Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 28 oktober 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,
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. 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

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends.

1.

Opening

ONDERWERP

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur.

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vragenronde

Dhr. Kouwen (CDA) vraagt naar de gevolgen van
Europese regelgeving op de invulling van de
vrijwillige brandweer. Burgemeester van Lente
geeft aan dat de gevolgen van de uitspraak van
het Europese Hof over grotere gelijkstelling tussen
vrijwilligers en betaalde krachten nog niet duidelijk
zijn, maar tot extra kosten kunnen leiden. Op
bestuurlijk niveau wordt dit besproken binnen de
Veiligheidsregio.

4.

Vaststelling agenda

Mw. Ramerman (CDA) verzoekt een motie vreemd
aan de orde aan de agenda toe te voegen, over de
opwaardering van de N35. Dit wordt toegevoegd
als agendapunt 10a.
Voor het overige conform..
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2e Bestuursrapportage
Voorstel:
1. De 2e bestuursrapportage 2019 vast te
stellen.
2. Het incidentele voordeel van de
2e bestuursrapportage 2019 vast te stellen
op € 852.500 en dit bedrag ten gunste te
brengen van het begrotingssaldo 2019.
3. De begroting 2019 te wijzigen door
vaststelling van de 17e begrotingswijziging
2019 en de tabellen op blz. 45 t/m 48 van
het boekwerk / bestand “2e
bestuursrapportage 2019”.
4. Het krediet Buitenruimte de Spil bij te
ramen vwb de bijdrage Waterschap
(€ 100.000) en de lagere afschrijvingslasten
te verwerken in de begroting/
perspectiefnota.
5. Het krediet Uitbreiding Polhaar af te ramen
met € 9.000 en de lagere
afschrijvingslasten te verwerken in de
begroting / perspectiefnota.
Nota Reserves en Voorzieningen 2019
Voorstel:
Vast te stellen de nota reserves en
voorzieningen 2019-2022.

Stemverklaring
De ChristenUnie stemt in met het voorstel, maar
vindt de rapportage incompleet zonder de kosten
van het sociaal domein. De fractie is ook niet
gelukkig met de tussentijdse onttrekking aan de
algemene reserve vrij besteedbaar om het gat op
de afvalstoffenheffing te dichten.

7.

Subsidieverordening gecertificeerde
instellingen Regio IJsselland 2020-2022
Voorstel:
Vast te stellen de Subsidieverordening
Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland
2020-2022.

Conform.

8.

Advies en kredietaanvraag hybride veld
VV Hoonhorst
Voorstel:
1. Een krediet van € 416.000 beschikbaar te
stellen voor de realisatie van een hybride
veld voor VV Hoonhorst, constructie
XtraGrass;
2. De structurele lasten van in totaal € 21.000
afschrijving en € 3.000 exploitatiekosten ten
laste van het begrotingssaldo 2021 te
brengen.

Dhr. Van Lenthe (Gemeentebelangen) onthoudt
zich van de beraadslagingen en de stemming,
vanwege zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur
van VV Hoonhorst. Hij verlaat de vergadering.

5.

6.

Conform.

Conform.

Dhr. Veldman (ChristenUnie) dient, mede namens
D66, een amendement in waarmee de raad wordt
voorgesteld te besluiten tot het schrappen van de
besluitregels en deze te vervangen door te
besluiten het college te verzoeken:
o een alternatief uit te werken op basis van
een natuurgrasveld
o bij andere gemeenten ervaringen op te
halen met betrekking tot hybride
sportvelden.
o op basis van deze resultaten een definitief
voorstel voor aan de raad te doen uiterlijk
in het eerste kwartaal 2020.
Wethouder Uitslag ontraadt het amendement. Er is
bewust de keuze gemaakt voor een hybride veld,
gelet op het aantal bespeelbare uren en het meer
duurzame karakter in vergelijking met een
kunstgrasveld.
(vervolg op volgende bladzijde)
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8.

Advies en kredietaanvraag hybride veld
VV Hoonhorst
(vervolg)

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

9.

Stedenbouwkundig plan De Kerkenhoek,
Nieuwleusen
Voorstel:
Vast te stellen het stedenbouwkundig plan “De
Kerkenhoek” (locaties Burg. Backxlaan 2, 4 en
Oosteinde 1, Nieuwleusen).

Dhr. Van Lenthe maakt weer deel uit van de
vergadering.
Wethouder Schuurman zegt toe dat hij met de
initiatiefnemer in gesprek blijft over het
participatietraject.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.

10.

Verordening op de ambtelijke bijstand 2019 Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.
Voorstel:
1. De ‘Verordening op de ambtelijke bijstand
2019’ vast te stellen.
2. De ‘Verordening ambtelijke bijstand’, zoals
vastgesteld op 16 december 2002, in te
trekken.

10a. Motie vreemd aan de orde van de dag,
Opwaardering N35

Mw. Ramerman (CDA) dient, mede namens VVD,
D66 en Gemeentebelangen, een motie in waarin
het college wordt verzocht om:
- samen met aangrenzende colleges aan de
N35 en Gedeputeerde Staten de noodzaak
tot opwaardering van het N35 traject ZwolleEnschede over te brengen aan de Minister
van I&W
Wethouder van Leeuwen is bereid de motie uit te
voeren, maar stelt voor dat indieners het woord
‘centra’ vervangen door ‘regio’s’. Indieners laten
de motie ongewijzigd.
De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met
algemene stemmen (21 voor) aangenomen.

11.

Besluitenlijst 23 september 2019

Zowel de openbare besluitenlijst als de
besluitenlijst van het besloten deel conform.
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12.

Ingekomen stukken

Brief problematiek Wmo hulpmiddelen
Mw. Eilert (PvdA) vraagt of het college de
geschetste problematiek herkent in Dalfsen.
Wethouder Uitslag geeft aan dat hij geen signalen
heeft ontvangen.
Actieplan verkeersveiligheid
Mw. Schiphorst (CDA) mist in dit actieplan de
effecten van de maatregelen die gericht zijn op
gedragsbeïnvloeding. Zij vraagt naar de stand van
zaken van de gedane toezegging over
snelheids(spaarmeter)displays. Wethouder van
Leeuwen komt hier schriftelijk op terug.
Beëindiging overeenkomst
ziektekostenverzekering
Dhr. Schrijver (D66) dankt het college voor deze
informatie.
Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugd
Dhr. Schrijver roept het college op de brief van de
Participatieraad ter harte te nemen. Mw. Eilert
vraagt of en wanneer concrete actiepunten door
de elf gemeenten rondom jeugdzorg worden
ondernomen. Wethouder Uitslag meldt dat bij het
nieuwe inkoopmodel gekeken wordt naar
vermindering van administratieve lasten, al ligt hier
ook een taak voor organisaties zelf. Er wordt in het
kader van wachtlijstreductie ook gekeken of
voorkomen kan worden dat cliënten in de
jeugdzorg belanden.
Voor het overige conform afdoeningsadvies.

13.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20:50 uur.

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

de voorzitter,
mw. drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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