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

d.d. 10 februari 2020 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.A.J. Kleine Koerkamp 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, G.M.M. Jutten, mw. I.G.J. Haarman, mw. H.G. Kappert,   
  J.W. van Lenthe, J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper 
CDA W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,  
  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte  
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman 
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Afwezig: 
R.H. Kouwen (CDA) en H.W. Pessink (Gemeentebelangen) 
 
Tevens aanwezig: 
Burgemeester mw. E. van Lente, Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, 
directeur H.J. van der Woude, ambtelijke ondersteuning: F. Mosterman (agendapunt 4) 
 

 ONDERWERP COMMISSIEADVIES/BESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur 
en meldt de afwezigen. 
 

2. Spreekrecht burgers 

 

Geen. 

3. Vaststelling agenda Conform. 
 

4. Kadernota parkeernormen 
Voorstel: 
De Kadernota Parkeernormen vast te stellen.  

Wethouder Van Leeuwen zegt toe dat hij zal kijken 
of er mogelijkheden zijn om plaatsing van 
elektrische laadpalen af te dwingen. Hij maakt 
daarbij de kanttekening dat de exploitant kosten in 
rekening brengt bij plekken die niet rendabel zijn. 
 
De PvdA deelt de uitgangspunten van de nota. 
Wel wijst de fractie op de noodzaak van goed 
openbaar vervoer en het stimuleren van 
alternatieve vervoersmethoden. De VVD vindt de 
meetmethode goed doordacht, al is het voor 
buitenstaanders lastig te volgen. Goed openbaar 
vervoer binnen en tussen de kernen is belangrijk. 
D66 is het eens met de nota, maar benadrukt dat 
maatwerk mogelijk moet blijven zeker in het licht 
van de omgevingswet. De fracties stemmen in. 
 
Het CDA vindt dat initiatiefnemers duidelijke 
kaders meekrijgen met deze nota. Fietsen blijft 
belangrijk voor mobiliteit en een gezonde leefstijl. 
De fractie is voorstander van het afdwingen van 
een percentage voor elektrische laadpalen. Ook 
stimuleren van het openbaar vervoer verdient 
meer aandacht. De fractie stemt in. 
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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4. Kadernota parkeernormen 
(vervolg) 

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat er 
geen overlast ontstaat bij nieuwe projecten en dat 
initiatiefnemers zorgen voor voldoende 
parkeerplaatsen op eigen terrein. Maatwerk moet 
mogelijk blijven in overloopgebieden. De fractie 
kan akkoord gaan met deze nota. 
 
De ChristenUnie stemt in met het voorstel. De 
fractie onderstreept de noodzaak van goed 
openbaar vervoer en ziet uit naar de uitwerking 
van de parkeernormen in het centrumplan Dalfsen.  
 
De voorzitter concludeert dat de wethouder nog 
voor de raadsvergadering op zijn toezegging 
terugkomt, maar dat het voorstel als akkoordstuk 
op de agenda van de raad kan worden geplaatst. 
 

5. Verklaring van geen bedenkingen 
uitbreiding woonvorm Thuis, Knuvendijk 
Voorstel: 
1. Een ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor een 
kleinschalige uitbreiding van woonvorm 
Thuis (Knuvendijk 1) met toepassing van de 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.  

2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te 
merken als   tegen het ontwerpbesluit van 
de omgevingsvergunning van dit bouwplan 
geen zienswijzen worden ingediend. 
  

Het CDA vindt dat er een mooi plan ligt. De locatie 
is zeer geschikt voor het bieden van een thuis aan 
inwoners met een verstandelijke beperking. De 
omwonenden zijn positief en de nieuwbouw past in 
het gebied. Het is jammer dat een verkorte 
procedure niet mogelijk was, maar de fractie hoopt 
dat er alsnog snel gebouwd kan worden. De fractie 
stemt in. De andere fracties sluiten hierbij aan.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden geplaatst. 
 

6. Ontwikkelingenbrief 2021 GGD IJsselland 

Doel: 
U wordt gevraagd de Ontwikkelingenbrief 
2021 GGD IJsselland te bespreken en indien 
gewenst aandachtspunten mee te geven aan 
de portefeuillehouder.  

 

 

Het CDA vindt dat er een gedegen programma ligt 
waarin ongezond gedrag, jeugdzorg en vergrijzing 
als aandachtspunten genoemd zijn. De fractie 
vindt vooral preventie en vroegsignalering op deze 
thema’s belangrijk. Bijzondere aandacht is nodig 
voor medicatie en middelengebruik, waaronder 
lachgas, signaleren en doorbreken van 
eenzaamheid onder ouderen. 
 
