Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen
d.d. 23 november 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
D.J. van Gelder, mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
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, loco-gemeentesecretaris
H.J. van der Woude, ambtelijke ondersteuning: G.R. Doornewaard, mw. M. Meijer-Uitenbroek en
mw. M. van Spijker.

ONDERWERP
1.

Opening

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de digitale raadsvergadering
om 19.30 uur. 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 19
(dhr. Schrijver).

2.

Spreekrecht burgers

Namens de Vrienden van Dalfsen maken de heren
Brugman en van der Weerd gebruik van het
spreekrecht over agendapunt 10, Weigering
VVGB, Off the grid recreatiehuisje. Zij
ondersteunen het voornemen de verklaring te
weigeren en verzoeken de raad om strijdigheid
met de structuurvisie op te nemen bij de
overwegingen gelet op beroepsmogelijkheden van
aanvrager tegen het collegebesluit.

3.

Vragenronde
a. Mondelinge vragen

Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) vraagt de
burgemeester of zij zich sterk wil maken tegen een
landelijk verbod op carbid schieten. Burgemeester
Van Lente geeft aan dat dit ook haar lijn is, maar
dat landelijke wet- en regelgeving moet worden
gevolgd. Zij zegt toe aandacht te besteden aan
voorlichting over veilig carbid schieten.
(vervolg op volgende bladzijde)
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3.

Vragenronde
a. Mondelinge vragen (vervolg)

Dhr. Ruitenberg (CDA) vraagt naar de bestuurlijke
inzet en betrokkenheid bij de provinciale
gebiedsgerichte aanpak stikstof. Wethouder
Schuurman zegt toe dat wanneer er stappen
worden gemaakt om te delen met de raad, hij hier
het voortouw in neemt. Dit zal in eerste instantie
via het RIS zijn.
Dhr. Kouwen (CDA) vraagt naar de opvolging van
de raadsbreed aangenomen motie over de
Vechtdalverbinding N377. Wethouder Van
Leeuwen geeft aan dat dit is opgepakt. In maart
heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden,
waarna tijdelijke maatregelen genomen zijn na de
zomervakantie. Aan het definitief ontwerp wordt
door de provincie gewerkt. Verder is afgesproken
met provincie en werkgroep N377 om een
toekomstplan op te stellen.

3.

Vragenronde
b. Schriftelijke vragen art. 32 RvO

Er zijn geen aanvullende vragen.

4.

Vaststelling agenda

Conform.

5.

Hondenbeleid in de kernen: evaluatie en
Conform.
actualisatie visie
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de notitie
“Hondenbeleid in de Kernen: evaluatie en
actualisatie visie” en de geactualiseerde
visie inzake Hondenbeleid in de Kernen
vast te stellen.
2. Het college van burgemeester en
wethouders opdracht te geven de uitvoering
van het hondenbeleid te continueren, met
inachtneming van de geactualiseerde visie
en de adviezen uit de evaluatie totdat de
omgevingsvisie is vastgesteld.

6.

Kadernota verbonden partijen 2021
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de Evaluatie
Kadernota verbonden partijen 2020.
2. De Kadernota Verbonden Partijen 2021
vast te stellen.
3. De 13e wijziging van het mandaatstatuut in
te trekken voor het indienen van zienswijze
op begroting(swijzigingen) van verbonden
partijen door het college.

Conform.
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7.

Grondexploitatie locatie Agnietencollege
Voorstel:
Het grondexploitatiecomplex inclusief de
grondexploitatiebegroting Agnietencollege,
Zwaluwlaan 23 vast te stellen.

Wethouder van Leeuwen komt schriftelijk terug op
de vraag of de opbrengst ten laste gaat van de
stille reserve vastgoed.
Stemverklaring
De PvdA had graag een andere invulling van de
locatie gezien en heeft daarom eerder tegen
gestemd. Omdat het hier gaat om een technische
uitvoering van het eerdere besluit zal de fractie nu
niet tegen stemmen.
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming, waarmee dit voorstel is aangenomen.

8.

Aanwijzing raadsadviseur en 2e plv griffier
Voorstel:
Mw. mr. M van Spijker met terugwerkende
kracht tot 1 november 2020 aan te wijzen als
commissiegriffier en 2e plaatsvervangend
griffier van de gemeente Dalfsen.

Stemverklaringen
Onder verwijzing naar het rapport van de ROB
spreken PvdA en D66 uit dat deze fracties blij zijn
met de versterking van de griffie en de
ondersteuning van de raad.
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming, waarmee dit voorstel is aangenomen.
Mw. van Spijker legt in handen van de voorzitter
de eed af. De voorzitter brengt haar namens de
raad de felicitaties over.

9.

