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Besluitenlijst van de openbare vergadering van 
de Raad van de gemeente Dalfsen 

d.d. 28 september 2020 
 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  mw. E. van Lente  
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen 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  

CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,  
  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp  
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, loco-gemeentesecretaris 
H.J. van der Woude, G.R. Doornewaard (griffie) en mw. M. Meijer-Uitenbroek (griffie). 
 
 

 ONDERWERP RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de digitale raadsvergadering 
om 19.30 uur. Dhr. Veldman (ChristenUnie) is 
afwezig wegens ziekte. Om zich volledig op zijn 
herstel te richten, heeft hij de voorzitter verzocht 
om hem tijdelijk ontslag te verlenen. Het ontslag is 
verleend. De raad bestaat tijdelijk uit 20 leden.  
 
De aanwezigheid van de raadsleden, wethouders 
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en 
zichtbaar vastgesteld. 
 
De voorzitter verricht de loting voor hoofdelijke 
stemmingen. Het stemnummer is 2 (mw. Eilert). 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen. 

3. Vragenronde Dhr. Van Lenthe (Gemeentebelangen) verzoekt 
het college om bij de gemeente Raalte aandacht 
te vragen voor de toename van vrachtverkeer over 
de Heinoseweg. Wethouder van Leeuwen is 
hiertoe bereid. Hij heeft bij de makers van 
navigatiesystemen aandacht gevraagd voor de 
adviesroute, maar geeft aan dat die zich niet laten 
leiden door overheden.  

 

Mw. Kappert (Gemeentebelangen) vraagt het 
college om de informatie over schuldhulpverlening 
beter toegankelijk te maken op de websites. 
Wethouder Uitslag meldt dat reeds actie 
ondernomen is om de resultaten van samendoen 
weer vindbaar te krijgen.  

 

(vervolg op volgende bladzijde) 
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3. Vragenronde (vervolg) Dhr. Broere (PvdA) had schriftelijke vragen gesteld  
over de beschikbare testcapaciteit corona. 
Vanwege de actualiteit worden deze nu mondeling 
gesteld. Wethouder Uitslag geeft aan dat de 
testcapaciteit van de GGD IJsselland ruim 
voldoende was, maar landelijk herverdeeld is 
vanwege tekorten elders. Hij acht de kans reëel 
dat in onze regio extra locaties worden ingericht.  

Dhr. Broere en dhr. Ramaker roepen het college 
op om rekening te houden met de reisafstand, die 
van belang is voor mensen die minder mobiel of 
financieel draagkrachtig zijn.  

 

4. Vaststelling agenda Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) verzoekt een motie 
vreemd aan de orde aan de agenda toe te voegen, 
over ‘Onderzoek sterrenzone’. Dit wordt 
toegevoegd als agendapunt 11a. 
 
Mw. Ramerman (CDA) verzoekt een motie vreemd 
aan de orde aan de agenda toe te voegen, over 
‘Uitbreiding kampeerbeleid’. Dit wordt toegevoegd 
als agendapunt 11b. 
 
Dhr. Broere (PvdA) verzoekt een motie vreemd 
aan de orde aan de agenda toe te voegen, over 
‘Betrokkenheid gemeenteraad bij maatregelen 
Covid-19’. Dit wordt toegevoegd als agendapunt 
11c. 
 
Voor het overige conform. 
 

5. Gemeentelijk energiebedrijf 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de rapportage voor 

het ondernemingsplan energiebedrijf 
Dalfsen. 

2. In te stemmen met het uitvoeren van 
QuickScans voor potentieel geschikte 
locaties/projecten. 

  

Conform. 
 

6. Verzoek versterken vermogen Enexis 
Voorstel: 
1. Dat het verstrekken van een converteerbare 

hybride lening van € 216.000 
overeenkomstig het verzoek van Enexis 
Holding N.V. van 15 april 2020 (20AHL170) 
passend is in het kader van de uitoefening 
van de publieke taak van de gemeente 
Dalfsen;  

2. Geen wensen en/of bedenkingen aan het 
college kenbaar te maken over het 
voorgenomen besluit van het college in te 
gaan op het verzoek van Enexis Holding 
N.V..  

