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

d.d. 8 juni 2020

Aanwezig:
Voorzitter H.A.J. Kleine Koerkamp
Plv. griffier G.R. Doornewaard
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, J.W. van Lenthe, 

H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg, 

mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
ChristenUnie mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
PvdA L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
VVD G.J. Veldhuis
D66 B.H.M. Schrijver

Commissieleden
ChristenUnie D.J. van Gelder

Afwezig:
mw. H.G. Kappert (Gemeentebelangen) en M.V. Veldman (ChristenUnie)

Tevens aanwezig:
Burgemeester mw. E. van Lente, wethouders A. Schuurman en J.W. Uitslag, directeur H.J. van der 
Woude, ambtelijke ondersteuning: J. Leegwater (griffie), mw. M. Meijer-Uitenbroek (griffie), mw. M. 
Gorter en mw. J. Klink (agendapunt 4), voorzitter rekenkamercommissie J. Smit (agendapunt 5).

1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.30 uur. De aanwezigheid van de 
raadscommissieleden, wethouders en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en zichtbaar 
vastgesteld. Mw. Kappert (Gemeentenbelangen) en dhr. Veldman (ChristenUnie) zijn afwezig. 
Dhr. Veldman wordt vervangen door commissielid D.J. van Gelder.

2. Spreekrecht burgers
Geen.

3. Vaststelling agenda
Besluit
De volgorde van agendapunten 4 en 5 worden omgedraaid, verder conform.

5. Onderzoek rekenkamercommissie, Effectiviteit van subsidiebeleid
Voorstel:

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Effectiviteit van subsidiebeleid” en de 
bestuurlijke reactie van het college.

2. De conclusies over te nemen.
3. Het college te verzoeken de aanbevelingen over te nemen.

Advies van de commissie:
De fractie van de VVD onderschrijft de conclusies en de aanbevelingen en is blij dat het college 
hiermee aan de slag gaat. De fractie ziet uit naar de startnotitie. 

D66 is blij dat dit onderzoek gedaan is en vindt dat aanbevelingen z.s.m. en volledig moeten 
worden overgenomen. 

De fractie van Gemeentebelangen heeft kennis genomen van het kritische rapport. Aangegeven 
wordt dat het fijn is dat de subsidieontvangers tevreden zijn. De fractie vindt het belangrijk dat 
aangesloten wordt bij het VNG model; als leidraad en kompas die landelijk geldt. De fractie ziet de 
herijking van de subsidievoorwaarden als een goed moment om alles weer onder controle te 
krijgen. 
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Het CDA vindt het goed dat subsidieontvangers tevreden zijn, maar spreekt wel verbazing uit over 
het ontbrekend inzicht. De administratie is op meerdere onderdelen niet op orde. De fractie omarmt 
de aanbevelingen en conclusies en is blij dat het college dit oppakt. Het CDA ziet graag duidelijke 
kaders in de startnotitie die voor het einde van het jaar verwacht wordt en wil hierbij wel 
administratieve rompslomp tot een minimum beperken.

De fractie van de ChristenUnie is blij dat RKC dit onderwerp heeft opgepakt. De inhoud van het 
rapport geeft stof tot nadenken; een grote financiële stroom en gevoelsmatig een grote impact op 
de maatschappij. De fractie ziet de komst van een nieuw financieel administratief systeem als kans 
om het onderwerp financieel op orde te brengen. De fractie vraagt om bij de begroting inzicht te 
krijgen in het overzicht van alle bekende (directe- en indirecte) subsidies. De ChristenUnie 
ondersteunt de aanbevelingen in grote mate en wil geen uitstel om dit op te pakken. 

De PvdA spreekt de complimenten uit aan allen die hun medewerking hebben verleend en is blij 
met dit rapport. De fractie is geschrokken van de conclusies, met name het subsidieregister dat niet 
compleet en openbaar is. De fractie vindt de conclusies ernstig en vindt het onacceptabel dat er 
zoveel financiële onduidelijkheden zijn. De fractie vindt dat er hoge prioriteit aan gegeven moet 
worden. De fractie wil eerder dan eind 2020 de startnotitie op de agenda hebben staan. De fractie 
zal bij de PPN hierop terugkomen. De PvdA is verheugd dat subsidieontvangers blij zijn met 
dienstverlening, maar stelt vast dat voor nieuwkomers moeilijk blijkt om een ingang te vinden. Een 
subsidioloog kan intern en extern helpen. De fractie kan zich vinden in de conclusies en 
aanbevelingen en vraagt college dit op te pakken. 

