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

d.d. 11 maart 2019 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.A.J. Kleine Koerkamp 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden:  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, G.M.M. Jutten, mw. I.G.J. Haarman, J.W. van Lenthe, 

mw. H.G. Kappert, J.G.J. Ramaker (t/m punt 5), mw. J.B. Upper 
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg 
ChristenUnie 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: 
ChristenUnie  M. Kuiterman 
 
Afwezig: 
L.M. Nijkamp (ChristenUnie), H.W. Pessink (GB), mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte (CDA). 
 
Tevens aanwezig: 
Burgemeester mw. E. van Lente, wethouders A. Schuurman en J.W. Uitslag, directeur H.J. van der 
Woude, ambtelijke ondersteuning: T. Mosterman (punt 4) en mw. M. Korterink (punt 5). 
 
 AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur en 

meldt de afwezigen. Dhr. Kuiterman (ChristenUnie) 
is aanwezig als commissielid. 
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Dhr. W. Kodden spreekt namens LTO Noord, over 
het agendapunt ‘Herijking duurzaamheidsbeleid’. Hij 
geeft enkele suggesties bij onderdelen uit het 
beleidsplan en roept o.m. op de lasten te beperken, 
te kiezen voor windenergie boven zonnevelden en 
om regelgeving omtrent asbest aan te passen.  
 

3. Vaststelling agenda Conform. 

4. Herijking duurzaamheidsbeleid 
Voorstel: 
1. Het Beleidsplan 2.0 Duurzaamheid vast te 

stellen met de uitbreidingen: 
a. een reële en acceptabele Dalfser 

Energiemix te ontwikkelen in 2019 en 
2020; 

b. een warmteplan op te stellen voor iedere 
wijk, buurt of dorp in 2019, 2020 en 2021; 

c. actief deel te nemen aan het 
samenwerkingsverband Regionale Energie 
Strategie in 2019. 

2. Het college voor te stellen jaarlijks één 
evaluatiemoment met de raad te plannen 
voor de raadsperiode 2019 – 2022. 

 

De PvdA ziet klimaatverandering als het grootste 
thema van deze tijd. Het voorstel tot herijking van 
het beleid is prima, maar had eerder moeten 
komen. De fractie wil meer ambitie zien en legt de 
prioriteit bij het vormgeven van de energiemix, die 
per dorp samen met duurzame dorpen moet worden 
opgesteld. Daarna is ruimte voor de wijkplannen en 
het bepalen van de inzet voor de RES. De fractie 
stemt in, maar wijst de commissie op de noodzaak 
om snel tot uitvoering over te gaan.  
 
Gemeentebelangen vindt dat de uitbreidingen van 
het plan ervoor zorgen dat we de lokale energie-
transitie kunnen versnellen. De jaarlijkse evaluatie is 
belangrijk om bij te sturen. Onze ambities moeten 
niet kosten wat kost doorgevoerd worden, maar er 
moet rekening gehouden worden met de kosten 
voor burgers en de gevolgen voor de leefomgeving. 
De fractie kan instemmen met het voorstel.  
 
(vervolg volgende bladzijde) 
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4. Herijking duurzaamheidsbeleid 

(vervolg) 
De VVD ziet noodzaak voor de energietransitie. Het 
aangepast beleidsplan gaat hier goed op in. De 
fractie geeft een aantal suggesties over de 
uitvoering. Ingezet moet worden op energie uit wind, 
zon, bodem en biomassa, bij voorkeur grootschalig 
via een gemeentelijk energiebedrijf. Duurzaamheid 
kan ook een impuls geven aan werkgelegenheid. 
De fractie stemt in met het voorstel. 
 
Het CDA ziet herijking als logisch gevolg van de 
energietransitie. Meer grip en snel inspelen op 
ontwikkelingen is nodig. De fractie ziet noodzaak tot 
versnellen, maar heeft ook bedenkingen. Het 
behalen van doelen mag niet ten koste van alles, 
maar er moet sprake zijn van draagvlak en 
financiële haalbaarheid. De gemeente moet een 
leidende rol hebben bij de RES. Gecentraliseerde 
energieopwekking kan daarbij helpen. De fractie 
kan instemmen met het voorstel.  
 
D66 ziet duurzaamheid als een zeer grote uitdaging 
op alle niveaus, waarbij het van belang is inwoners, 
duurzame dorpen, plaatselijk belang en omgeving 
actief te betrekken. De uitbreiding van het beleid is 
een stap in de goede richting, het is tijd voor actie. 
Betrek wijken en raad en evalueer regelmatig. De 
fractie stemt in.  
 
