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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 4 februari 2019
Aanwezig:
Voorzitter
Plv. griffier
Raadsleden:
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
H.J. van der Woude
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
B.H.M. Schrijver

Afwezig:
J. Leegwater (raadsgriffier), G.J. Veldhuis (VVD)
Mevrouw Kappert (Gemeentebelangen) verlaat de vergadering na de behandeling van het onderwerp
omgevingsvisie.
Tevens aanwezig:
Burgemeester mw. E. van Lente, wethouders A. Schuurman en J.W. Uitslag, Van Leeuwen, directeur
A. Goeree, ambtelijke ondersteuning: N. Snellaars, E. Saathof en H. Thijms.
1.

Opening

AGENDAPUNT

2.

Spreekrecht burgers

COMMISSIEADVIES/BESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en
meldt de afwezigen.
Er zijn geen insprekers.

3.

Vaststelling agenda

Conform.

4.

Beleidsplan dienstverlening
Doel:
U wordt gevraagd te discussiëren over
Beleidsplan Dienstverlening ‘Persoonlijk in
een digitale wereld’.

Alle fracties spreken hun waardering uit voor het
rapport en de onderliggende stukken.
De ChristenUnie verzoekt het college actie te
ondernemen richting de ondernemers en een goede
analyse te maken zodat de cijfers van de
ondernemers beter worden. De fractie doet de
suggestie om de fysieke loketten uit te breiden met
die van ander ondernemers. Ook vraagt de fractie
om het niveau van dienstverlening van
samenwerkingspartners gelijk te stellen aan die van
de gemeente. De fractie geeft aan dat 24/7
dienstverlening niet van toepassing is voor de
menselijke handelingen.
Het CDA ondersteunt de digitale ontwikkelingen
maar vraagt aandacht voor de mensen die op dit
gebied achterblijven. Dit vraagt om
inlevingsvermogen van de interne organisatie. De
fractie vraagt aan het college welke verbeteringen
de ondernemers gaan merken en vraagt hoe de
nieuwe toptakenwebsite wordt ervaren.
De PvdA vraagt aandacht voor een verruiming van
de openingstijden met name in de avonduren voor
alle drie de kernen eventueel in combinatie met
andere organisaties. De fractie pleit voor 1 vaste
contactpersoon per casus voor ondernemers als
voor de ondernemers. Het face tot face contact kan
verder worden verbeterd.
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Gemeentebelangen geeft aan dat wat goed gaat te
behouden en wat minder gaat te verbeteren. De
(on)tevredenheid van de ondernemers vergt nader
onderzoek. De uitkomsten kunnen op het RIS
worden gepresenteerd. Maatwerk staat voorop.
D66 pleit voor een optimale dienstverlening zowel
fysiek als digitaal. De fractie geeft aan dat gebruik
maken van een confrontatie matrix nog extra
informatie kan opleveren.
De burgemeester zegt toe de uitkomsten van de
besprekingen met de ondernemers te plaatsen op
het RIS.
5.

Startnotitie Missie en Visie
Doel:
U wordt gevraagd te discussiëren over de
startnotitie Missie en Visie.

Gemeentebelangen geeft aan dat het nu nog te
vroeg is voor diepgang. In de 1e ronde gaan we het
net ophalen en wil daarna zo snel mogelijk van start
met de 2e ronde. Zij doet de suggestie om ook met
de missie en visie te werken met het “Dalfs blauw
cafe” als burgerparticipatiemiddel.
Het CDA vraagt om diepgang en scherpte. De
missie en visie mag niet te concreet worden. Het
moet een kapstok worden en de eigenheid van
Dalfsen bezitten.
De PvdA vraagt aandacht voor de diversiteit van de
inwoners en wil dit naar voren laten komen in de
missie en visie. Geeft aan dat de regio een spiegel
kan zijn voor ons. De fractie vindt dat het grootste
deel van de burgerparticipatie plaats dient te vinden
in dit traject en daar waar het specifiek gaat over de
ruitmtelijke weerslag dit bij de omgevingsvisie kan
plaatsvinden.
D66 refereert aan het citaat “omdenken” in de
startnotitie. De fractie vindt het een goede start van
het proces.
ChristenUnie vindt de startnotitie een “overall”
routeplanner maar vraagt specifiek aandacht voor
het sociaal domein, duurzaamheid, de digitalisering
en de mondige burger. De fractie vindt de rol van de
raad kaderstellend op het hoogste niveau. Zij vraagt
aandacht voor de participatie van de raad en
inwoners in de drie onderscheidende fases.
Communicatie is van cruciaal belang, zowel intern
als extern. Geef aan wat we doen we voor missie en
visie en wat we doen voor de omgevingsvisie.
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6.

