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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 4 maart 2019
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden:
Gemeentebelangen

mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
J. Leegwater

CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD

J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp,
J.W. van Lenthe, mw. H.G. Kappert, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker,
mw. J.B. Upper
R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg
L.M. Nijkamp, mw. H. Lassche-Visscher, M.V. Veldman
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis

Commissieleden:
D66

J.B. Smalbraak

Afwezig:
B.H.M. Schrijver (D66)
Tevens aanwezig:
Burgemeester mw. E. van Lente, wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag,
gemeentesecretaris J.H.J. Berends, voorzitter monitoringscommissie A.J. Schuurman (punt 6),
ambtelijke ondersteuning: P. la Roi (punten 4 en 6), R. Fleur (punt 7).
AGENDAPUNT
1.

Opening

2.

Spreekrecht burgers

COMMISSIEADVIES/BESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
Dhr. Schrijver (D66) is afwezig, hij wordt vervangen
door dhr. Smalbraak.
Er zijn 8 aanmeldingen ontvangen.
Openstelling winkels op zondag
Dhr. van Gurp, oud-predikant, roept de raad op
tegen het voorstel te stemmen, gelet op het bijbels
argument van de zondagsrust en het democratisch
argument dat de bevolking in meerderheid tegen is.
De heren Neppelenbroek en De Groot, namens de
ondernemersverenigingen van resp. Lemelerveld en
Nieuwleusen zijn voor het voorstel. De ondernemers
voeren aan dat openstelling op zondag de
leefbaarheid in de kernen bevordert en dit helpt
tegen de concurrentie van online verkoop en
omliggende gemeenten. Het gaat om moeten in
plaats van willen. In Lemelerveld was de verruiming
afgelopen zomer een groot succes. Personeel zal
niet verplicht worden op zondag te werken.
Dhr. Leijenhorst spreekt namens de gereformeerde
kerken vrijgemaakt Dalfsen-Oost en West. Hij ziet
de 24-uurseconomie als een bedreiging voor het
welzijn. De dag van de rust is noodzakelijk voor het
houden van een goede balans in het leven.
Dhr. De Boer geeft namens de SGP aan dat de
bijzondere positie van de zondag versterkt moet
worden in wet- en regelgeving. Deze dag moet
behouden blijven voor kerkgang en onderlinge
ontmoeting. Alleen noodzakelijk werk zoals in de
zorg en bij de politie kan plaatsvinden.
(vervolg op volgende bladzijde)

2.

Spreekrecht burgers
(vervolg)
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Openstelling winkels op zondag (vervolg)
Dhr. Kisteman pleit namens de hersteld hervormde
gemeente Rehoboth voor behoud van de
zondagsrust. Niet alleen zakelijke en financiële
aspecten zijn van belang, ook het investeren in het
eigen welzijn, gezin en relaties is nodig. Een
rustdag draagt daaraan bij.
Dhr. Huisjes, ondernemer, is voorstander van de
koopzondag. Hij geeft aan dat de middenstand in
Dalfsen verdeeld is, maar dat iedereen elkaar vrij
laat om te kiezen. Hij steunt het voorstel gelet op de
concurrentiepositie van de detailhandel en horeca
en de effecten op de werkgelegenheid. Personeel
wordt niet verplicht om zondagen te werken.
Hybride sportveld VV Hoonhorst
Dhr. Diepman, voorzitter van VV Hoonhorst, ziet in
de aanleg van het hybride veld een oplossing voor
de problemen met kwaliteit en vorm van de huidige
trainingshoeken. Het hybride veld is een duurzaam
en goedkoop alternatief voor kunstgras. Hij spreekt
het vertrouwen uit dat de raad instemt en het veld in
augustus 2020 kan worden gebruikt.

3.

Vaststelling agenda

Conform.

4.

Openstelling winkels op zondag
Voorstel:
1. In het huidige artikel 5:67 Apv:
 in lid 1 de tekst “Per kalenderjaar
kunnen ten hoogste 8 dagen worden
aangewezen.“ te laten vervallen;
 het lid 2 uiterlijk 1 juni 2019 te wijzigen
in de volgende inhoud:
“In aanvulling op lid 1 op zondag
openstelling tussen 12:00 en 18:00 toe
te staan.”; en
 gelijktijdig het huidige lid 3 “De
vrijstelling geldt slechts voor de
winkels gelegen in de woonkern
Lemelerveld” te laten vervallen.
2. Het college te verzoeken om met
aanvullende regelgeving te komen
wanneer blijkt dat bevoorrading en
belevering in de woonkernen als gevolg
van de koopzondagen tot ongewenste
situaties leidt.
3. Daartoe de 4e wijziging van de Algemene
plaatselijke verordening Dalfsen vast te
stellen.