De ChristenUnie vindt het een goed stuk. Het is 
belangrijk dat er actie gezet wordt op de 
maatregelen die er in staat. De fractie kijkt uit naar 
de vaststelling van de energiemix in relatie tot het 
onderzoek naar het gemeentelijk energiebedrijf. Het 
beleidsplan moet geen papieren tijger blijven, maar 
ga aan de gang met de uitvoering. De fractie is 
positief over het voorstel. 
 
Wethouder Schuurman zegt toe de raad voor de 
zomer te informeren over uitbreiding van de 
mogelijkheden voor hogere windmolens en 
vergunningsvrij plaatsen in het buitengebied. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgenomen. 
 

5. Evaluatie en aanpak Jong Dalfsen 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van 

JONG!Dalfsen over het jaar 2018. 
2. In te stemmen met de aanpak van 

JONG!Dalfsen. 
3. In te stemmen met het voorstel om een 

structureel bedrag van € 5.000,- per jaar 
mee te nemen in de integrale afweging 
van de perspectiefnota 2020-2023. 

 

De PvdA vindt dat JONG!Dalfsen een aantal mooie 
successen heeft geboekt, dat verdient waardering 
en respect. De fractie ziet graag dat het platform 
betrokken wordt bij bestuurlijke vernieuwing en dat 
zij concrete zaken oppakken. Ook aanhaken bij het 
onderwijs zou een goed idee zijn. De fractie is 
voorstander van een structureel budget en kan 
instemmen met het voorstel.  
 
Gemeentebelangen heeft een goed beeld gekregen 
van het functioneren en is positief over de 
voortvarendheid van JONG!Dalfsen. De fractie kan 
zich vinden in de aanpak, maar roept ook op tot het 
benutten van ervaringen van elders, snelle acties, 
en een goede samenwerking met SAAM Welzijn. 
De fractie stemt in met het voorstel. 
 
(vervolg volgende bladzijde) 
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5. Evaluatie en aanpak Jong Dalfsen 

(vervolg) 
 

De VVD vindt het mooi dat JONG!Dalfsen zo actief 
is en kan zich vinden in de leerpunten. Blijf denken 
vanuit de jongeren, is het belangrijkste. Om 
interesse te wekken bij jongeren voor de politiek kan 
gedacht worden aan een escaperoom in de 
raadzaal en een schoolproject voor groep 8.  
 
D66 vindt het goed dat JONG!Dalfsen structureel 
geborgd wordt met capaciteit en budget. De fractie 
hoopt dat dit voldoende capaciteit en energie 
oplevert. De fractie kan instemmen. 
 
Het CDA ziet dat betrokkenheid op jonge leeftijd  
een positief effect heeft voor politieke activiteit en 
vrijwilligerswerk later. De fractie ondersteunt 
daarom de aanpak van JONG!Dalfsen. 
Samenwerking met scholen, welzijn, muziek en 
kerken vergroot het bereik. De fractie stemt in met 
het voorstel en kijkt uit naar het vervolg.  
 
De ChristenUnie is enthousiast over het voorstel en 
het initiatief dat de gemeente hierin neemt. De 
fractie vraagt aandacht voor diversiteit onder 
deelname van jongeren, geen valse verwachtingen 
te wekken en ook aan jongeren te schetsen wat het 
hen kan opleveren om mee te doen.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgenomen. 
 

6. Beleidsplan transformatie sociaal domein 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het advies van de 

Participatieraad op het beleidsplan: 
“Transformatie sociaal domein in 
uitvoering”. 

2. Het beleidsplan ‘’Transformatie sociaal 
domein in uitvoering’’ vast te stellen. 

 

Wethouder Uitslag zegt toe dat hij samen met de 
raad zal nadenken over het gebruik van indicatoren. 
Hij zal daar niet mee wachten tot de evaluatie.  
 
Het CDA is positief over dit beleidsplan en heeft nog 
enkele aandachtspunten voor de uitvoering. 
Maatwerk wordt vaak verschillend beleefd, daarom 
is het belangrijk dat consulenten getraind worden. 
Daarnaast is ondersteuning in de thuissituatie met 
name bij jeugdzorg en pleeggezinnen gewenst. De 
fractie roept het college op te voldoen aan de wens 
van de participatieraad. De fractie kan instemmen. 
 
De VVD vindt dit beleidsplan een goede paraplu 
voor andere beleidsvelen, maar mist duidelijke 
indicatoren om te meten wat bereikt is.  
 
