Besluitenlijst van de digitale vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 14 september 2020
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen

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

CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

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

Commissieleden
ChristenUnie
D66

D.J. van Gelder
J.B. Smalbraak

Afwezig:
B.H.M. Schrijver (D66) en M.V. Veldman (ChristenUnie).
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: G.R. Doornewaard (griffie),
mw. M. Meijer-Uitenbroek (griffie).
1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom. De
aanwezigheid van de raadscommissieleden, wethouders en ambtelijke ondersteuning wordt
hoorbaar en zichtbaar vastgesteld.
De heren Veldman (ChristenUnie) en Schrijver (D66) zijn afwezig en worden vervangen door
respectievelijk dhr. Van Gelder (ChristenUnie) en dhr. Smalbraak (D66).
2. Spreekrecht burgers
Dhr. J. Mulder spreekt, namens BAM Infra Nieuwleusen, over agendapunt 5, ‘Ontwerp verklaring
van geen bedenkingen, Den Hulst 110A en 114’. Hij geeft een toelichting op de plannen. De
beoogde uitbreiding van het opslagterrein is gewenst en noodzakelijk vanwege ruimtegebrek en om
overlast voor omwonenden te beperken. In de plannen is rekening gehouden met de leefomgeving
van (direct) omwonenden. De informatiebijeenkomst van de buurt was goed bezocht en er zijn geen
reacties met vragen of bezwaren binnengekomen.
3. Vaststelling agenda
Besluit
De agenda wordt conform vastgesteld.
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4. Jaarwisseling gemeente Dalfsen
Doel:
Uw raad wordt gevraagd uw opinie te geven over de wijze waarop de jaarwisselingen binnen de
gemeente Dalfsen de komende jaren vorm kunnen worden gegeven.
Advies van de commissie
Burgemeester Van Lente komt schriftelijk terug op de vraag van de PvdA over de kosten.
D66 vindt ook schade van € 5.000 te veel, bovendien kost ook het verzamelen van informatie geld.
De jaarwisseling is een mooi feest, dat wel lastig in te kaderen en te handhaven is. De fractie ziet
graag dat goed gedrag beloond wordt, bijvoorbeeld door bespaarde kosten aan de EHBOvereniging te schenken. Het vuurwerkfeest is Hoonhorst is een mooi voorbeeld. Het zou mooi zijn
als dit initiatief door vrijwilligers in andere kernen wordt overgenomen, maar een dwingende rol van
de gemeente is geen goed idee. Vuurwerkvrije zones instellen zal niet nodig zijn.
De VVD ziet oud en nieuw als een mooie traditie. Zorgelijk is de toename van illegaal vuurwerk en
agressie naar hulpverleners. In Dalfsen is sprake van overlast voor mens en dier. Het niet afsteken
van vuurwerk buiten toegestane momenten moet gehandhaafd worden. Aanscherpen van
preventieve maatregelen en extra middelen lijken op dit moment niet nodig. Als het verplichten van
vuurwerkvrije zones nodig is, moeten we dit doen, maar daar is nu geen aanleiding voor. Centrale
vuurwerkshows instellen is afhankelijk van draagvlak. Aandachtspunt hierbij is dan wel overmatig
drankgebruik en mogelijke agressie richting hulpverleners.
De PvdA vindt de manier waarop oud & nieuw gevierd wordt niet meer houdbaar, gezien de
overlast en de aanslag op het milieu. Buiten de toegestane tijden wordt veel vuurwerk afgestoken
en handhaving ontbreekt. De fractie pleit voor centrale vuurwerkshows, waarbij ontmoeting centraal
staat. De inzet is niet om te verbieden, maar een nieuwe traditie op te bouwen. De gemeente mag
hier een grote rol in hebben, ook financieel. Striktere handhaving op illegaal vuurwerk en afsteken
buiten tijden is nodig. Vuurwerkvrije zones is een goede optie, maar niet verplicht.
De ChristenUnie ziet veel mensen genieten van de jaarwisseling, maar er zijn ook negatieve
aspecten, met name op gebied van volksgezondheid en milieu. Dit had steviger in de notitie mogen
staan inclusief cijfermatige informatie. De fractie krijgt geen goed beeld van de handhaving, de
indruk is dat er meer aan de hand is dan één doorverwijzing. Als vuurwerkvrije zones zouden
worden ingesteld, komt de omgeving van winkelcentra, tehuizen, scholen en publieke gebouwen
daarvoor in aanmerking. De centrale vuurwerkshow in Hoonhorst is een mooi voorbeeld voor
andere buurten. Een professionele vuurwerkshow binnenhalen lijkt in Dalfsen niet kansrijk en ook
geen taak voor de gemeente.
Het CDA verwacht het komende jaar een andere jaarwisseling vanwege het verbod op
knalvuurwerk en het coronavirus. In Dalfsen zijn geen grote problemen, dit moeten we zo houden.
De geluidsoverlast, ook buiten toegestane tijden, zou komende viering al minder moeten zijn door
de landelijke verboden. Centraal georganiseerde shows zijn dit jaar geen optie wegens corona. De
fractie wil op een later moment kijken of andere maatregelen nodig zijn. Voor dit jaar verzoekt de
