Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 23 september 2019

Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

mw. E. van Lente
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,
J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper
R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman (vanaf punt 3a),
E. Ruitenberg, mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp, M.V. Veldman
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis
B.H.M. Schrijver

Afwezig:
H.A.J. Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen)
Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends.

ONDERWERP
1.

Opening

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur.
Dhr. Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen) is
afwezig. Mw. Ramerman (CDA) is iets later.
De raad staat stil bij het overlijden van oudraadslid J. Diepman.

2.

Spreekrecht burgers

Dhr. A.J. Schouten spreekt over het beleid
openbare verlichting. Hij acht dit niet van
toepassing op de kruising JachthuiswegKreuleweg en vindt dat hier een lichtmast moet
worden geplaatst.

3a.

Vragenronde
Mondelinge vragen

Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) vraagt naar de
uitvoering van het raadsbesluit en de
vervolgprocedure rondom het JOP Lemelerveld,
gelet op de informatieavond voor omwonenden.
Wethouder Uitslag informeert de raad over de
wijze van uitvoering en geeft aan dat de raad in de
procedure pas na de evaluatie een rol heeft. Het is
aan de raad zelf om het onderwerp desgewenst te
agenderen.
Mw. Ramerman (CDA) maakt deel uit van de
vergadering.
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3b.

Vragenronde
Schriftelijke vragen art. 44 RvO

Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) dankt het
college voor de beantwoording van vragen over de
bestrijding van de eikenprocessierups. Hij vraagt
het college welke preventieve aanpak volgend jaar
gevolgd wordt. Dhr. Broere (PvdA) vraagt
aanvullend of het college bekend is met de aanpak
van de gemeente Westerveld. Wethouder van
Leeuwen bevestigt dit en geeft aan maatregelen in
gang te hebben gezet. De prioriteit ligt bij plekken
waar veel kwetsbare inwoners wonen.

4.

Vaststelling agenda

Conform.

5.

Verklaring van geen bedenkingen,
zonnepark Waterinkweg
Voorstel:
1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen
en kennisgeving.
2. Een verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor het realiseren van een
zonnepark aan de Waterinkweg in
Lemelerveld.

6.

7.

8.

9.

Onderzoek energiemix
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de
onderzoeksresultaten van de Energiemix
Dalfsen.
2. In te stemmen met de vervolgstappen uit
het onderzoek.

Dhr. Ellenbroek (Gemeentebelangen) onthoudt
zich van de beraadslagingen en de stemming
vanwege persoonlijke betrokkenheid bij de
realisatie van het zonnepark. Hij verlaat de
vergadering.
Conform

Dhr. Ellenbroek maakt weer deel uit van de
vergadering.
Conform

Onderzoek energiebedrijf
Voorstel:
Conform
1. Kennis te nemen van het verkennend
onderzoek Energiebedrijf Dalfsen.
2. In te stemmen het opstellen van een
ondernemingsplan voor een Energiebedrijf
Dalfsen.
Uitwerking scenario preventieve logopedie
Conform
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de notitie Uitwerking
scenario preventieve logopedie.
2. In te stemmen met het nader uitwerken van
regionale samenwerking.
Beleidsplan Een leven lang bewegen en
sporten
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de inspraaknotitie.
2. Het beleidsplan ‘een leven lang bewegen
en sporten’ vast te stellen.
3. De financiële gevolgen opnieuw af te
wegen bij het vaststellen van de begroting
2020.

Stemverklaring
De PvdA ziet sport als uitstekend preventief
middel om hoge zorgkosten te vermijden. De
fractie ziet graag meer middelen in het kader van
toegankelijkheid voor kwetsbare inwoners en komt
daar bij de begroting op terug.
Conform.
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10.