Burgemeester Van Lente zegt toe de aanbevelingen uit het rapport over te nemen.
Ook zegt ze toe de modelverordening van de VNG meegenomen wordt bij de actualisatie van de 
subsidieverordening. Er wordt schriftelijk teruggekomen op de vraag van D66 of het nieuwe 
financiële systeem kan ondersteunen om financiële duidelijkheid te krijgen. De burgemeester zegt 
tevens toe dat de raad de achterliggende stukken uit het rapport ontvangt. 

Alle fracties zijn akkoord met het voorstel. De voorzitter concludeert dat het voorstel daarmee als 
akkoordstuk op de agenda van de raad van 15 juni a.s. kan worden geplaatst.

4. 6e verzamelplan buitengebied
Voorstel:

1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en wijzigingen;
2. Het 6e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
4. De provincie Overijssel te vragen het besluit eerder bekend te maken dan de wettelijk 

voorgeschreven termijn van zes weken.

Advies van de commissie:
Alle fracties gaan in op de hoeveelheid van stukken en het grote aantal pagina’s leeswerk. Vanuit 
diverse fracties worden hiervoor suggesties aan het college meegegeven voor het vervolg. 

Gemeentebelangen geeft aan dat er geen noemenswaardige zienswijzen zijn ingediend en geeft 
goedkeuring voor dit plan. De fractie vraagt of het verzamelplan in het vervolg simpeler kan worden 
aangeboden of een goede samenvatting kan bevatten. 

Het CDA geeft aan dat dit verzamelplan laat zien dat het buitengebied continue in beweging is. De 
fractie roept op dat bij sloop voor kansen de regie bij de gemeente moet blijven. De fractie vraagt 
zich af of er wel draagvlak is voor alle plannen. In het vervolg zou de fractie graag een overzicht 
van participatie ontvangen en de toekomst leidraad participatie zichtbaar toegepast zien. De fractie 
kan instemmen met het voorstel.

De ChristenUnie stelt vast dat de ambtelijke organisatie proactief meedenkt met inwoners. Voor de 
toekomst ziet de fractie graag een samenvatting van de plannen. De ChristenUnie roept op 
bedachtzaam te blijven op regeling vrijkomende agrarische bebouwing en vraagt alertheid op 
handhaving van illegale activiteiten. De fractie sluit zich aan bij de opmerking van het CDA over 
participatie. De fractie kan instemmen. 
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De PvdA ziet in dit verzamelplan veelal goede plannen en vind het mooi om te zien dat inwoners 
doorgaan. De fractie legt de link tussen de omvang van de stukken en het gegeven dat daardoor 
naar oordeel van de fractie het debat erbij in schiet en vraagt het college hoe recht gedaan kan 
worden aan de behandeling de plannen en de rol van de raad hierin. De fractie vraagt in aansluiting 
op het CDA en ChristenUnie om bij omgevingsvisie goed naar de regeling sloop voor kansen te 
kijken. De fractie ziet de participatieleidraad niet concreet terug in de voorstellen. Bij illegaliteit 
constateert de fractie dat er veelal wordt gelegaliseerd. De fractie stemt in. 

De VVD ziet veel advieskosten voorbij komen en vraagt het college of dit minder kan? De fractie is 
akkoord met het voorstel en sluit zich aan bij de andere partijen betreffende participatie en een 
praktische samenvatting.

D66 ziet dit voorstel als een bevestiging dat Dalfsenaren ondernemend zijn.  Ook D66 kan zich 
aansluiten bij de andere fracties betreffende de sloop voor kansen regeling en maakt ook een 
opmerking over illegaliteit. 

Wethouder Schuurman zegt toe te kijken naar een samenvatting van de plannen bij een volgend 
verzamelplan, die niet afdoet aan de achterliggende stukken. Participatie zal hierin opgenomen 
worden en geeft ook aan dat volgende verzamelplan niet in juni naar de raad komen. Hij geeft 
tevens aan dat de gemeente gehouden is bij het aantreffen van illegale situaties eerst te kijken naar 
legalisatie, i.p.v. handhavend op te treden. 

De Voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk doorgaan naar de komende raad.

6. Besluitenlijsten 11 mei 2020 en 18 mei 2020
Beide besluitenlijsten worden conform vastgesteld.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 20.50 uur. 

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 7 september 2020.

De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter, de plv. griffier,  
H.A.J. Kleine Koerkamp drs. G.R. Doornewaard