Herbenoeming stadsbouwmeester
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming, waarmee dit voorstel is aangenomen.
Voorstel:
Met ingang van 1 januari 2021, gedurende de
transitieperiode tot de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, met een uiterlijke termijn van
3 jaar:
a. De heer ir. R. (Roel) Bosch, opnieuw te
benoemen als stadsbouwmeester van de
gemeente Dalfsen voor een periode van
drie jaar;
b. De heer ir. M.A. (Marc) Eijkelkamp,
opnieuw te benoemen als
plaatsvervangend stadsbouwmeester van
de gemeente Dalfsen voor een periode van
drie jaar.
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10.

11.

12.

Weigering verklaring van geen
bedenkingen, Off the grid recreatiehuisje
Voorstel:
1. De nota van zienswijzen vast te stellen.
2. Een verklaring van geen bedenkingen te
weigeren voor een off the grid
recreatiehuisje op de locatie Zuidelijke
Vechtdijk (kadestraal bekend als gemeente
Dalfsen, sectie X, nummer 200).
3. Als motivering voor deze weigering aan te
merken de overwegingen die behoren bij
het raadsbesluit d.d. 15 juni 2020,
agendapunt 11a, en te bepalen dat deze
overwegingen deel uitmaken van het
voorliggende raadsbesluit tot weigering van
de verklaring van geen bedenkingen als
vermeld onder beslispunt 2.

De voorzitter meldt dat in beslisregel 3 ten
onrechte verwezen werd naar beslispunt 1. Dit
moest zijn beslispunt 2. De raad stemt in met deze
aanpassing.

Toetreding gemeente Zwartewaterland tot
ONS
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het
toetredingsverzoek van de gemeente
Zwartewaterland tot de
gemeenschappelijke regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service
Centrum ONS;
2. Vast te stellen dat aan de voorwaarden tot
toetreding wordt voldaan zoals
weergegeven in artikel 22 van de
gemeenschappelijke regeling;
3. In te stemmen met het voorgenomen besluit
van het college tot toetreding van de
gemeente Zwartewaterland aan de
gemeenschappelijke regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service
Centrum ONS met ingang van 1 januari
2021.

Burgemeester van Lente zegt toe dat er in het
voorjaar gesproken kan worden over de toekomst
van ONS, zodra dit gesprek ook met het bestuur
van ONS heeft plaatsgevonden. Zij komt
schriftelijk terug op de vraag hoe en waar het
financieel voordeel in de P&C cyclus terug komt.

Besluitenlijsten 26 oktober 2020 en
2 en 5 november 2020

Beide besluitenlijsten conform.

Stemverklaring
De VVD was in mei en juni vóór het afgeven van
een verklaring van geen bedenkingen en is
daarom nu ook tegen de weigering.
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming, waarmee dit voorstel is aangenomen.
De VVD wordt geacht tegen te hebben gestemd.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming, waarmee dit voorstel is aangenomen.
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13.

Ingekomen stukken

Brief raadsmemo’s (nr. 3)
Dhr. Broere (PvdA) verzoekt dit onderwerp te
betrekken bij het onderwerp raadscommunicatie.
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) en dhr. Schrijver
(D66) ondersteunen dit verzoek. De voorzitter stelt
voor deze brief dan op die manier af te doen.
Brief kinderopvangtoeslagaffaire (nr. 2)
Dhr. Nijkamp vraagt of de beschikbare informatie
voldoende is om een goede ondersteuning aan
inwoners te geven. Wethouder Uitslag gaat
hiermee aan de gang.
Rapport ROB Raadsondersteuning (nr. 16)
Dhr. Schrijver stelt voor een scan uit te voeren op
verbeterpunten van de ondersteuning. De
voorzitter meldt dat dit betrokken zal worden bij de
actualisatie van het griffieplan.
Brief geld voor kunst en cultuur (nr. 18)
Dhr. Schrijver vraagt hier aandacht voor.
Raadsmemo Clientervaringen Wmo en Jeugd
Mw. Schiphorst (CDA) en mw. Lassche
(ChristenUnie) vragen naar het verbeteren van de
bekendheid van de cliëntondersteuners en de
uitkomsten van de continue meting. Mw. Kappert
(Gemeentebelangen) vraagt aandacht voor de
haltes van de buurtbus, aanrijtijden van de
regiotaxi en het vergroten van het sociaal netwerk
voor cliënten van jeugdzorg. Wethouder Uitslag
geeft aan weinig te kunnen sturen op haltes van
de buurtbus. De overige opmerkingen neemt hij ter
harte.
Voor het overige zijn beide lijsten conform
afdoeningsadvies.

14.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

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

de voorzitter,
mw. drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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