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

d.d. 6 juni 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, 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
PvdA J.J. Wiltvank
D66 J.T.P.M. Rooijakkers
VVD R.P. Schuring

Commissieleden
ChristenUnie J.S. Rodenboog

Afwezig:
L.M. Nijkamp (ChristenUnie), J.G.J. Ramaker (Gemeentebelangen)

Tevens aanwezig:
Burgemeester H.C.P. Noten, wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en 
M.R.H.M. von Martels, adjunct-secretaris A. Goeree, ambtelijke ondersteuning: mw. N. Snellaars

Op de publieke tribune:
mw. M.M. van den Berg (D66), L. Broere (PvdA), H. de Graaf (D66), mw. J.M.A. Eilert-Herbrink (PvdA)

AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering in 

beslotenheid om 21:20 uur. Dhr. Nijkamp 
(ChristenUnie) is afwezig en wordt vervangen 
door dhr. Rodenboog. Dhr. Ramaker 
(Gemeentebelangen) is eveneens afwezig. 

Zij geeft een toelichting op de agendapunten. De 
raadscommissie stemt hiermee in, daarmee is de 
agenda vastgesteld. 

2. Voortgang huisvesting 
vergunninghouders Dhr. Hof (Gemeentebelangen) geeft aan dat hij 

ook actief is als bestuurslid van Plaatselijk Belang 
Hoonhorst. Hij realiseert zich dat dit vragen kan 
oproepen. In een gesprek met de raadsvoorzitter 
en griffier is geconcludeerd dat er geen dringende 
redenen zijn om zich van de beraadslagingen te 
onthouden.

Dhr. Schuring (VVD) meldt dat dhr. Veldhuis als 
commissielid ook lastig in dit dossier zit. Hij heeft 
er daarom voor gekozen om niet aanwezig te zijn.

Antwoord op vragen informerende ronde
- Met de kennis van nu zou communicatie er 

grotendeels hetzelfde uit hebben gezien: 
eerst kleine kring, daarna breder.

- Er is afgeweken van communicatieplan met 
het oog op ‘klein houden’. 

- Criteria voor locaties zijn: kleinschaligheid, 
verspreid over de kernen, op gemeentegrond

(vervolg op volgende bladzijde)
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- Vanwege een vermoedelijk lagere 
taakstelling in 2016/2017 dan gepland, is het 
mogelijk om te downsizen en locaties niet 
meteen op maximum aantal te zetten

- Per locatie op zoek naar maatwerk voor 
beste manier van huisvesting. 

- In geval van gezinnen gebruik maken van 
actieve inschrijving op aanbod van landelijke 
overheid (uitgenodigde vergunninghouders)

- Lokale leveranciers zijn door woonstichting 
VechtHorst uitgenodigd om in te schrijven, 
maar zijn het niet geworden.

- Leverancier maakt voor afbouw op locatie 
gebruik van lokale ondernemers.

- Via prestatieafspraken en gesprekken wordt 
steeds gepoogd versnelling aan te brengen 
in het bouwen van sociale huurwoningen

- Er volgt een inhoudelijke reactie op de door 
insprekers gestelde vragen tijdens de raad 
van 26 september 2016

- Exploitatierisico’s treden alleen op bij 
leegstand of kortere duur dan afgesproken in 
contract

Het college vraagt om een heldere uitspraak of de 
criteria voor de locaties wel of niet ter discussie 
staan. Het college wil verdeeldheid met de raad 
voorkomen en benadrukt de wens tot eenheid van 
bestuur.

Alle partijen geven aan dat zij de criteria voor 
locatiekeuze ondersteunen en dat de keuze voor 
de locaties aan het college is. De voorzitter 
concludeert dat de gevraagde eenheid er lijkt te 
zijn. De raadscommissie heeft kennis genomen 
van de voortgang. 

3. Opleggen van geheimhouding Het college heeft een tweetal nieuwsberichten 
aan de raad gestuurd, die vallen onder de 
geheimhouding die door het college is opgelegd.

Na enige discussie concludeert de voorzitter dat 
de commissie geen geheimhouding wenst op te 
leggen over de strekking van de beraadslagingen. 
Het is belangrijk om ook in het openbaar de 
discussies met elkaar te voeren, hier moet ook in 
de raadzaal gelegenheid voor zijn. De 
besluitenlijst wordt vooralsnog niet actief 
openbaar gemaakt. 

4. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om  22:43 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 14 november 2016.

De raadscommissie voornoemd,

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