De VVD vindt het belangrijk dat ondernemers zelf
kunnen kiezen of ze een koopzondag willen en om
daar aan deel te nemen. De fractie ziet dit in het
voorstel terug. Er is keuzevrijheid voor zowel
ondernemers als consumenten. Kerken en
kerkgangers krijgen voldoende ruimte voor hun
geloofsbeleving en de overheid geeft de
samenleving de ruimte. De aanpak van het college
verdient een compliment, het was respectvol en
zorgvuldig. De fractie stemt in.
De PvdA is tevreden over het proces, al is de groep
van gemeenschappen die betrokken is bij de
besluitvorming te smal. De fractie is tevreden met
het voorstel. Er worden geen uitzonderingen
gemaakt voor kernen of ondernemers. De
keuzevrijheid geldt voor iedereen. De fractie hoopt
dat zondagsopenstelling een positief effect heeft op
onze gemeenschap. De fractie stemt in.
Voor D66 zijn zelfbeschikkingsrecht en
zelfredzaamheid belangrijke ideologische
kernwaarden. De fractie ziet deze waarden in het
voorstel terug: een vrije keuze voor iedereen. Het
proces is zorgvuldig verlopen. De fractie stemt in.
Het CDA hecht waarde aan de zondagsrust, maar
wil de ogen niet sluiten voor de behoeften aan
andere invulling. De afweging is een lastige, het is
zoeken naar de juiste balans. Openstelling op
zondag draagt bij aan recreatie en toerisme en de
concurrentiepositie van ondernemers. Meedoen
mag echter nooit dwingend worden opgelegd, ieder
moet zelf kiezen. Voorwaarde voor openstelling is
dat de kerkgang niet gehinderd wordt. De fractie is
in meerderheid voor, een deel houdt het oordeel
nog in beraad.
(vervolg op volgende bladzijde)

4.

Openstelling winkels op zondag
(vervolg)
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Gemeentebelangen heeft waardering en respect
voor alle binnengekomen reacties. Het is begrijpelijk
dat men moeite heeft met de koopzondag. Voor de
fractie is belangrijk om een goed winkelbestand te
behouden in de kernen, openstelling op zondag is
daarbij belangrijk vanwege de concurrentie. Dit
voorstel laat aan ondernemers zelf de keuze, er
wordt geen onderscheid gemaakt en er is geen
verplichting. De fractie gaat akkoord.
De ChristenUnie heeft moeite met proces en inhoud
van dit voorstel. De fractie ziet geen voorstel van de
ondernemers, waar dit wel was aangekondigd. Het
is opmerkelijk dat de stroom van reacties van
inwoners geen rol heeft gespeeld. Inhoudelijk snapt
de fractie dat ondernemers bang zijn voor verlies
van omzet, maar de behoefte aan openstelling ligt
heel verschillend. Het collegevoorstel heeft slechts
economische motieven en houdt geen rekening met
de religieuze lading van de rustdag als een
goddelijk gebod. Ook effecten op gezondheid,
sociale betrokkenheid en duurzaamheid worden niet
meegenomen. De fractie kan niet met dit voorstel
instemmen.

5.

Hybride sportveld VV Hoonhorst
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de resultaten van
het variantenonderzoek;
2. Opdracht te geven aan het college van
B&W voor het nader uitwerken van de
variant hybride sportveld met een
bijbehorende kredietaanvraag.

De voorzitter concludeert dat het voorstel als
bespreekstuk op de agenda van de raad kan
worden opgenomen.
De PvdA pleit voor goede sportvoorzieningen in alle
kernen, vanwege gezondheid en maatschappelijke
functie. De fractie is blij dat het college bezig is met
een strategische blik op alle sportaccommodaties.
Er is steeds meer zorg over kunstgras, dus het is
goed om te gaan voor een hybride veld. De fractie is
positief over het uitvoeren van een onderzoek.
Het CDA vindt sport en bewegen primaire levensbehoeften die voor iedereen toegankelijk moeten
zijn. Goede sportvoorzieningen zijn daarvoor
noodzakelijk. Het voorstel heeft een duidelijke
analyse en onderbouwing, de fractie is benieuwd
naar de uitwerking van deze variant en stemt in.
De VVD ziet het huidige veld als zorgenkind en is
positief over de uitwerking van een variant voor een
nieuw veld. De fractie stemt in.
De ChristenUnie staat positief tegenover de
realisatie van een nieuw veld, maar heeft twijfels of
het de hybride variant moet zijn gelet op de kosten.
De fractie houdt het oordeel in beraad.
D66 stelt dat de behoefte duidelijk is, maar vindt de
meerkosten van een hybride veld nogal fors ten
opzichte van een Wetra-veld. Dit zou moeten
meewegen in de verdere voorbereiding.
Gemeentebelangen gaat akkoord met het nader
uitwerken van de hybride variant, zodat op termijn
ook andere verenigingen van de ervaringen kunnen
leren. De fractie gaat akkoord.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad kan
worden opgenomen, waarbij desgewenst
gelegenheid is voor een stemverklaring.
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6.

Eindrapportage realisatie Kulturhus De
Spil Nieuwleusen
Doel:
Kennis te nemen van de eindrapportages
realisatie fase 3 Kulturhus De Spil
Nieuwleusen.