fractie te kijken naar vrijwillige vuurwerkvrije zones rondom tehuizen en de campagne voor
carbidschieten te verbreden naar veiligheid en geluidshinder. Andere maatregelen zijn niet nodig.
Gemeentebelangen wil tradities in ere houden, waaronder het carbidschieten. Niet alles moet de
kop ingedrukt worden. De fractie deelt de conclusie van het college dat het goed gaat, al is elke
euro schade teveel. Er zal moeten worden gehandhaafd, vooral bij verzorgingshuizen, scholen,
kerken en winkelcentra. De centrale vuurwerkshow in Hoonhorst is goed geregeld. Dit komt van
onderop, zonder te sturen van bovenaf. Er valt wat te zeggen voor vuurwerkvrije zones, maar blijf
dit duidelijk handhaven. We volgen het landelijk beleid, er is geen aanleiding tot veranderingen. De
suggestie van D66 om goed gedrag te belonen, spreekt de fractie aan.
De burgemeester concludeert dat de commissie in meerderheid op dit moment weinig aanleiding
zien tot verandering en geen extra middelen wil inzetten. Het instellen van vuurwerkvrije zones op
basis van vrijwilligheid en draagvlak wordt meegenomen in gesprekken met de verenigingen van
plaatselijk belang. In Kernpunten zal aandacht gevestigd worden op het melden van overlast. Er zal
geen voorstel volgen om de APV aan te passen. De voorzitter concludeert dat het onderwerp
hiermee afdoende is behandeld.
5. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Den Hulst 110A-114
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Voorstel:
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het uitbreiden van het
opslagterrein en de bouw van een kapschuur op het perceel Den Hulst 114 en het gebruik van
een deel van een perceel met de bestemming ‘wonen’ voor bedrijfsmatige activiteiten op het
perceel Den Hulst 110A.
2. Deze ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als
hiertegen geen zienswijzen worden ingediend.
Advies van de commissie
Alle fracties geven aan dat de voorgestelde uitbreiding aan de eisen voldoet en dat de
initiatiefnemer goed in gesprek is gegaan met de buurt. De raad kan een verklaring van geen
bedenkingen afgeven. Aandachtspunten die nog worden meegegeven aan het college zijn het
toezien op eventuele overlast van licht en geluid en de verkeersafwikkeling mede in het licht van de
werkzaamheden aan de N377.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 28
september 2020 kan worden geplaatst.
6. Verzoek versterken eigen vermogen Enexis
Voorstel:
1. Dat het verstrekken van een converteerbare hybride lening van € 216.000 overeenkomstig het
verzoek van Enexis Holding N.V. van 15 april 2020 (20AHL170) passend is in het kader van de
uitoefening van de publieke taak van de gemeente Dalfsen;
2. Geen wensen en/of bedenkingen aan het college kenbaar te maken over het voorgenomen
besluit van het college in te gaan op het verzoek van Enexis Holding N.V..
Advies van de commissie
Alle fracties geven aan dat het verstrekken van de lening past binnen de publieke taak, gelet op de
opgave in het kader van de energietransitie en de noodzaak te investeren in het energienetwerk.
Gemeentebelangen vraagt aandacht van de aandeelhouders voor tariefsverhogingen, PvdA en
VVD geven als suggestie mee om te investeren in een eigen netwerkbedrijf.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 28
september 2020 kan worden geplaatst.
7. Inrichting infopunten en verhuizing consultatiebureau Lemelerveld
Doel:
De raad te informeren over de inrichting van de Infopunten, in het bijzonder die in Lemelerveld en
de verhuizing van het consultatiebureau in Lemelerveld (uitwerking amendementen A2 en A4,
aangenomen tijdens de raadsvergadering van 7 november 2019).
Advies van de commissie
Alle fracties geven aan blij te zijn dat het consultatiebureau ondergebracht kan worden in Kulturhus
de Mozaïek. Dit is een goede plek, gezien alle partners in de buurt. Dat een besparing kan worden
gerealiseerd is mooi meegenomen.
M.b.t. het informatiepunt vraagt Gemeentebelangen om er in de communicatie aandacht aan te
besteden dat ook informatie over de landelijke overheid kan worden gekregen. Het gemeentelijk
infopunt kan wellicht ook uitgebreid worden met de ter inzage legging van bestemmingsplannen.
Het CDA verwacht dat de bezoekersaantallen ook voor de infopunten zullen toenemen. De fractie
vraagt of er over 6 maanden een stand van zaken met de raad kan worden gedeeld.
De PvdA ziet dat het infopunt nog maar kort open is en er nog weinig gebruik van wordt gemaakt,
maar dat het servicepunt voorziet in een behoefte. Dit moet niet worden weggehaald, maar kan
anders worden georganiseerd door integratie in één infobalie voor Lemelerveld. De fractie zou daar
graag een voorstel voor ontvangen. De ChristenUnie is blij met de uitwerking en vraagt wat de
ontwikkelingen zijn van het servicepunt.
(vervolg op volgende bladzijde)