Voorplein gemeentehuis
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de schetsontwerpen
optie 1a (hellingbanen met lift en “glazen”
liftschacht) en optie 4 (gehele plein met
geringe helling) die worden voorgesteld als
varianten voor het voorplein van het
gemeentehuis Dalfsen.
2. Te besluiten om het college opdracht te
geven voor de verdere voorbereiding en
uitvoering van optie 4, gehele plein met
geringe helling.
3. Een krediet beschikbaar te stellen van
€ 350.000 voor het voorbereiden en
uitvoering van deze maatregel. Het bedrag
van € 350.000 af te schrijven in 15 jaar
vanaf 2022. De kapitaalslasten van
€ 23.500 voor € 2.000 te dekken door een
verlaging van het budget onderhoud
gemeentehuis Dalfsen. Het restant van
€ 21.500 op te nemen in de begroting 20212024.

De VVD zal niet met het voorstel instemmen. Ook
de versoberde variant van € 235.000 is te duur. De
PvdA is niet tegen maatregelen, maar vindt dit
plan te duur en het moment ongelukkig. De fractie
vindt dat besluitvorming over dit voorstel integraal
moet worden afgewogen bij de begroting.
Het CDA is verbaasd over nieuwe elementen in
het plan en stelt voor besluitvorming aan te
houden. Gemeentebelangen sluit hierbij aan, maar
heeft ook positieve reacties gehoord.
De voorzitter interpreteert de oproep van PvdA,
CDA en Gemeentebelangen als een voorstel van
orde om het voorstel van de agenda af te voeren.
Zij stelt voor andere opinies eerst op te halen en
daarna dit voorstel in stemming te brengen. De
raad stemt hiermee in.
De ChristenUnie is voor uitstel en roept het college
om verder te versoberen. D66 kan zich in het
huidige voorstel vinden, dit biedt een duurzame
oplossing.
Wethouder Schuurman geeft aan dat
besluitvorming kan worden uitgesteld, maar dat
het college geen ander voorstel zal doen.
Stemverklaring
D66 vindt het jammer dat een goed onderbouwd
voorstel nu niet in stemming gebracht wordt.
De raad besluit met 19 stemmen voor
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, PvdA,
VVD) en 1 stem tegen (D66) om het voorstel van
de agenda af te voeren en niet in stemming te
brengen. Het komt op een later moment terug.

11.

Meerjarenbeleidsplan bibliotheek DalfsenNieuwleusen
Voorstel:
1. Het meerjarenbeleidsplan bibliotheek
Dalfsen-Nieuwleusen 2019-2022 vast te
stellen.
2. In te stemmen met toekomstbeeld 2 uit het
meerjarenbeleid.

Dhr. Broere (PvdA) dient, mede namens VVD, een
amendement in waarbij de raad wordt voorgesteld
de tweede besluitregel te schrappen en te
vervangen door:
2. In te stemmen met toekomstbeeld 3 uit het
meerjarenbeleid.
3. De financiële gevolgen opnieuw af te wegen
bij het vaststellen van de begroting 2020.
Wethouder Uitslag laat het oordeel hierover aan
de raad. Hij ziet toekomstbeeld 2 als de
ondergrens, maar ook dan heeft de bibliotheek
een grote uitdaging om ambities te realiseren.
(vervolg op volgende bladzijde)
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11.

Meerjarenbeleidsplan bibliotheek DalfsenNieuwleusen
(vervolg)

Het amendement wordt zonder hoofdelijke
stemming met 4 stemmen voor (PvdA, VVD, D66)
en 16 stemmen tegen (Gemeentebelangen, CDA,
ChristenUnie) verworpen.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met 16 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA,
ChristenUnie) en 4 stemmen tegen (PvdA, VVD,
D66) aangenomen.

12.

Benoeming bestuurslid Kulturhus
Nieuwleusen
Voorstel:
1. Annemiek Klein te benoemen als nieuw
bestuurslid van stichting Kulturhus de Spil;
2. Het college van Burgemeester en
Wethouders te mandateren om toekomstige
bestuursleden te benoemen namens de
gemeenteraad.

