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

d.d. 8 mei 2017 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.A.J. Kleine Koerkamp 
Plv. griffier  J. Leegwater 
Raadsleden:  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert, P.B.M. Meijerink 
   J.G.J. Ramaker, A. Schuurman   
CDA A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman,  
  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  L.M. Nijkamp 
PvdA  J.J. Wiltvank 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers 
VVD  G.J. Veldhuis 
 
Commissieleden: 
ChristenUnie  J.S. Rodenboog 
 
Afwezig: 
mw. H. Lassche-Visscher (ChristenUnie), A. Nijburg (ChristenUnie), mw. I.G.J. Snijder-Haarman 
(Gemeentebelangen) 
 
Tevens aanwezig: 
Burgemeester H.C.P. Noten, wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, directeur A. 
Goeree, ambtelijke ondersteuning: W. van der Ploeg (punt 4), mw. E. Joxhorst (punt 5), mw. M. Ligtenberg 
(punt 6). 
 
 AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur. 

Afwezig zijn mw. Snijder, dhr. Nijburg en mw. 
Lassche. Ter vervanging is dhr. Rodenboog 
aanwezig. 

2. Spreekrecht burgers 
 

Geen. 
 

3. Vaststelling agenda Conform.  

4. Sfeerbeeld centrumvisie Dalfsen 
Voorstel: 
1. In te stemmen met het sfeerbeeld 

Centrumvisie Dalfsen als basis voor de 
verdere uitwerking in ontwikkelingscriteria 
en een uitvoeringsparagraaf; 

2. Vooruitlopend op de vaststelling van de 
Centrumvisie te besluiten om, zodra 
beschikbaar, (een deel van) de gronden 
van de sporthal Molendijk beschikbaar te 
stellen voor openbaar parkeren en het 
college te verzoeken hierover nadere 
afspraken te maken met Lidl en de 
gebruikers van de voormalige sporthal. 

Gemeentebelangen kan zich in het sfeerbeeld 
vinden als basis voor verdere uitwerking. Naast de 
in de visie genoemde vier opgaven ziet de fractie de 
verbinding tussen Prinsenstraat en Waterfront als 
een vijfde opgave. Dit moet een integraal geheel 
worden met een vriendelijke overgang. Verdere 
aandachtspunten zijn watertappunten, 
oplaadpunten voor de fiets, speeltoestellen, 
waterpartijen en een goede looproute. De fractie 
vindt de vraag van de Lidl reëel, het college kan 
hiermee aan de slag.  
 
Het CDA is blij met de verbeterslag. Het centrum is 
er voor alle generaties, de visie gaat uit van 
versterking van bestaande structuren. De 
bereikbaarheid voor iedereen heeft ook nadelen. 
Een gedeeltelijke afsluiting voor gemotoriseerd 
verkeer moet geanalyseerd worden en besproken 
met bewoners en ondernemers. Kort en lang 
parkeren moet nader uitgewerkt worden. Aandacht 
voor entrees is terecht. In dat kader is het prima om 
een hoogwaardige invulling van de entree bij de Lidl 
te verkennen, maar mogelijkheden moeten worden 
opengehouden. De fractie verwacht meer creativiteit 
voor groen in het centrum. De fractie stemt in.   
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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4. Sfeerbeeld centrumvisie Dalfsen 

(vervolg) 
 

 
De ChristenUnie is blij met deze tussenstap. De 
fractie staat positief tegenover het sfeerbeeld, maar 
geeft nog een aantal aandachtspunten mee. De 
jeugd verdient goede ontmoetingsplekken. Het 
parkeerbeleid vraagt aandacht, lang parkeren bij het 
station is het onderzoeken waard. Er liggen een 
paar complexe uitdagingen bij de genoemde vier 
opgaven en ook de verbinding van Prinsenstraat 
naar Waterfront is een uitdaging. De invulling van 
het Kerkplein kan beter opnieuw met de werkgroep 
opgepakt worden. Voor het verzoek van de Lidl is 
een tijdelijke voorziening prima, maar structurele 
oplossingen vereisen een stedenbouwkundige visie. 
Er zijn ook andere opties dan parkeren in plaats van 
de Molendijk.  
 
