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

d.d. 8 oktober 2018 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden:  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert, 

H.A.J. Kleine Koerkamp, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper 
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg 
ChristenUnie L.M. Nijkamp, mw. H. Lassche-Visscher, M.V. Veldman 
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Commissieleden 
- 
 
Afwezig: 
J.W. van Lenthe (Gemeentebelangen) 
 
Tevens aanwezig: 
Burgemeester H.C.P. Noten, wethouder J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends.   
 
 AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:34 uur. Zij 

meldt de afwezigen. Dhr. van Lenthe heeft zich 
afgemeld.  
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Er zijn geen aanmeldingen. 

3. Vaststelling agenda Conform. 

4. Beleidsplan Integrale veiligheid 2019-2022 
Voorstel: 
Het Beleidsplan integrale veiligheid 2019-
2022 vast te stellen en daarmee 
 het integrale veiligheidsbeleid 2019-2022 

vast te stellen; 
 de onderwerpen woninginbraken, te hard 

rijden, aanpak woonoverlast, 
zelfredzaamheid en risicocommunicatie 
te benoemen als speerpunten voor de 
periode 2019 – 2022. 

  

 
Het CDA is trots op de veiligheidscijfers en blij met 
de scherpe ambitie die in het beleidsplan 
geformuleerd staat. De partij merkt dat het gevoel 
van veiligheid soms wel wat achterloopt op deze 
cijfers. Er wordt aandacht gevraagd voor het gebruik 
van het telefoonnummer van de politie: in welke 
situatie een algemeen telefoonnummer van de 
politie en in welke situatie het noodnummer 112. 
Het CDA ondersteunt de gedachte om inwoners 
meer als veiligheidspartner te betrekken en vraagt 
de gemeente maatwerk te leveren bij 
risicocommunicatie. De partij ondersteunt de 
regionale aanpak, zoals bij verwarde personen en 
het dumpen van drugsafval.    
 
De PvdA is blij dat Dalfsen een veilige gemeente is 
maar wil benadrukken dat ook in Dalfsen het nodige 
gebeurt. De partij is van mening dat het beleidsplan 
prima is en de beschreven speerpunten de juiste 
zijn. Veel klachten krijgt de partij over 
verkeersveiligheid. De PvdA vraagt hier aandacht 
voor bij het college en inwoners. Er zijn zorgen over 
de samenwerking tussen maatschappelijke 
ondersteuning en handhaving op het gemeentehuis. 
De partij wil dat hier aan gewerkt wordt.  
 
De VVD is van mening dat het beleidsplan helder is 
en goed meetbare doelstellingen en speerpunten 
bevat. Met het beleidsplan wordt ingestemd. Er zijn 
complimenten voor de presentatie van de jaarcijfers 
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door de politie. De VVD ontvangt ook de nodige 
meldingen over verkeersveiligheid. Er is 
tevredenheid over het feit dat de burgmeester op 
verzoek van de partij bij de Provincie Overijssel het 
dumpen van drugsafval bespreek gaat maken. De 
angst is dat het dumpen van drugsafval vaker gaat 
voorkomen waardoor bedrijven en particulieren met 
schade en kosten komen te zitten.  
  
D66 vindt dat er een goede analyse is uitgevoerd en 
de speerpunten juist zijn. De partij concludeert dat 
te hard rijdende chauffeurs zich kennelijk te veilig 
voelen. Er is de wens om op het cijfer 8 in te zetten 
als het gaat om de monitor van de Veiligheidsregio.  
 
De ChristenUnie is blij met het beleidsplan en de 
gestelde prioriteiten. Het plan is compact en 
meetbaar. Het is voor de partij goed om te zien dat 
burgers als primaire partners worden gezien. De 
partij vraagt zich af of cybercrime geen lokale 
prioriteit moet zijn. Dit omdat de regionale aanpak 
nog even op zich laat wachten. De partij doet de 
suggestie om vaste meetpunten bij 
verkeerssituaties in te stellen. Dit om objectief 
verkeersveiligheid te kunnen vergelijken in de 
woonkernen.   
 
Gemeentebelangen is complimenteus ten aanzien 
van het beleidsplan en de politie vanwege de 
uitbreiding van het aantal wijkagenten. De 
speerpunten zijn juist. Gevraagd wordt om verward 
gedrag als aandachtspunt mee te nemen. De partij 
is ook van mening dat herhalen van de boodschap 
over het gebruik van het telefoonnummer van de 
politie wenselijk is.  
 
Burgemeester Noten neemt de gedane suggestie 
mee bij het komen tot een uitvoeringsplan. Hij zal 
aandacht vragen voor het gebruik van het 
telefoonnummer van de politie via gemeentelijke 
communicatiekanalen. Ook zal de burgemeester bij 
de Provincie Overijssel het dumpen van drugsafval 
en het ondersteunen van gedupeerde particulieren 
en bedrijven agenderen. De suggestie van de vaste 
meetpunten in het verkeer zal de burgemeester 
overbrengen aan de betrokken ambtenaren. 
  
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk wordt geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 18 oktober 2018. 
 