Startnotitie Omgevingsvisie
Doel:
U wordt gevraagd te discussiëren over de
Startnotitie Omgevingsvisie Dalfsen.

Gemeentebelangen geeft aan dat er voor iedereen
een plek moet zijn en dat een ieder het naar de zin
heeft in Dalfsen. De fractie vindt het belangrijk om
de jeugd in Dalfsen te houden en wil voorkomen dat
ze naar de grote stad wegtrekken. Samenwerken
zal als een rode draad door de organisatie moeten
lopen. Op termijn zullen de missie en visie en de
omgevingsvisie in elkaar gevlochten moeten
worden.
Het CDA vindt de omgevingsvisie een prachtig
middel om Dalfsen klaar te maken voor de
toekomst. Uitgangspunt is het behoud van het
goede. De fractie vraagt om kritisch te kijken naar
het bestaande beleid en overbodige regelgeving te
schrappen. Participatie is aanvullend op de missie
en visie.
PvdA vindt het een mooie kans om integraal naar
de opgaven van de gemeente te kijken. Onderzoek
hoe we zaken hebben geregeld en hoe dit
efficiënter kan. Participatie alleen aanvullend voor
de ruimtelijke effecten. De fractie vindt evenals de
ChristenUnie de rol van de raad nog onduidelijk. Wil
meer en vaker betrokken worden bij de inzichten
die worden verkregen. Roept het college op om de
mensen die het aangaat vooral te betrekken.
De ChristenUnie wil nauw betrokken zijn en graag
meedenken bij de omgevingsvisie. Verzoekt om
regelmatig te worden meegenomen als raad. Stelt
als informatiemomenten voor: september 2019 en
juni/juli 2020.
D66 geeft aan dat de omgevingsvisie vraagt om
verwachtingen goed te managen van inwoners
maar ook van de raad. De omgevingsvisie biedt de
kans om de dienstverlening van de gemeente
Dalfsen naar een hoger plan kan tillen.
De wethouder gaat kijken hoe we de participatie
voor de missie en visie en de omgevingsvisie op
een goede wijze vorm kunnen geven waarbij
dubbelingen worden voorkomen en hoe de raad
goed geïnformeerd/betrokken gaat worden.

7.

Stedenbouwkundig plan Zwaluwlaan 23,
Nieuwleusen (Agnietencollege)
Voorstel:
Het stedenbouwkundige plan voor de
inbreidingslocatie Zwaluwlaan 23,
Nieuwleusen (Agnietencollege) vast te
stellen.

Het CDA spreekt de waardering uit voor de
voortvarendheid waarmee dit plan is opgepakt. De
fractie had graag meer inzicht gehad hoe dit plan
bijdraagt aan waar de grootste woningbehoefte ligt.
De fractie kan instemmen met het voorstel.
Gemeentebelangen geeft aan dat dit plan op groot
draagvlak kan rekenen en er een goede participatie
met de buurt heeft plaatsgevonden. De fractie gaat
akkoord met het plan.
ChristenUnie geeft aan dat het plan een mooie
invulling is van het gebied. De onderbouwing van
het plan had beter gekund en vraagt hiervoor
aandacht voor de toekomst. De fractie stemt in met
het voorstel.
De PvdA vindt dat de afweging onduidelijk is
gemaakt. Pleit voor burgerparticipatie met een
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kader aan de voorkant. De fractie neemt het
voorstel mee terug naar de fractie.
D66 vraagt zich af of de invulling geheel voldoet
aan de woonbehoefte en ziet dit als een
leermoment. Kan instemmen met het voorstel.
De voorzitter concludeert dat de meerderheid kan
instemmen en als akkoordstuk op de agenda van
de gemeenteraad kan worden opgenomen. De
PvdA zal een indien nodig een stemverklaring
afgeven.
8.

Inkoopbeleid 2019
Voorstel:
1. Het ‘Inkoopbeleid gemeente Dalfsen
2019 e.v.’ vast te stellen en in
werking te laten treden per 1 maart
2019.
2. Het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid’
zoals vastgesteld door de raad op 18
april 2017 in te trekken per 1 maart
2019.
3. Om aanpassingen aan het
inkoopbeleid en uitwerkingen vast te
laten stellen door het college van
burgemeester en wethouders.