De PvdA kan zich vinden in het sfeerbeeld. Het stuk 
verwoordt de uitkomsten van het proces mooi. De 
fractie heeft bedenkingen bij het proces over 
parkeren op de Molendijk. De oplossing ligt wellicht 
voor de hand, maar de fractie wil geen garantie 
geven op deze invulling. Een tijdelijke oplossing is 
goed, maar een definitief besluit kan nu niet vallen. 
Parkeren is een belangrijk punt in het hele 
sfeerbeeld, met name ook voor omwonenden. De 
fractie kan zich vinden in beslispunt 1, maar niet in 
beslispunt 2.  
 
D66 vindt de volgorde eveneens niet juist. Als 
gemeente moeten we de ruimte willen houden voor 
een mogelijk andere invulling op langere termijn van 
de ruimte die nu gevraagd wordt voor parkeren bij 
Lidl. De fractie is enthousiast over het sfeerbeeld 
voor het centrum. Wel is aandacht nodig voor 
jongeren. Dat vraagt om meer dan alleen 
ontmoetingsplekken en starterswoningen. Ook een 
autoluw centrum moet goed worden onderzocht. De 
fractie kan zich vinden in beslispunt 1, maar heeft 
ernstige bedenkingen bij beslispunt 2. Het hoort niet 
in het besluit thuis.  
 
De VVD ziet het parkeerbeleid als het 
onderscheidend vermogen voor ons centrum ten 
opzichte van buurgemeenten. Er moet ook in het 
centrum ruimte blijven voor voorzieningen. Meer 
groen mag niet ten koste gaan van parkeerruimte. 
Ook voor de nadere uitwerking is betrokkenheid van 
ondernemers en omwonenden belangrijk. De fractie 
staat pragmatisch tegenover het voorstel voor 
parkeren bij de Lidl en begrijpt de urgentie. De 
fractie stemt in.  
 
De voorzitter concludeert dat het sfeerbeeld breed 
wordt gedragen en dat het college de suggesties 
meeneemt. Over de tweede besluitregel is geen 
algehele overeenstemming. Hij stelt daarom voor 
dat het voorstel als bespreekstuk op de agenda 
van de raad wordt opgevoerd. 
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5. Financiële verordeningen 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de belangrijkste 

wijzigingen tussen de nieuwe 
verordeningen en de 
voorbeeldverordening van de VNG en/of 
oude verordeningen. 

2. Vast te stellen de Financiële verordening 
gemeente Dalfsen 2017, onder 
gelijktijdige intrekking van: 

3. de financiële verordening gemeente 
Dalfsen d.d. 25 oktober 2004; 

4. het treasurystatuut gemeente Dalfsen 
d.d. 31 mei 2010; 

5. de nota waardering en afschrijving 
gemeente Dalfsen d.d. 28 maart 2011. 

6. Vast te stellen de Controleverordening 
gemeente Dalfsen 2017, onder 
gelijktijdige intrekking van de 
controleverordening gemeente Dalfsen 
d.d. 25 oktober 2004. 

7. Vast te stellen de 
Onderzoeksverordening 2017 gemeente 
Dalfsen, onder gelijktijdige intrekking 
van de verordening onderzoeken 
doelmatigheid en doeltreffendheid van 
de gemeente Dalfsen d.d. 25 oktober 
2004. 

  

 
De PvdA stelt voor om de beschikking over de post 
onvoorzien geheel bij het college te leggen. Alle 
andere fracties en het college kunnen zich hier in 
vinden. Het voorstel wordt hierop aangepast.  
 
Er is geen steun voor de suggesties met betrekking 
tot de verantwoordelijkheidsgrens voor kredieten en 
leningen. 
 
Alle fracties kunnen instemmen met het voorstel. De 
voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgevoerd. 
 

6. Integrale kindregeling 
Doel: 
U wordt gevraagd de notitie: “Alle kinderen 
tellen mee! Een eerste opzet voor een 
nieuwe integrale kindregeling in de gemeente 
Dalfsen” opiniërend te bespreken.  
  