5. 2e Bestuursrapportage 
Voorstel: 
1. De 2e bestuursrapportage 2018 vast te 

stellen. 
2. Het incidentele voordeel van de 2e 

bestuursrapportage 2018 vast te stellen 
op €489.000 en dit bedrag ten gunste te 
brengen van het begrotingssaldo. 

3. De begroting 2018 te wijzigen door 
vaststelling van de bijgevoegde 16e 
begrotings-wijziging conform de tabel 
Incidentele afwijkingen 2018 op blz. 40 
t/m 42 van het boekwerk / bestand ‘2e 
bestuursrapportage 2018’.  

4. Met betrekking tot de investeringen, 

 
Het CDA geeft haar opinie in de raadsvergadering. 
  
De PvdA is van mening dat de rapportage een goed 
beeld geeft van de verschillende programma’s na 
een flinke eerste helft van het jaar 2018. De partij 
hoopt dat er in de programma’s met overschotten 
daadwerkelijk gewerkt wordt aan de doelstellingen 
binnen programma 7. De vraag naar zorg moet 
geleverd worden. De partij vertrouwt het college 
hierin.   
 
Gemeentebelangen is blij met de duidelijkheid die 
de rapportage schept. De zes onvoldoendes zijn 
achterhaald of doorgeschoven. De partij is zeer 
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zoals genoemd in de hoofdstukken “Niet 
afgesloten investeringen van voorgaande 
jaren” en “Voortgang investeringen 2018” 
op blz. 31 t/m 38, de budgetten bij- dan 
wel af te ramen en 2 nieuwe 
voorbereidingskredieten beschikbaar te 
stellen. 

tevreden over de afgelegde verantwoording. Door 
toedoen van het Rijk is de gemeente financieel 
gestraft terwijl er netjes is omgegaan met de 
financiën. De partij wenst meer stabiliteit van het 
Rijk.  
 
D66 is complimenteus omdat de rapportage 
duidelijk is en technische vragen goed schriftelijk 
behandeld zijn. De partij spreekt eenzelfde wens uit 
ten aanzien van de stabiliteit van het Rijk.  
 
De VVD is blij met het goed leesbare stuk. De partij 
vindt het jammer dat gevolgen van de 
septembercirculaire een ander beeld zullen laten 
zien. Het stuk wordt meegenomen naar de fractie 
om er in de raadsvergadering op terug te komen.  
 
De ChristenUnie is positief over de rapportage. De 
ciriculaire is een tegenvaller en de partij wenst ook 
meer stabiliteit van het Rijk. Tegelijkertijd merkt de 
partij op dat de gemeente een strakke koers 
hanteert waardoor dit soort tegenvallers sneller 
kunnen ontstaan. De partij vraagt zich af of de 
gemeente in relatie tot statushouders en werk het 
onderste uit de kan haalt. Er wordt aandacht 
gevraagd voor het oude schoolgebouw van het 
Agnieten College. Bij plannen voor woningen kan 
het niet meer als ruimte voor scholen dienen. Het 
college wordt gevraagd om opnieuw met het GBLT 
te spreken over het voorspellen van 
belastingopbrengsten.  
 
De PvdA is van mening dat gemeenten moeten 
kunnen rekenen op stabiel Rijksbeleid. Desondanks 
vindt de partij ook dat de gemeente hierom wel 
scherp kan begroten.  
 
Wethouder Uitslag zal de uitstroomcijfers van 
statushouders uitzoeken. Velen van hen hebben 
een zorgvraag waar eerst aan gewerkt moet 
worden. De wethouder zal schriftelijk terugkomen 
op vragen inzake beweginsgonderwijs en onbenutte 
middelen. Wethouder Uitslag zal wethouder Van 
Leeuwen vragen in de Overijsselse afdeling van de 
VNG te pleiten gezamenlijk meer stabiliteit te eisen 
ten aanzien van de Rijksciruculaire.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
bespreekstuk wordt geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 18 oktober 2018. 
 

6. Bestuursprogramma 2018-2022 
Doel: 
Kennis te nemen van het 
Bestuursprogramma en Bestuurskalender 
2018 – 2022. 
 

 
De PvdA is over het algemeen zeer tevreden over 
het bestuursprorgamma. De keuze ten aanzien van 
bedrijventerrein Hessenpoort is voor de partij 
logisch. De partij vraagt zich af wanneer  het 
voorstel over koopzondagen komt en waarom het 
gesprek met de kerken hierover gevoerd wordt. Het 
uitzonderen van het hybrideveld in Hoonhorst vindt 
de PvdA bijzonder. De partij had liever een passage 
over alle sportvoorzieningen gezien. Er wordt een 
missie op verkeer en vervoer gemist.  
 
