Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 27 januari 2020

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, directeur H.J. van der Woude

1.

Opening

ONDERWERP

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

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vragenronde
a. Mondelinge vragen

Mw. Kappert (GB) en dhr. Ruitenberg (CDA)
vragen naar de gevolgen van het strikter
handhaven van de regels over paasvuren.
Burgemeester Van Lente geeft aan de paasvuren
graag als traditie voort te zetten, maar dat dit op
een veilige en verantwoorde manier moet
gebeuren. Daarover is zij met organisatoren en
Veiligheidsregio in gesprek geweest.
Dhr. Veldman (ChrU) vraagt het college om met
de provincie in gesprek te gaan over tijdelijke
maatregelen in het kader van verkeersdrukte en
verkeersveiligheid op de N377, mede in het licht
van de werkzaamheden op de N340. Wethouder
Van Leeuwen geeft aan niet te verwachten dat de
provincie standpunt verandert. Hij zegt toe nadere
informatie over ongevallen op te vragen en hier op
terug te komen bij de al geplande technische
sessie van donderdag.

b. Schriftelijke vragen art. 32 RvO

De schriftelijke vragen van D66 over ondermijning
en criminaliteit in het Vechtdal zijn beantwoord.
Aanvullend wordt gevraagd naar de breedte van
deelnemers aan de regionale aanpak en de
aanpak en handhaving m.b.t. drugs en alcohol.
Burgemeester Van Lente meldt dat een voorstel
tot wijziging van de APV in het licht van Bibobbeleid bij de raad terug komt. Gebruik van
verdovende middelen en handhaving keert ook
terug bij een discussie m.b.t. evenementenbeleid.
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Dhr. Kouwen (CDA) verzoekt een motie vreemd
aan de orde aan de agenda toe te voegen, over de
Vechtdalverbinding N377. Dit wordt toegevoegd
als agendapunt 9a.

4.

Vaststelling agenda

5.

Kinderburgemeester en
Conform.
kindergemeenteraad
Voorstel:
1. In te stemmen met de opzet voor het
installeren van de kinderburgemeester en
kindergemeenteraad.
2. Hiervoor in 2020 een bedrag van € 7.000
en in 2021 een bedrag van € 9.000
beschikbaar te stellen en dit bedrag ten
laste te brengen van de stelpost ambities
raad/investeringen.
3. De beschikbaarstelling van het structureel
benodigde bedrag van € 9.000 per jaar, met
ingang van 2022, te betrekken bij de
integrale afweging van de perspectiefnota
2022-2025.
4. De begroting 2020 te wijzigen door
vaststelling van de bijgevoegde 6e
begrotingswijziging.

6.

Kadernota klimaatadaptatie
Conform.
Voorstel:
1. De kadernota ‘Klimaatrobuust Dalfsen’ vast
te stellen.
2. In te stemmen met de ambitie om toe te
werken naar een klimaatrobuust Dalfsen in
2050.
3. Het college de opdracht te geven de
ambitie en uitgangspunten van deze
kadernota te betrekken bij het opstellen van
de omgevingsvisie en deze als kaders mee
te geven bij het opstellen van het beleidsen uitvoeringsplan ‘Klimaatrobuust Dalfsen’.

7.

Krediet uitbreiding Witte Villa Dalfsen
Voorstel:
1. Krediet te verstrekken van € 70.000,-- voor
de uitbreiding van de Witte Villa met een
magazijn.
2. De kosten te dekken uit een verhoogde
huursom.

Mw. Ramerman (CDA) dient een amendement in
waarmee de raad wordt voorgesteld de
afschrijvingstermijn te bepalen op 20 jaar.
Wethouder van Leeuwen had toegezegd dit te
willen uitvoeren en ondersteunt daarmee het
amendement.
Het amendement wordt zonder hoofdelijke
stemming met 16 stemmen voor (GB, CDA, VVD
en D66) en 5 stemmen tegen (ChrU, PvdA)
aangenomen.
Stemverklaring
De ChristenUnie had voor het amendement willen
stemmen en tegen het voorstel, maar was in
verwarring over de stemprocedure.
(vervolg op volgende bladzijde)
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7.

8.

Krediet uitbreiding Witte Villa Dalfsen
(vervolg)

Benoeming leden RvT St. openbaar
onderwijs
Voorstel:
In te stemmen met de voordracht van de
Raad van Toezicht Stichting Openbaar
Onderwijs Zwolle en Regio en mevrouw I.M.
Lagas-Meijer en mevrouw M.C.M. Boeijen te
benoemen als leden van de Raad van
Toezicht.