 
Het CDA kan zich vinden in de notitie. De fractie 
ondersteunt de 1-loketgedachte en het streven naar 
economische zelfredzaamheid. Het is belangrijk dat 
een goede keuze wordt gemaakt voor de doelgroep, 
die zo groot mogelijk mag zijn. De kindercadeaubon 
voorziet in een behoefte, maar blijf scherp op 
kosten. Voorkom bureaucratie door samenwerking 
en vereenvoudiging. Betrek in de uitwerking ook 
MBO-scholen en kinderen zelf. Pas het taalgebruik 
daarbij in de communicatie aan.  
 
Gemeentebelangen vindt dat de integrale 
kindregeling breed van opzet moet zijn, dus 
voorzichtig met focus op speciale doelgroep. Inzet 
van scholen is cruciaal. De fractie is het eens met 
de 1-loketgedachte en het daarmee voorkomen van 
een administratieve last. De regeling omtrent de  
kindercadeaubon moet worden herzien, wegens het 
stigmatiserend effect. In de definitieve regeling moet 
informatie staan over de van toepassing zijnde 
inkomensnorm. De financiële effecten zijn nog niet 
goed doorgerekend.  
 
De ChristenUnie vindt de notitie stevig van opzet en 
heeft waardering voor integraal werken, inspraak, 
de 1-loketgedachte en maatwerkbudget voor de 
SKT’s. Er moet ook gekeken worden naar de 
doelgroep 18-23 jaar en een alternatief voor de 
kindercadeaubon. De structurele aandacht voor 
werk en scholing moet niet uit het oog worden 
verloren. De fractie wil naar 120% als grens, wellicht 
nog hoger dan 130%.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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6. Integrale kindregeling 

(vervolg) 
 

 
D66 sluit voor een belangrijk deel aan op eerdere 
sprekers. De fractie wijst daarnaast op de noodzaak 
te investeringen in jonge kinderen. Het is goed om 
de regeling integraal op te zetten en de Klijnsma 
gelden daar in op te nemen. Inkomensgrens mag 
naar 120% van basisinkomen. Kinderarmoede gaat 
over meer dan financiën alleen, voor de definitieve 
regeling moet ook gekeken worden naar zaken in 
natura. Goede best practices in hoofdstuk 8, daarbij 
is ook weerbaarheid een belangrijk punt.  
 
De PvdA vindt het een mooie notitie en heeft 
waardering voor de integrale aanpak en de 
vereenvoudiging. Doelgroep 18+ moet niet uit beeld 
raken. De fractie ziet graag een ruimhartige 
inkomensgrens van 130% bij kindregelingen. 
Suggestie van jeugdconsulent voor online matchen 
van vraag en aanbod zaken voor jongeren is een 
goede. Ziet vervolg graag tegemoet. 
 
De VVD is voor een integrale regeling en ziet de 1-
loketgedachte als stip op de horizon. De afbakening 
van leeftijdsgrenzen is lastig in de praktijk, maar dit 
vraagt wel aandacht. Inzet in natura heeft de 
voorkeur boven andere, vanwege effectiviteit en 
kans op misbruik. Meer inzet op communicatie en 
blijf partners betrekken, waaronder ook de 
provincie. Fractie is benieuwd naar de mening van 
de kinderen zelf.  
 
Wethouder Uitslag is blij met het brede draagvlak en 
neemt de input van de commissie mee in de 
definitieve uitwerking. Hij zegt toe het ANWB-
fietsenplan te onderzoeken en te kijken of het 
bedrijfsleven een stimulerende of sponsorrol kan 
spelen. Hij vraagt begrip van de raad voor het al 
uitgeven van de Klijnsmagelden 2017 vooruitlopend 
op de definitieve kindregeling. Daar bestaat vanuit 
de commissie geen bezwaar tegen.  
 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp 
hiermee afdoende is behandeld en dat het in 
november terug komt op de agenda.  
 

7. Analyse Missie en Visie ‘Bij Uitstek 
Dalfsen’ 
Doel: 
U wordt gevraagd opinie te geven over de 
Analyse Missie en Visie ‘Bij Uitstek Dalfsen!’ 
en het voorgestelde proces om te komen tot 
actualisatie van de Analyse Missie en Visie 
‘Bij Uitstek Dalfsen!’. 
  