De VVD is complimenteus ten aanzien van het 
bestuursprogramma en herkent zich in de gestelde 
ambities. De partij vraagt om een wendbaar college 
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en een pro-actieve houding ten opzichte van de 
gemeenteraad bij begroten. Het college wordt 
gevraagd behoedzaam te zijn bij samenwerking op 
het gebied van bedrijfsvoering. De partij vraagt ook 
of er een punt gemaakt kan worden van te hard 
rijden. Het college wordt opgeroepen direct 
betrokken te blijven bij de leegloop in het openbaar 
basisonderwijs in de woonkern Dalfsen. De partij 
mist een onderzoek naar een gemeentelijk 
energiebedrijf naar aanleiding van een eigen motie.  
 
De ChristenUnie herkent zich in grote mate in het 
bestuursprogramma. Het is naar tevredenheid in de 
tijd weggezet. De partij vraagt zich af waarom het 
herschrijven van de nota reserves en voorzieningen 
nodig is om versnippering te voorkomen. De 
ChristenUnie was in de veronderstelling dat dit 
reeds had plaatsgevonden. De partij vraagt in het 
debat over de zondagopenstelling om een bredere 
afweging dan alleen economie. Ten aanzien van de 
zwembaden vraagt de partij zich af waarom 
overkapping niet bij alle zwembaden ter discussie 
staat.   
 
Gemeentebelangen is blij met programma. De partij 
verzoekt het college om reactreatiewoningen in de 
omgevingswet mee te nemen. Er is tevredenheid 
over de aandacht voor het hybrideveld in 
Hoonhorst. Gevraagd wordt of de Bergruiters hierin 
betrokken kunnen worden. De operatie ten aanzien 
van LED-verlichting is een dure, de partij vraagt 
daarom om dit te spreiden over de loop der jaren. 
De uitgangspunten van dichtbij en veel ruimte voor 
burgerinitiatieven zijn naar tevredenheid. Het 
college wordt gevraagd Zwembad Heidepark mee te 
nemen in het bestuursprorgamma.  
 
Het CDA is blij met het programma. Gevraagd wordt 
formuleringen ten aanzien van onderzoek te 
vervangen met ambitie. De partij hoort graag 
wanneer de koopzondagen op de agenda komen. 
Ook het CDA vraagt het college Zwembad 
Heidepark mee te nemen in het 
bestuursprogramma.  
 
D66 is blij dat de geest van de ‘Kleurrijke Kubus’ is 
het vastgehouden. De partij ziet graag dat het 
college eerder aan de slag gaat met IKC’s en dit 
gelijktijdig doet met een nieuw integraal 
huisvestingsplan voor onderwijs. Aandacht wordt 
gevraagd voor de zeer kansrijke mogelijkheden ten 
aanzien van waterstof in samenwerking met externe 
partijen. Ook vraagt de partij aandacht voor het 
behoud van rust en eigenheid in relatie tot 
toeristische samenwerking met buurgemeente 
Ommen. De hybride sportvelden te Hoonhorst zijn 
goed, de partij is ook blij met de herinvoering van de 
starterslening. Het verzoek is deze niet alleen te 
focussen op nieuwbouw. D66 is ook tevreden met 
de aandacht voor innovatieve woonvormen en het 
onderzoeken van een participatie-app. Hierbij wordt 
de wens uitgesproken deze app te ontwikkelen voor 
alle leeftijden. Ook D66 vraagt of de 
zondagopenstelling eerder op de agenda kan. 
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De voorzitter concludeert dat de raadscommissie de 
rapportage voor kennisgeving heeft aangenomen. 
  

7. Leidraad participatie bouwprojecten en 
initiatieven 
Doel: 
Kennis te nemen van de Leidraad participatie 
(bouw) projecten. 
  

 
D66 is blij met de leidraad. De partij vraagt inzake 
pagina 7 of de initiatiefnemer niet stil op tribune zit  
maar gebruik maakt van de spreekmogelijkheid. 
 
De PvdA is zeer tevreden met de leidraad. Het 
verleden toonde voor de partij de noodzaak van de 
leidraad aan. De partij is blij met de insteek ‘in goed 
overleg en waar mogelijk met harmonie’. De partij 
geeft aan dat het nu zaak is de leidraad eigen te 
maken.  
 
Het CDA vindt de leidraad een mooi hulpmiddel en 
verduidelijkend voor alle betrokkenen. Nu is het 
zaak naast deze algemene leidraad ook maatwerk 
te leveren.  
 
ChristenUnie is blij met de leidraad. De partij vraagt 
zich af of deze folder ook voor particulieren geldt. 
Aandacht wordt gevraagd voor het taalgebruik in de 
folder.  
 
Gemeentebelangen vindt de leidraad een prima 
idee. Er wordt gevraagd of duidelijk kan worden 
aangegeven wie de initiatiefnemer moet benaderen.  
De partij vraagt ook om verslaglegging van 
gesprekken toe te voegen aan de leidraad.  
 
De VVD vindt de leidraad uitstekend. Als het gaat 
om punt 4 van de leidraad vraagt de partij zich af 
hoe te monitoren of een informatiebrief of 
bijeenkomst de juiste manier van communiceren is.  
 
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie de 
rapportage voor kennisgeving heeft aangenomen. 
 

8. Vaststellen besluitenlijst d.d. 17 
september 2018 

De besluitenlijst is conform. 

9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:14 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van  19 november 2018. 

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