De vergadering wordt geschorst voor de
stemming. De vergadering wordt heropend.
Mevr. Haarman doet verslag van de stemming: het
aantal uitgegeven en ingeleverde stembriefjes is
20. De stemming is geldig.
Voor de benoeming tot bestuurslid van Stichting
Kulturhus De Spil zijn 20 stemmen voor en 0
stemmen tegen uitgebracht op mevrouw Klein.
Daarmee is zij benoemd.
Het voorstel om de benoeming van toekomstige
bestuursleden te mandateren aan het college van
B&W wordt zonder hoofdelijke stemming met
algemene stemmen (20) aangenomen.

13.

4e herziening BP Kernen, Kanaalpark
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
Lemelerveld
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.
Voorstel:
1. De “4e herziening bestemmingsplan Kernen
gemeente Dalfsen 2016, Kanaalpark”, het
GML-bestand
NL.|MR0.0148.LKernen2016hz4-vs01 met
daarin de geometrisch bepaalde
planobjecten, de bijbehorende bestanden,
toelichting en de bijlagen, waarbij gebruik is
gemaakt van een ondergrond die is
ontleend aan de GBKN-versie van 27 juni
2016, langs elektronische weg en in
analoge vorm vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
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14.

Reglementen van orde gemeenteraad en
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
raadscommissies 2019
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.
Voorstel:
1. Het ‘Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente Dalfsen
2019’ vast te stellen.
2. Het ‘Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente Dalfsen
2014’, zoals vastgesteld op 19 mei 2014 en
laatstelijk gewijzigd op 28 mei 2018, in te
trekken.
3. Het ‘Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raadscommissie van
de gemeente Dalfsen 2019’ vast te stellen.
4. Het ‘Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raadscommissie van
de gemeente Dalfsen 2014’, zoals
vastgesteld op 19 mei 2014 en gewijzigd op
19 december 2016, in te trekken.

15.

Verordening dode gezelschapsdieren
Voorstel:
Vast te stellen de Verordening dode
gezelschapsdieren gemeente Dalfsen 2019.

16.

17.
18.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.

4e wijziging GR GGD
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
Voorstel:
Het college van burgemeester en wethouders met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.
toestemming te geven tot de vierde wijziging
van de Gemeenschappelijke regeling GGD
IJsselland, conform de bepalingen
opgenomen in het bijgevoegde concept
‘Besluit tot de vierde wijziging van de
gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland’
van het algemeen bestuur van GGD
IJsselland.
Beide besluitenlijsten conform.
Besluitenlijst 17 juni 2019, 24 en 27 juni
2019
Ingekomen stukken
Diverse brieven zorgen gevolgen 5G-netwerk
De heren Veldman (ChristenUnie) en Schrijver
(D66) vragen het college of dit thema onderwerp
van discussie is en of de raad hierover
geïnformeerd kan worden. Dhr. Kouwen (CDA)
sluit bij deze vragen aan en roept het college
aanvullend op af te stemmen met andere
gemeenten en andere politieke gremia. Wethouder
Uitslag geeft aan dat het college zich hierover zal
buigen in samenwerking met de GGD en dat hij de
raad informeert.
(vervolg op volgende bladzijde)
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18.

Ingekomen stukken
(vervolg)

Memo lichtmast Jachthuisweg/Kreuleweg
De voorzitter meldt dat abusievelijk het memo over
het verzoek omtrent de lichtmast aan de
Jachthuisweg/Kreuleweg niet op de lijst van
mededelingen was opgenomen. Deze wordt
alsnog toegevoegd.
Mededeling onderzoek plattelandsvisie
Dhr. Ruitenberg (CDA) verzoekt om dit onderwerp
voor behandeling te agenderen. Dit wordt in
handen gelegd van de agendacommissie.
Voor het overige conform afdoeningsadvies.

19.

Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering om 22:20
uur. De raad vergadert daarna in beslotenheid
verder.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23:28 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
28 oktober 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
mw. drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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