 
Het CDA is blij met de analyse, dit geeft een nieuw 
beeld hoewel sommige trends lastig te duiden zijn. 
De insteek wordt ondersteund. De fractie kan zich 
ook vinden in het te volgen proces. De inbreng van 
inwoners is gemist bij de analyse. Voor het vervolg 
hen wel goed betrekken, oog houden voor de 
diversiteit van de kernen, flexibel blijven voor 
nieuwe ontwikkelingen en burgerparticipatie blijven 
stimuleren. Er ligt nu een goede en gedegen basis 
voor verdere uitwerking.  
 
De PvdA vindt de notitie en proces prima van opzet. 
De fractie ziet nog geen grote koerswijzigingen, het 
gaat om aanscherpen en actualiseren. Vraag is of 
de genoemde trends zich ook doorzetten. Een slag 
dieper is nodig in 2019. Dit vergt ook een goede 
lokale vertaling en een gedegen participatietraject.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
 



5 
7. Analyse Missie en Visie 

(vervolg) 
 

 
D66 vindt het een prima proces, al is het wellicht 
beter om nog eens te kijken naar de planning in 
2018. “Kiezen, koesteren en verrassen” is een 
uitstekend uitgangspunt, zeker ook als verrassen 
omvat dat de missie flexibel inspeelt op nieuwe 
ontwikkelingen. De uitdaging voor de missie en visie 
zit in het uitzetten van acties door de nieuwe raad. 
 
De VVD sluit zich bij anderen aan. De koers hoeft 
niet te worden aangepast. De fractie mist wel de 
trend dat integratie een taak van ons allemaal wordt 
en dat die belangrijk is. Het is goed om trends te 
blijven actualiseren.  
 
De ChristenUnie vindt de notitie uitgebreid en 
informatief. Dit geeft een mooi beeld van 
toekomstige mogelijkheden. De huidige missie en 
visie is nog steeds een goede hoofdlijn, maar 
wendbaarheid op onderdelen is wenselijk. De fractie 
vindt dat een startnotitie besluitvormend door de 
raad moet worden vastgesteld omdat de raad hier 
aan het roer staat en in de startnotitie ook de rol van 
de raad opgenomen wordt. Een nieuwe huisstijl en 
logo moeten niet op dit traject vooruitlopen.  
 
Gemeentebelangen vindt het een prima stuk. Bij 
Uitstek Dalfsen is een prima missie en visie, het 
was ook het kompas voor het raadsdocument. 
Inspelen op trends is een goede ontwikkeling. 
 
Burgemeester Noten zegt toe dat hij voor de nieuwe 
raad over 1,5 jaar opnieuw kijkt naar de trends en 
deze nader concretiseert. Hij zal met de raad 
spreken over de startnotitie, maar vindt dat het 
college aan zet is voor beleidsvoorbereiding. De 
voorzitter concludeert dat het voorstel hiermee 
afdoende is behandeld. 
 

8. Beleidsproces in Dalfsen 
Doel: 
U wordt gevraagd te discussiëren over de 
notitie ‘Beleidsproces in Dalfsen’. 
 

 
Alle fracties kunnen zich vinden in de notitie. Het 
proces is logisch en de verschillende bevoegdheden 
zijn goed beschreven. Er worden een aantal 
suggesties gedaan ter aanvulling: 
- door evaluaties een cyclisch proces (D66) 
- verbinding maken naar P&C cyclus (ChrU) 
- in (tussentijds) inwerkprogramma opnemen (GB) 

 
Dhr. Noten zegt toe met een aanvullende reactie te 
komen. De voorzitter concludeert dat het voorstel 
hiermee afdoende is behandeld. 
 

9. Vaststelling besluitenlijsten d.d.  
3 april 2017 en 10 april 2017 

Beide besluitenlijsten conform.  

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 6 juni 
2017. 
 
De raadscommissie voornoemd, 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
H.A.J. Kleine Koerkamp  drs. J. Leegwater