Conform. 
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7. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, 
Den Hulst 110A en 114 
Voorstel: 
1. Een ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor het uitbreiden 
van het opslagterrein en de bouw van een 
kapschuur op het perceel Den Hulst 114 en 
het gebruik van een deel van een perceel 
met de bestemming ‘wonen’ voor 
bedrijfsmatige activiteiten op het perceel 
Den Hulst 110A. 

2. Deze ontwerpverklaring als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te 
merken als hiertegen geen zienswijzen 
worden ingediend. 

  

Conform. 
 
 

8. Verordening starterslening 2020 en 
evaluatie 2017 
Voorstel: 
1. De Starterslening voor bestaande bouw te 

continueren en de categorie nieuwbouw 
(opnieuw) toe te voegen; 

2. de maximale koopsom voor bestaande en 
nieuwbouwwoningen vast te stellen op         
€ 240.000; 

3. de ‘Verordening Starterslening gemeente 
Dalfsen 2020’ onder intrekking van de 
‘Verordening Starterslening gemeente 
Dalfsen 2017’ vast te stellen. 

  

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming, waarmee dit voorstel is aangenomen. 

9. 12e herziening BP Buitengebied, 
Schoolweg 2 
Voorstel: 
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen 

en wijzigingen; 
2. De 12e herziening bestemmingsplan 

Buitengebied gemeente Dalfsen, 
Schoolweg 2 gewijzigd vast te stellen; 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. De provincie Overijssel te vragen het besluit 

eerder bekend te maken dan de wettelijk 
voorgeschreven termijn van zes weken. 

 

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming, waarmee dit voorstel is aangenomen. 

10. 14e herziening BP Kernen, Woningbouw 
Wieken 
Voorstel: 
1. Het bestemmingsplan 14e herziening Chw 

bestemmingsplan Kernen gemeente 
Dalfsen, woningbouw noordzijde vast te 
stellen. 

2. Het Beeldkwaliteitsplan woningbouw 
Wieken vast te stellen. 

3. De grondexploitatie voor het plangebied 
woningbouw Wieken vast te stellen. 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

  

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming, waarmee dit voorstel is aangenomen. 
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11. Stand van zaken Bestuursprogramma 
2018-2022 
Doel: 
Kennis te nemen van de stand van zaken van 
de bestuurlijke kalender behorende bij het 
Bestuursprogramma 2018-2022 (tot en met 
2020) en de oplegnotitie “Tussenevaluatie 
bestuursprogramma: voortzetten of bijsturen?” 
  

De raad neemt met waardering kennis van de 
stand van zaken en vraagt naar de voortgang op 
verschillende punten. De voorzitter geeft aan dat 
de begrotingsvergadering de gelegenheid is waar 
desgewenst anders geprioriteerd kan worden.  
 
Het college komt schriftelijk terug op de geplande 
voetgangersbrug in plan Kanaalpark Lemelerveld 
en de stand van zaken naar aanleiding van de 
motie #stoplokalebezuinigingen. De raad ontvangt 
een afschrift van de ingediende zienswijze op de 
Omgevingsvisie 2.0 van de gemeente Zwolle.  
 
Het onderwerp is daarmee afdoende behandeld. 
 

11a. Motie vreemd aan de orde van de dag, 
‘Onderzoek sterrenzone’ 
 

Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient, mede namens 
PvdA, D66 en CDA, een motie in waarin het 
college wordt verzocht: 
- om een verkennend onderzoek uit te (laten) 

voeren naar de mogelijkheden van de 
genoemde sterrenzone; 

- hierover de raad voor de zomer 2021 te 
informeren met een bijbehorend raadsvoorstel. 

 
Wethouder Van Leeuwen ontraadt de motie omdat 
hij twijfelt aan de meerwaarde. Hij is desondanks 
bereid deze uit te voeren, maar acht het niet 
haalbaar om een voorstel voor de zomer van 2021 
aan te bieden.  
 
Stemverklaring 
De VVD is tegen de motie.  
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming, waarmee deze motie is aangenomen. 
De VVD wordt geacht tegen te hebben gestemd.   
 

11b. Motie vreemd aan de orde van de dag, 
‘Kampeerbeleid’ 

 

Mw. Ramerman (CDA) dient, mede namens 
Gemeentebelangen, VVD, PvdA en D66, een 
motie in waarin het college wordt verzocht: 
- om met de sector in gesprek te gaan, de 

behoeftes met de sector te onderzoeken en te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen 
Dalfsen tot uitbreiding van het aantal 
kampeerplaatsen. 

