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

d.d. 18 september 2017 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte  
Griffier   J. Leegwater 
Raadsleden:  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink, A. Schuurman,  
   J.G.J. Ramaker, mw. I.G.J. Snijder-Haarman 
CDA A.C. Koetsier, W. Massier, mw. A.J. Ramerman 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher,  L.M. Nijkamp 
PvdA   J.J. Wiltvank 
D66   - 
VVD   - 
 
Commissieleden: 
D66   B.H.M. Schrijver 
VVD   M.G. van Riezen 
 
Afwezig 
E.J. Hof (Gemeentebelangen), G.M.M. Jutten (Gemeentebelangen), mw. H.G. Kappert (Gemeentebelangen), 
R.H. Kouwen (CDA), T.B.M. Logtenberg (CDA), A. Nijburg (ChristenUnie), J.T.P.M. Rooijakkers (D66) en 
G.J. Veldhuis (VVD). 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, loco-gemeentesecretaris J.A.M. Derksen, ambtelijke 
ondersteuning: mw. E. Joxhorst (punt 5). 

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

meldt de afwezigen. De commissieleden Schrijver 
(D66) en Van Riezen (VVD) vervangen. 
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Er zijn geen insprekers. 

3. Vaststelling agenda Conform. 

4. Verordeningen re-integratie en 
loonkostensubsidie 
Voorstel: 
vast te stellen:   
- de “Verordening re-integratie 

Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente 
Dalfsen 2017”; 

- de “Verordening loonkostensubsidie 
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente 
Dalfsen 2017”;  

tot het gelijktijdig intrekken van:  
- de “Re-integratieverordening 

Participatiewet gemeente Dalfsen 2015”; 
- de “Verordening loonkostensubsidie 

Participatiewet Dalfsen 2015”. 
 

 
Het CDA kan instemmen. De fractie ondersteunt de 
oproep van de participatieraad. Het college moet 
proactief aan de slag met werkplekken voor beschut 
werk. Gemeentebelangen ziet knelpunten bij de 
uitvoering van de loonkostensubsidie, maar dat is 
iets dat op landelijk niveau moet worden opgepakt. 
De fractie kan instemmen met de verordeningen. 
 
De PvdA vindt het mooi dat het streven al gehaald 
wordt en er geen wachtlijsten zijn. D66 en VVD 
sluiten zich hier bij aan. De ChristenUnie vindt het 
goed om de verordeningen aan te passen en is blij 
met de verplichtingen die dit voor de gemeente 
inhoudt. De communicatie via de website kan nog 
beter, bijvoorbeeld omtrent loonkostensubsidie voor 
bestaande plekken.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgevoerd. 
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5. Invulling taakstelling Programmabegroting 
2014-2018 
Doel: 
Kennis te nemen van de invulling van de 
taakstelling bij de Programmabegroting  
2018-2021. 
 

 
Het CDA kan niet veel met dit voorstel. De fractie 
zag in de Perspectiefnota veel pm posten en had 
graag meer uitwerking gezien van de taakstelling. 
Nu wordt besluitvorming verder doorgeschoven. De 
PvdA sluit hier grotendeels bij aan en twijfelt aan de 
interpretatie die het college geeft van de afspraak 
over deze tussenstap. De fractie is blij dat de motie 
bestuivers wordt uitgevoerd.  
 
De ChristenUnie had andere verwachtingen over dit 
agendapunt en de invulling hiervan. De fractie heeft 
geen beeld bij onderliggende informatie en vraagt 
zich af of de raad bij de begroting wel de goede 
keuzen kan maken. Gemeentebelangen constateert 
dat informatie nu op hoofdlijnen gedeeld wordt. De 
fractie vindt het belangrijk dat er genoeg is om 
keuze uit te maken, er komen ook tegenvallers aan. 
D66 en VVD sluiten zich bij andere sprekers aan. Er 
moet een duidelijke invulling komen. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis 
heeft genomen van het voorstel en dat de discussie 
bij de begroting wordt voortgezet.  
 

6. Stand van zaken fusieproces en terugblik 
bibliotheekbeleid 
Doel: 
Kennis te nemen van de memo “stand van 
zaken fusieproces bibliotheek en terugblik 
bibliotheekbeleid 2014-2018”. 
  

 
De ChristenUnie vraagt zich af wat de gevolgen 
zullen zijn voor de ambities omtrent de bibliotheek. 
Het gaat daarbij vooral om de dragende rol in de 
kulturhusen en het versterken van de organisatie 
om de taken te kunnen uitvoeren. De fractie van 
Gemeentebelangen sluit zich hierbij aan, maar de 
fractie is het wel eens met de uitgangspunten van 
het college over governance.  
 
Het CDA vindt de bibliotheek belangrijk voor iedere 
kern en is geschrokken van het stopzetten van de 
fusie. De fractie hoopt dat dit geen einde betekent. 
PvdA, D66 en VVD sluiten zich bij eerdere sprekers 
aan. Alle fracties blijven graag op de hoogte.  
 
Wethouder Uitslag zegt toe dat hij terug naar de 
raad gaat zodra hij meer zicht heeft op de koers van 
de bibliotheek na de fusie.  
 
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis 
heeft genomen van de stand van zaken en dat het 
daarmee afdoende is behandeld.  
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7. Stand van zaken sociaal vervoer 
Doel: 
Kennis te nemen van de huidige stand van 
zaken voor zowel het lokale vervoer als 
professionele maatwerkvervoer in de 
gemeente Dalfsen.   
  

 
Het CDA vindt de notitie duidelijk. Op dit moment 
het hoogst haalbare. De fractie ondersteunt de 
uitgangspunten lokaal wat lokaal kan, combineren 
van vervoersstromen en belang van duurzaamheid.  
 
Gemeentebelangen constateert dat niet bij iedereen 
de behoefte tot bundeling bestaat, maar toch 
verwacht de fractie hier veel van bij de 
aanbesteding. Het is goed dat er voor een periode 
van 4 jaar aanbesteed wordt, dit geeft rust. Het is 
mooi dat er geen klachten zijn over het 
professioneel vervoer en dat 98% op tijd is.  
 
De PvdA ziet dat onze aanname over een dalend 
gebruik van het openbaar vervoer haaks staat op de 
visie van het OV-bedrijf. Het rendementsdenken bij 
provincie leidt tot het knagen aan de basis van de 
piramide. De doelstelling dat iedereen moet kunnen 
meedoen wordt zo niet gehaald. Dit vraagt ook om 
een andere houding bij het college.  
 
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er goede 
voorzieningen zijn. Het blijven betrekken van 
vrijwilligers vraagt om een brede aanpak. Ook 
afstemming met de gebruikers is belangrijk, dat mist 
nog in de notitie. De gemeente moet eigen keuzes 
kunnen blijven maken.  
 
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis 
heeft genomen van de stand van zaken en dat het 
daarmee afdoende is behandeld.  
 

8. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:35 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 9 
oktober 2017. 
 
De raadscommissie voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,    de griffier,   
J. Schiphorst-Kijk in de Vegte  drs. J. Leegwater