De PvdA vindt dat de nota goed ingaat op de 
cultuuromslag. De fractie vraagt aandacht voor de 
inzet van ervaringsdeskundigen, het sturen op 
resultaat, het belang van onafhankelijke 
cliëntondersteuning en integraal inkopen. De fractie 
houdt het oordeel in beraad.  
 
De ChristenUnie is het eens met de insteek van een 
paraplunota, al is de toon soms wat te verheven. De 
fractie ziet graag dat de participatieraad vroeg in het 
proces betrokken wordt. Er komt veel beleid aan, 
waarbij het belangrijk is dat de verbinding met deze 
nota gelegd wordt. De fractie kijkt uit naar 
thematische verdiepingssessies over o.m. de MDT, 
jeugdzorg, onderwijshuisvesting en kindcentra. 
 
(vervolg volgende bladzijde) 
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6. Beleidsplan transformatie sociaal domein 

(vervolg) 
Gemeentebelangen vindt dat de transitie goed is 
verlopen. Transformatie vraagt aandacht. De fractie 
hecht belang aan het centraal stellen van de 
oplossing, de rol van de participatieraad en de 
omvang van de ambtelijke organisatie.  
 
D66 is het eens met de uitgangspunten. De fractie 
ziet kansen om de aanpak te versterken en doet 
daarom de suggestie om budgetten binnen het 
sociaal domein te ontschotten, daarbij één 
verordening voor het hele sociaal domein te 
hanteren en om meer geld beschikbaar te stellen 
voor data-analyse. De fractie overweegt daartoe 
een motie in te dienen en houdt het oordeel in 
beraad.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
bespreekstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgenomen. 
 

7. Visie op de GGD 2018-2023 
Voorstel: 
Vast te stellen de Visie op de GGD  
2018 – 2023. 
 

Wethouder Uitslag komt schriftelijk terug op de 
vaccinatiegraad in Dalfsen. 
 
Gemeentebelangen vindt de ontwikkelingenbrief en 
strategische agenda goede onderleggers voor de 
komende periode. De fractie kijkt met zorg naar de 
invoering en gevolgen van de Wvggz. De doelgroep 
vraagt om expertise die regionaal georganiseerd 
moet worden. De ondersteuningsbehoefte om mee 
te kunnen doen staat voorop. Dat betekent niet dat 
beschermd wonen minder effectief is dan ambulante 
begeleiding. Dit geeft de fractie graag mee bij de 
instemming op het voorstel. 
 
De ChristenUnie ziet grote opdrachten op het 
gezondheidsbeleid voor gemeente en GGD. Het 
toenemende wantrouwen vanuit de samenleving is 
zorgelijk. Deze maatschappelijke tendens heeft ook 
gevolgen op de publieke gezondheid, bijv. bij 
vaccinaties. De fractie verzoekt de wethouder dit 
punt mee te nemen bij de visie. 
 
Het CDA vindt dat er een goede visie ontwikkeld is 
voor een gedegen gezondheidsbeleid. Dit biedt voor 
zowel raad als college een goed handvat. De fractie 
ziet jeugdgezondheidsbeleid, preventieve 
ondersteuning van ouders/verzorgers, maatwerk en 
vroegsignalering als speerpunten. De fractie kan 
instemmen met de visie.  
 
De PvdA ziet de GGD als belangrijke uitvoerings-
organisatie en tussentijdse informatie over 
belangrijke thema’s is welkom. De fractie 
onderstreept het pleidooi om aandacht te besteden 
aan maatschappelijk wantrouwen gelet op de 
afnemende vaccinatiegraad. De fractie stemt in.  
 
De VVD vindt de samenwerking met de GGD 
steeds belangrijker gelet op het toenemend beroep 
op de expertise. De fractie sluit aan bij wat gezegd 
is over vertrouwen en vaccineren.  
 
(vervolg volgende bladzijde) 
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7. Visie op de GGD 2018-2023 

(vervolg) 
 

 
D66 ziet de inzet van de GGD als logisch en 
effectief. De visie en de beleidsdocumenten zijn 
aansprekend, zeker waar het gaat om de druk op de 
omgeving. Daarom zou het goed zijn als de GGD 
ook aandacht heeft voor de gevolgen van de 
voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport. De 
fractie stemt in.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgenomen. 
 

8. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:31 uur. 

 
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 1 april 2019. 

 
De raadscommissie voornoemd, 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
H.A.J. Kleine Koerkamp  drs. J. Leegwater