De voorzitter van de monitoringscommissie,
dhr. A.J. Schuurman, geeft een toelichting op de
eindrapportage. De raadscommissie spreekt haar
dank en waardering uit voor de commissie voor het
werk dat gedaan is.
De VVD kijkt terug op een goed project met mooie
resultaten, dat binnen budget is gebleven. De Spil is
een mooi complex voor Nieuwleusen. Het is
verstandig om te reserveren voor een mogelijk
tekort in de exploitatie.
De ChristenUnie vind behoud van voorzieningen en
een goede samenwerking belangrijk. Dit is goed
gelukt, er staat een prachtig duurzaam gebouw
waar het leeft en bruist. De fractie is blij dat het
gelukt is binnen budget te blijven. Als een sluitende
exploitatie niet haalbaar blijkt, is het wenselijk de
raad al eerder te informeren.
Gemeentebelangen kijkt tevreden terug op de
realisatie van de Spil binnen vier jaar. Het had beter
geweest als het BTW voordeel eerst terug was
gekomen en er een voorstel was gekomen, maar
het is binnen budget gebleven. De fractie is
tevreden over lokaal inkopen en het percentage
SROI. Het gebouw brengt allen samen. Dit is een
compliment aan alle betrokkenen.
Het CDA complimenteert allen met een goed
proces. De fractie heeft bedenkingen bij de
werkwijze rondom het BTW voordeel, maar het
positieve gevoel overheerst. De Spil geeft uitstraling
aan het middengebied van Nieuwleusen. Over de
landmark stelt de fractie dat deze toegevoegde
waarde moet hebben in het kader van
duurzaamheid en educatie.
De PvdA dankt iedereen die bijgedragen heeft aan
deze belangrijke voorziening. De fractie sluit aan bij
de constateringen van het college: duurzaamheid,
SROI, lokaal inkopen, binnen budget en goede
samenwerking zijn mooie resultaten. De fractie is
trots op proces en eindresultaat.
Prachtig, snel, binnen budget en fantastische
samenwerking, daar mag Nieuwleusen trots op zijn
wat D66 betreft.
De voorzitter concludeert daarmee kennis is
genomen van de rapportage en dat het onderwerp
daarmee afdoende is behandeld.
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7.

Participatie beheer openbare ruimte
Doel:
1. U wordt gevraagd te discussiëren over
het onderwerp inwonersparticipatie op
het gebied van mede- en zelfbeheer van
de openbare ruimte.
2. U wordt gevraagd uw voorkeur uit te
spreken over de houding die wij als
gemeente willen aannemen op dit vlak.
Dit wil zeggen de mogelijkheden die wij
op het gebied van mede- en zelfbeheer
aan bewoners willen en kunnen bieden
en hoe actief wij bewoners gaan
betrekken en wijzen op de
mogelijkheden.

Gemeentebelangen vindt het belangrijk om
inwoners te informeren, om ze uit te nodigen of uit
te dagen om projecten op te zetten vanuit hun visie,
om ze te ondersteunen om door te zetten en om ze
te waarderen voor het werk. Participatie leidt tot
goede dingen in de leefomgeving en op sociaal
gebied. Alle plusvarianten in het voorstel zijn
welkom en van toepassing.
De ChristenUnie ondersteunt de gedachte dat
inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun
eigen leefomgeving. Participatie is afhankelijk van
de vraag en behoefte. Maak de stap naar
informeren en faciliteren en ga bij succes verder.
Het CDA vindt dat als behoefte is aan gezamenlijk
beheren en inrichten van de openbare ruimte, daar
ruimte voor moet zijn. Ondersteuning in materiële
zin of waardering vanuit de gemeente is belangrijk.
De eindverantwoordelijkheid blijft bij de gemeente,
al te grote kwaliteitsverschillen moeten niet
ontstaan. Participatie kun je niet afdwingen, maar
moet aantrekkelijk gemaakt worden.
De PvdA is blij met de toelichting van de wethouder.
De fractie vindt dat maatwerk per wijk nodig is als
het gaat om participatie. Er moet snel geschakeld
kunnen worden bij verschillende vormen. Inwoners
en gemeente moeten experimenteren, er moet
ruimte zijn voor goede ideeën. De gemeente moet
de bulk van het beheer verrichten, ook vanuit het
oogpunt van werkgeverschap.
De VVD vindt dat ingespeeld moet worden op
ideeën vanuit de samenleving. Aspecten als kosten
en organisatie spelen wel een rol bij de afweging.
Ga in eerste instantie uit van faciliteren en kijk van
daaruit wat verder nodig is.
D66 kan geen vaste voorkeur uitspreken, omdat
iedere vorm soms nodig is. Meer participatie is het
doel, ook om van te leren.
Wethouder van Leeuwen haalt vooral uit de inbreng
dat maatwerk gewenst is en dat instrumenten
worden toegepast daar waar het hoort.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp
daarmee afdoende is behandeld.

8.

Besluitenlijst d.d. 4 februari 2019

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 1 april 2019.
De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte

de griffier,
drs. J. Leegwater