- in het eerste kwartaal van 2021 met een 
voorstel te komen. 

 
Wethouder Uitslag ondersteunt de motie en vindt 
deze goed passen bij de aanpassingen in het 
beleid waar al aan gewerkt wordt. Ten aanzien 
van de termijn maakt hij een voorbehoud.  
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming, waarmee deze motie is aangenomen. 
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11c. Motie vreemd aan de orde van de dag, 
‘Betrokkenheid gemeenteraad bij 
maatregelen Covid-19’ 

Dhr. Broere (PvdA) dient, mede namens VVD en 
ChristenUnie, een motie in m.b.t. ‘Betrokkenheid 
gemeenteraad bij maatregelen Covid-19’ waarmee 
de burgemeester verzocht wordt om: 
 
voor inwerkingtreding van de Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19:  
- de gemeenteraad binnen tien uur na het nemen 

van een lokale maatregel met het oog op een 
spoedeisende situatie per e-mail te informeren 
over de genomen maatregel;  

- de gemeenteraad met het oog op een 
voorgenomen lokale maatregel, die geen 
betrekking heeft op een spoedeisende situatie, 
voorafgaand aan het invoeren van de maatregel 
om een zienswijze te vragen.  

 
en na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19:  
- de gemeenteraad binnen tien uur na het geven 

van een bevel per e-mail te informeren over het 
bevel dat zij met het oog op een spoedeisende 
situatie heeft genomen;  

- de gemeenteraad met het oog op een 
voorgenomen besluit, niet zijnde een bevel, om 
een zienswijze te vragen.  

 
Burgemeester Van Lente ontraadt deze motie. De 
wet is nog niet aangenomen en zij vindt de 
strekking van het verzoek niet goed passen bij de 
bevoegdheden die zij heeft en mogelijk ook zal 
hebben. Zij wil wel werken aan draagvlak van de 
maatregelen, ook preventief.  
 
Indieners houden hierop de motie aan, in ieder 
geval tot de Tijdelijke Wet maatregelen Covid-19 is 
aangenomen. Zij verzoeken de burgemeester om 
een voorstel waarin de rol van de raad beschreven 
wordt. De burgemeester zegt toe om dit vraagstuk 
met het presidium te bespreken.  
 

12. Besluitenlijsten 15 juni 2020 en  
22 en 25 juni 2020 

 

Beide besluitenlijsten conform. 
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13. Ingekomen stukken Brief onderhoud wegen (nr. 10) 
Dhr. Pessink (GB) vraagt of deze knelpunten in 
beeld zijn en of actie ondernomen wordt. 
Wethouder van Leeuwen wijst op de jaarlijkse 
schouw en uitvoering van IBOR. De schrijver van 
de brief zal een reactie ontvangen.   
 
Brief uitkomsten corona onderzoek (nr. 27) 
Mw. Eilert (PvdA) vraagt of het college de 
uitkomsten m.b.t. doorverwijzen en dagbesteding 
herkent en of problemen inzichtelijk zijn. 
 
Brief verbeteren inkomenspositie studenten met 
een functiebeperking (nr. 19) 
Dhr. Schrijver (D66) vraagt of de doelgroep in 
beeld is en of het college actie onderneemt.  
 
Brief middelen schuldhulpverlening (nr. 32) 
Dhr. Schrijver (D66) vraagt aandacht van het 
college voor deze oproep.  
 
Wethouder Uitslag is niet bekend met de inhoud 
van de brieven, maar herkent de thema’s. Hij komt 
hier schriftelijk op terug. 
 
Memo onderzoek drugsgebruik 
Mw. Schiphorst (CDA) is blij dat dit onderzoek 
loopt en ziet uit naar de resultaten. 
 
Memo motie opvang vluchtelingenkinderen 
Dhr. Schrijver (D66) spreekt zijn dank uit voor de 
uitvoering van de motie.  
 
Memo Plan van aanpak herijking subsidiebeleid 
Mw. Eilert (PvdA) zou graag bij de jaarrekening 
zien welke provinciale-, rijks- en Europese 
subsidies zijn ontvangen. Het college komt hier 
schriftelijk op terug. 
 
Voor het overige beide lijsten conform 
afdoeningsadvies. 
 

14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.32 uur. 

 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
26 oktober 2020. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
mw. drs. E. van Lente  drs. J. Leegwater 