De VVD vindt twee punten met name van belang. 
Het vaccinatieprogramma mag meer nadruk 
krijgen, omdat de vaccinatiegraad in de gemeente 
daalt. Daarnaast speelt de problematiek rond 
verwarde personen. Vroegsignalering is hierbij 
belangrijk.  
 
Gemeentebelangen kan zich vinden in de 
beleidslijn van de GGD. Dit sluit aan bij ons 
gezondheidsbeleid. De fractie benadrukt het 
belang van normaliseren ipv medicaliseren, gelijke 
samenwerking van professionals in de jeugdzorg, 
risico dat niet iedereen eigen regie kan houden, 
tegengaan van eenzaamheid en het goed blijven 
monitoren van de financiën. De fractie ziet uit naar 
de resultaten van het onderzoek naar de risico’s 
bij intensieve veehouderij en geitenhouders.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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6. Ontwikkelingenbrief 2021 GGD IJsselland 
(vervolg) 

De ChristenUnie kan zich vinden in de genoemde 
aandachtspunten. Bijzondere aandacht is nodig 
voor de grenzen van eigen kracht en verantwoor-
delijkheid, een brede aanpak van personen met 
verward gedrag, het stimuleren van ouderen om 
na te denken over passende huisvesting, inspelen 
op het tekort aan mantelzorgers en het betrachten 
van zorgvuldigheid bij openbaarmaking van 
toezichtrapporten.  
 
D66 doet de suggestie om ook scherp te 
formuleren richting veroorzakers van negatieve 
gezondheidsaspecten, zoals roken, houden van 
geiten en de luchtvaart.  
 
De PvdA vraagt aandacht voor goede informatie 
over het belang van vaccineren, de-medicaliseren 
en de-etiketteren, tekort aan mantelzorgers en het 
beroep op professionele hulp. Daarnaast ziet de 
fractie een verschuiving naar extramurale zorg 
door de nieuwe wetgeving over de GGZ. Dit vraagt 
om inzet van ambulante zorg. Naast de risico’s 
van intensieve veehouderij is het belangrijk om te 
kijken naar bestrijdingsmiddelen in de akkerbouw. 
 
Wethouder Uitslag concludeert dat er geen nieuwe 
aandachtspunten worden meegegeven. Hij zal de 
wensen over de accenten betrekken bij uitvoering 
van het beleid. De voorzitter concludeert dat het 
onderwerp hiermee afdoende is behandeld. 
 

7. Beëindiging werkzaamheden 
ombudscommissie 
Doel: 
Kennis te nemen van het feit dat: 
1. Het college besloten heeft de 

werkzaamheden van de Ombudscommissie 
te beëindigen per 1 januari 2020. 

2. Er nog een nabetaling over het laatste half 
jaar gedaan wordt aan de 
Ombudscommissie. 

3. Het instellingsbesluit Ombudscommissie 
sociaal domein ingetrokken wordt per 
1 januari 2020. 

  

De raadscommissie neemt kennis van het besluit 
om de ombudscommissie te beëindigen. Alle 
fracties danken de leden voor het vele, 
zorgvuldige en gedegen werk dat verzet is.  
 
De PvdA vindt het jammer dat de commissie 
verdwijnt. De fractie ziet graag dat het college wijst 
op het bestaan van de Overijsselse ombudsman 
en dat de onafhankelijke cliëntondersteuning 
verder wordt uitgewerkt. Ook de ChristenUnie 
heeft een dubbel gevoel omdat een onafhankelijk 
meldpunt verdwijnt. De andere fracties kunnen 
zich vinden in het besluit. 
 
Wethouder Uitslag zal de dank van de raad 
overbrengen aan de commissie. Hij zal werken 
aan de bekendheid van de onafhankelijke 
cliëntondersteuning, zoals in het raadsvoorstel 
was aangegeven. 
 
De voorzitter concludeert hiermee dat het 
onderwerp hiermee afdoende is behandeld. 
 

8. Besluitenlijsten 13 januari 2020 en 
20 januari 2020 

Beide besluitenlijsten conform. 

9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:53 uur. 
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Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 2 maart 2020. 
 
 
De raadscommissie voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
H.A.J. Kleine Koerkamp  drs. J. Leegwater 


