
 
1 

 
 Besluitenlijst van de besloten vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 23 november 2015 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.C.P. Noten 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  

Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert, 

  H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman, 
mw. I.G.J. Snijder-Haarman  

CDA  A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman,  
   mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, J.W. Uitslag 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp 
PvdA  J.J. Wiltvank 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers  
VVD  R.P. Schuring 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, secretaris J.H.J. Berends, 
ambtelijke ondersteuning: P. la Roi en S. van Oene. 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Heropening De voorzitter heropent de vergadering om 21:28.  
 

2. Mededeling opvang vluchtelingen 
Kennis te nemen van de voortgang op dit 
dossier.  

De voorzitter informeert de raad over de stand van 
zaken m.b.t. de opvang van vluchtelingen in onze 
gemeente. 
 
Aan het COA zal door het college een aanbod 
worden gedaan om 150 vluchtelingen te 
huisvesten in een langdurige crisisopvang op 3 
locaties. Dit aanbod valt niet binnen de reguliere 
werkwijze van het COA. De organisatie heeft 
daarom bedenktijd gevraagd. 
 
Er is een globale businesscase opgesteld. Het 
vervolg van de procedure wordt geschetst. De 
voorzitter zegt toe op korte termijn de raad te 
informeren bij nieuwe ontwikkelingen, waaronder 
een reactie van het COA.  
 
De raad neemt met waardering kennis van de 
mededeling.  
 

4. Opleggen geheimhouding 
Geheimhouding op te leggen m.b.t. de 
inhoud van de mededeling, bijbehorende 
stukken en de beraadslagingen.  
 

 
Het college verzoekt de raad om geheimhouding 
op te leggen en in acht te nemen totdat het college 
het aanbod daadwerkelijk zal doen.  
 
Conform. 
 

5. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur.  
 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 14 december 
2015 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