De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke
stemming met 16 stemmen voor (GB, CDA, VVD
en D66) en 5 stemmen tegen (ChrU, PvdA):
1. Krediet te verstrekken van € 70.000,-- voor de
uitbreiding van de Witte Villa met een
magazijn.
2. De afschrijvingstermijn te bepalen op 20 jaar.
3. De kosten te dekken uit een verhoogde
huursom.

De vergadering wordt geschorst voor de
stemming.
De vergadering wordt heropend. Mw. Haarman
(Gemeentebelangen) brengt verslag uit van de
stemming: het aantal uitgegeven en ingeleverde
stembriefjes is 21. De stemming is geldig.
Voor de benoeming tot lid van de Raad van
Toezicht van de stichting Openbaar Onderwijs
Zwolle en Regio zijn 21 stemmen uitgebracht op
mw. Lagas-Meijer en 0 stemmen tegen. Daarmee
is zij benoemd, waar het de gemeente Dalfsen
betreft.
Voor de benoeming tot lid van de Raad van
Toezicht van de stichting Openbaar Onderwijs
Zwolle en Regio zijn 21 stemmen uitgebracht op
mw. Boeijink en 0 stemmen tegen. Daarmee is zij
benoemd, waar het de gemeente Dalfsen betreft.

9.

Werkgeverschap van de raad
Voorstel:
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
1. De ‘Verordening op de
met algemene stemmen (21 voor) aangenomen.
werkgeverscommissie voor de griffie
Dalfsen 2020’ vast te stellen met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.
2. De ‘Verordening op de
werkgeverscommissie voor de griffie
Dalfsen’ en de ‘Verordening op de
rechtspositie voor de griffie Dalfsen’, zoals
vastgesteld op 26 juni 2017, in te trekken
per 1 januari 2020.
3. Dhr. drs. J. Leegwater met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020 aan te wijzen als
griffier van de gemeente Dalfsen;
4. Dhr. drs. G.R. Doornewaard met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020
aan te wijzen als plaatsvervangend griffier
van de gemeente Dalfsen;
5. Mw. M. Meijer-Uitenbroek met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020
aan te wijzen als plaatsvervangend
commissiegriffier van de gemeente Dalfsen.
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9a.

Motie vreemd aan de orde van de dag,
Vechtdalverbinding N377

Dhr. Kouwen (CDA) dient, mede namens alle
andere fracties, een motie in waarmee het college
wordt verzocht:
- bij de provincie Overijssel te pleiten voor het
betrekken van de alternatieve uitwerking bij de
aanpassingen aan de N377 ter hoogte van
Nieuwleusen.
Wethouder Van Leeuwen ondersteunt de motie.
Hij ziet het als steun in de rug.
De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met
algemene stemmen (21 voor) aangenomen.

10.

Besluitenlijsten 16 december 2019

Beide besluitenlijsten conform.

11.

Ingekomen stukken

Brief zonnepanelen op erf
Dhr. Schrijver (D66) vraagt of plaatsing van
zonnepanelen op erf niet is toegestaan.
Wethouder Schuurman legt uit dat dit van de
situatie afhangt. De raad ontvangt op korte termijn
een voorstel omtrent kaders voor duurzame eigen
opwek waar dit in meegenomen wordt.
Brief bezwaar Off the Grid
Dhr. Schrijver vraagt of deze situatie valt onder de
lijst kruimelgevallen. Wethouder Schuurman geeft
aan dat dit nog ter beoordeling bij het college ligt
en op een later moment naar de raad gaat.
Informatiemap 5G en Mededeling college
Dhr. Schrijver zou graag verduidelijking krijgen
over deze materie in een technische sessie. De
voorzitter stelt voor dat de agendacommissie
hiernaar gaat kijken en overlegt met het college.
Woningbouwprogramma 2020-2022
Dhr. Kouwen vraagt hoe groot de spanning is
tussen de ambitie voor nieuwbouw en de lengte
van de procedures die moeten worden doorlopen.
Wethouder Schuurman acht de huidige aantallen
uit de woonvisie realiseerbaar. Tegelijkertijd ziet hij
de vraag toenemen. Als versnelling nodig is, komt
hij hierop terug bij de raad.
Voor het overige conform afdoeningsadvies.

12.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:28 uur.

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

de voorzitter,

de griffier,
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mw. drs. E. van Lente

drs. J. Leegwater
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