Gemeentebelangen juicht toe dat het college de
inkoop heeft ondergebracht bij het shared service
centrum ONS. Zij betreurt het dat we hierdoor de 25
km grens moeten loslaten. De fractie vraagt het
college goed te kijken naar het bedrijvenregister
zoals de gemeente Raalte hanteert. Vindt dat de
circulaire economie en SROI goed zijn
weergegeven in het stuk.
Gelet op de voorgaande discussie neemt de fractie
nog geen standpunt in.
De ChristenUnie geeft aan dat er nog wel
onduidelijkheden in het stuk zitten, met name in de
regio en de km grens. Ook blijft onduidelijk hoe de
groslijst werkt. Het effect voor de Dalfser
ondernemers mag scherper naar voren komen.
SROI bij aanbestedingen is goed uitgewerkt. De
fractie is nog niet toe aan het delegeren van
aanpassingen van het beleid aan het college. De
fractie wacht nadere informatie van het college af.
Het CDA vindt het logisch dat harmonisatie van het
beleid plaatsvindt. De fractie pleit er echter wel voor
om zoveel als mogelijk lokaal in te kopen. Het CDA
wil graag geïnformeerd worden over het werken
met de groslijst dan wel het bedrijvenregister. Het
onderdeel social return is goed uitgewerkt. De
fractie neemt op dit moment nog geen standpunt in.
De PvdA pleit voor een aanbestedingsbeleid dat
toegankelijk en stimulerend werkt voor de lokale
economie. De fractie heeft moeite met het
delegeren van beleidswijzigingen aan het college.
Samenwerking is goed beschreven, maar vraagt
zich af hoe we dit nog meer kunnen stimuleren met
name gericht op het sociaal domein. De fractie wil
op termijn graag inzicht krijgen in wat SROI voor
Dalfsen oplevert. De PvdA bespreekt het eerst nog
in de fractie alvorens een standpunt in te nemen.
D66 geeft aan dat goed zaken doen met de lokale
ondernemers goed samen kan gaan met
samenwerken met de partners in de regio. De
fractie sluit zich aan bij de samenvatting van
Gemeentebelangen.
De wethouder geeft aan dat hij op korte termijn
nadere informatie zal verstrekken aan de raad.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
bespreekstuk op de agenda van de raad kan
worden opgenomen.
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9.

Stand van zaken N-wegen
Doel:
Kennis te nemen van de stand van zaken
N-wegen.

De PvdA is blij met de uitkomsten en de extra
investeringen. Het is een mooie impuls voor de
werkgelegenheid van onze gemeente. De fractie
vraagt aandacht voor de kinderziektes zoals die
zich in Lemelerveld hebben voorgedaan en pleit
ervoor om goede afspraken te maken over
oplevering en overdracht aan de gemeente.
Het CDA is verheugd dat er gestart gaat worden
met de uitvoering. De fractie vraagt de wethouder
de raad op de hoogte te houden van de gesprekken
over de aan- en afrijroutes en het fietsverkeer.
Monitoring van de verkeerstromen wordt gezien als
startpunt. Ook vraagt het CDA aandacht voor de
problematiek van de 3 ondernemers in Ankum en
pleit voor een goede en duidelijke communicatie
met inwoners en gemeenteraad.
De ChristenUnie deelt de blijdschap en vraagt
eveneens aandacht voor de drie ondernemers in
Ankum alsmede voor de communicatie, het
sluipverkeer en de veiligheid van de fietsers.
Gemeentebelangen is verheugd dat de
optimalisaties worden meegenomen in het totaal.
De fractie vindt dat er voor de ondernemers in
Ankum nog betere oplossingen moeten komen.
D66 spreekt de blijdschap uit dat de optimalisaties
worden meegenomen. De fractie vraagt aandacht
voor de rotondes in de Burg. Backxlaan. Op papier
lijkt het mooi maar de praktijk is soms
weerbarstiger.
Wethouder Van Leeuwen concludeert dat de
fracties aandacht vragen voor de situatie in Ankum
en daar waar “bochten” in het geding zijn. Hij geeft
aan dat de gemeente over deze onderwerpen op
een indringende wijze in gesprek is met de
provincie. Ook in Ankum beweegt de provincie wel
degelijk maar er zit nog een financieel gat. Hierover
zijn de gesprekken nog gaande.

10a Afscheid de heer Goeree

De heer Goeree, directeur en adjunct
gemeentesecretaris neemt per 1 maart 2019
afscheid van de gemeente Dalfsen in verband met
zijn pensionering. Vandaag is zijn laatste
raadscommissie. Daarom spreekt de nestor van de
gemeenteraad de heer Ramaker hem toe en
bedankt hem voor de prettige samenwerking en
inbreng. Ook de heer Goeree bedankt de prettige
samenwerking met de gemeenteraad.

10. Besluitenlijst d.d. 21 januari 2019
11. Sluiting

Besluitenlijst conform.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 4 maart 2019.
De raadscommissie voornoemd,
de voorzitter,
J. Schiphorst-Kijk in de Vegte

de plv. griffier,
H.J. van der Woude

