Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 16 december 2019

Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen

CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD

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

Afwezig:
B.H.M. Schrijver (D66)
Tevens aanwezig:
Wethouder J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends.

ONDERWERP

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur
en meldt de afwezigen.

1.

Opening

2.

Spreekrecht burgers

Mw. Berghuis spreekt over diverse onderwerpen.
Zij roept de gemeente op om burgers te
informeren over de mogelijkheid om schadeclaims
in te dienen over mogelijke waardevermindering
van panden naar aanleiding van vliegveld
Lelystad. Daarnaast geeft zij de suggestie om in
het kader van de RES overleg te voeren met
netbeheerders. Voor het tijdelijk oplossen van
woningnood kunnen leegstaande bedrijfspanden
uitkomst bieden.

3.

Vragenronde
a. Mondelinge vragen

Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) vraagt of de
verzekering van de vrijwillige brandweer
voldoende dekking geeft. Burgemeester van Lente
geeft aan dat de Veiligheidsregio meegedeeld
heeft dat de verzekering afdoende is.

b. Schriftelijke vragen art. 32 RvO

De schriftelijke vragen van de VVD over de
gevolgen voor Dalfsen van de aanwijzing van
Natura 2000-gebieden zijn beantwoord.
Aanvullend wordt gevraagd hoe en op welk
moment de gemeente geïnformeerd wordt over
nieuwe aanvragen betreffende haar grondgebied
of in de regio. Ook Natura 2000-gebieden in
omliggende gemeenten kunnen effect hebben in
de regio. Het college komt hier schriftelijk op terug.

Vaststelling agenda

Conform.

4.
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5.

6.

7.

Startnota RES West Overijssel
Voorstel:
Vast te stellen de startnota RES West
Overijssel.
Verbeterplan Kroonplein Lemelerveld
Voorstel:
1. De uitwerking van het verbeterplan
Kroonplein vast te stellen.
2. Aanvullend investeringskrediet van
€ 126.000,- beschikbaar te stellen en de
bijbehorende kapitaallasten ad € 5.000,van dit investeringskrediet te dekken uit het
beschikbare begrotingssaldo.
Verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp 2020
Voorstel:
1. De verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp 2020
(ingangsdatum 1 januari 2020) vast te
stellen.
2. De verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp 2019
(ingangsdatum 1 januari 2019) per 1 januari
2020 in te trekken.

Conform.

Stemverklaring
Het CDA heeft grote moeite met aanpassingen
achteraf en wil dat dit niet meer voorkomt.
Desondanks zal de fractie instemmen.
Conform.

Mw. Lassche (ChristenUnie) dient, mede namens
CDA en VVD, een amendement in, waarmee de
raad wordt voorgesteld de verordening te wijzigen
door de huidige leden 3 en 6 van artikel 11
schrappen en te vervangen als volgt:
- artikel 11 lid 3 : Afhankelijk van de leeftijd is de
waarde van een ondernemersbon:
a. € 50,- voor mantelzorgers in de leeftijd van
12 - 18 jaar
b. € 100,- voor mantelzorgers van 18 jaar en
ouder
- artikel 11 lid 6: Per adres wordt maximaal
€ 300,- aan bonnen verstrekt.
Wethouder Uitslag ontraadt het amendement,
omdat hij van mening is dat dit geen recht doet
aan de geuite wensen van de doelgroep.
Het amendement wordt zonder hoofdelijke
stemming met 11 stemmen voor (CDA,
ChristenUnie, PvdA, VVD) en 9 stemmen tegen
(Gemeentebelangen) aangenomen.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met 11 stemmen voor (CDA, ChristenUnie, PvdA,
VVD) en 9 stemmen tegen (Gemeentebelangen)
aangenomen.

8.

Verordeningen OZB en Leges 2020
Voorstel:
De onderstaande belastingverordeningen vast
te stellen:
1. Verordening onroerende-zaak belastingen
2020
2. Legesverordening 2020

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met 17 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA,
ChristenUnie) en 3 stemmen tegen (PvdA, VVD)
aangenomen.
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9.

10.
11.

Financiële verordening 2020 en
herschikking salarisbudgetten
Voorstel:
1. De financiële verordening Dalfsen 2020
vast te stellen onder gelijktijdige intrekking
van de financiële verordening Dalfsen
2017.
2. De 21e begrotingswijziging 2019 vast te
stellen.
Besluitenlijsten 4 en 7 november 2019 en
25 november 2019
Ingekomen stukken

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

Beide besluitenlijsten conform.
Memo Motie Vecht en brug
Dhr. Broere (PvdA) vraagt nadere duiding op de
stelling dat er geen relatie ligt met het
hoogwaterbeschermingsprogramma, terwijl in de
notitie ook gesproken wordt over mogelijke
systeemmaatregelen die daaruit volgen.
Wethouder Uitslag licht toe dat deze maatregelen
betrekking kunnen hebben op een ander gebied.
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) verzoekt om deze
notitie te bespreken in een technische sessie en
daarbij het waterschap en de provincie uit te
nodigen voor een toelichting. Dit verzoek wordt in
handen gelegd van de agendacommissie.
Extra bijdrage Veilig Thuis
Mw. Lassche (ChristenUnie) vindt het jammer dat
extra geld noodzakelijk is, maar is blij dat het
college besloten heeft om hiertoe over te gaan.
Voor het overige conform afdoeningsadvies.

12.

Schorsing

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

Sluiting

De voorzitter wenst alle aanwezigen een mooie
kerst en een fijn samenzijn. Zij sluit de vergadering
om 20:37 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
27 januari 2020.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
mw. drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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