7. Inrichting infopunten en verhuizing consultatiebureau Lemelerveld (vervolg)
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De VVD denkt dat goede stappen gezet zijn om versnippering tegen te gaan. Het zou goed zijn om
bij de inwoners als gebruikers op te halen of ook zij deze voordelen zien. Dit kan leiden tot meer
verbeteringen. D66 sluit zich hierbij aan.
Wethouder Uitslag zegt toe dat het college op een later moment de evaluatie van alle infopunten
gezamenlijk aan de raad zal sturen. Dat zal niet binnen zes maanden zijn, maar ook het college
hecht er belang aan deze informatie tijdig beschikbaar te hebben.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis heeft genomen van het voorstel.
8. Uitvoeringsplan 2020-2021 Kerngezond Dalfsen
Doel:
Kennis te nemen van het uitvoeringsplan kerngezond Dalfsen 2020-2021.
Advies van de commissie
De PvdA is blij met integraliteit van het uitvoeringsplan en ziet de link naar de Omgevingswet als
een logische keuze. Gezondheid zou leidend moeten zijn in de keuzes die gemaakt worden in het
kader van de leefomgeving. De financiële paragraaf is onduidelijk en dit maakt het lastig de
controlerende taak van de raad uit te voeren. De fractie vraagt om een hogere prioriteit voor
toegankelijkheid van sportaccommodaties, extra inzet buursportcoaches en extra aandacht voor de
betaalbaarheid van activiteiten voor inwoners met een laag inkomen en de kwetsbare groepen.
Voor dit laatste ontvangt de fractie graag een voorstel in de begroting.
De VVD complimenteert het college over de omzetting van de kaders in concrete acties. Bij dit
uitgebreide plan is het goed om focus te houden, omdat het anders lastig beheersbaar is. Verdere
continuering is noodzakelijk, maar blijf ruimte houden voor maatwerk. Ook moet de financiële
paragraaf beter uitgewerkt worden, het is nu niet goed te volgen.
D66 sluit aan bij vorige sprekers betreffende de kosten. Er wordt gesproken over een groot
crossmediaal communicatieplan, maar dit ziet de fractie alleen in kleine stukjes terug in de
financiële paragraaf. Voor 2021 suggereert de fractie om de ervaringen uit Hardenberg omtrent
preventie jeugd op te halen. Ook kan het mooi zijn om hier Jong Dalfsen bij te betrekken.
De ChristenUnie ziet veel ambitie en kan zich vinden in de uitwerking van de uitgangspunten, al kan
het op onderdelen scherper. De fractie vraagt aandacht voor effect van de coronamaatregelen,
meer inzet om te komen tot een rookvrije generatie ook bij de sportverenigingen, uitwerking van
alcohol en drugs in relatie tot JOGG, aandacht voor lichtvervuiling, stigmatisering van
laaggeletterdheid en verduurzaming doorvoeren in het onderhoud. Het onderscheid in
leeftijdscategorieën 50- en 50+ is niet handig, 60 of 65 is een logischer grens. Het is goed om
inwonersinitiatieven te stimuleren, dit kan misschien ook via het beschikbare leefbaarheidsfonds.
Het CDA vindt dit een integraal plan en herkent de uitgangspunten. Voor de fractie is het belangrijk
dat iedereen mee kan doen, en dat is herkenbaar in de nota. Motorische screening is een mooi
voorbeeld van preventie. De gevolgen van COVID-19 zijn bekend. Het is ook in dat kader belangrijk
om aandacht te houden voor een gezonde leefstijl en voeding. In het kader van een gezonde
leefomgeving ziet de fractie graag dat het college meer prioriteit geeft aan de realisatie van
rookvrije sportaccommodaties eerder dan in 2025.
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat alle leeftijdsgroepen aan bod komen, maar dat ouderen
wat ondervertegenwoordigd zijn. De reacties op Sports4You vanuit de doelgroep 60+ geven
aanleiding om nog eens naar de leeftijdsgrenzen te kijken. De opzet is mooi, maar nog niet alle
kernen zijn goed vertegenwoordigd. De fractie vraagt aandacht voor gelegenheid voor sport voor
kinderen met een beperking, waaronder een gezonde buitenruimte, toestellen en toegankelijkheid
van sportverenigingen. Het is de vraag of werkdruk bij leerkrachten niet in de weg staat aan goede
screening van de motorische ontwikkeling van de jeugd. Denk bij de effecten van corona ook aan
de coronakilo’s bij kinderen. De fractie ziet een ambitieus plan met concrete doelstellingen dat
integraal aangevlogen is en is hier blij mee.
(vervolg op volgende bladzijde)
8. Uitvoeringsplan 2020-2021 Kerngezond Dalfsen (vervolg)
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie kennis heeft genomen van het uitvoeringsplan.
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9. Sluiting
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 22.12 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 5 oktober 2020.
De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter,
J. Schiphorst-Kijk in de Vegte

de griffier,
drs. J. Leegwater
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