsorganisaties 
en inzet van vrijwilligers. Daarnaast zal in 
regionaal verband een vervoersvoorziening 
worden georganiseerd.
 

De raadscommissie kan zich vinden in de door 
het college uitgezette koers en in de regiovisie. 
Lokaal wat kan, regionaal wat moet, is een goed 
uitgangspunt. 

Aandachtspunten voor het vervolg zijn: 
- Iedereen meedoen vanuit eigen kracht, voor 

zover dat mogelijk is
- Afstemmen van vraag en aanbod, waarbij 

maatwerk mogelijk moet blijven
- Zorg voor doelgroepenvervoer
- Combinaties van vervoersstromen
- Geen verdringing van regulier betaald werk 

door de inzet van vrijwilligers
- Druk op vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties moet niet te hoog 
worden

- Bij aanbesteding ook kijken naar 
duurzaamheid, kwaliteit, kwaliteitsborging en 
termijnen

- Communicatie (eerlijk, betrouwbaar, veel)

Wethouder Von Martels neemt de suggesties 
mee. Hij zal in overleg treden met de 
agendacommissie om te kijken wanneer een 
stand van zaken met de raad kan worden gedeeld 
en wat daarvoor de beste manier is. 

6. Vaststellen besluitenlijst d.d. 
18 januari 2016

Conform.

7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:57 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 7 maart 2016.

De raadscommissie voornoemd,

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


