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

d.d. 29 maart 2021 
 
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  D.J. van Gelder, 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, gemeentesecretaris 
mw. S.A.D.C van Geffen, ambtelijke ondersteuning: mw. M. Meijer-Uitenbroek en mw. M. van Spijker 
(beiden griffie). 
 

 ONDERWERP RAADSBESLUIT 

1. Opening 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 10 (mw. Lassche). 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen. 

3. Vragenronde 
 

Geen. 

 

4. Vaststelling agenda Dhr. Schrijver (D66) verzoekt om van agendapunt 
5, Beleidsregels woningsplitsing inwoonsituaties 
een bespreekpunt te maken. 
 
Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) dient een 
motie vreemd aan de orde van de dag in over 
steun aan ondernemers vanwege corona. Dit 
wordt agendapunt 12a. 
 
Namens het college verzoekt wethouder van 
Leeuwen om agendapunt 11, Onttrekken aan en 
bestemmen van wegen tot het openbaar verkeer, 
van de agenda af te voeren. Het voorstel zal op 
een later moment terugkomen. 
 
De raad stemt met deze voorstellen in. Voor het 
overige conform. 
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5. Beleidsregels woningsplitsing 
inwoonsituaties 
Voorstel: 
De 'Beleidsregels woningsplitsing 
inwoonsituaties gemeente Dalfsen 2021' vast 
te stellen.   
 

Wethouder Schuurman komt schriftelijk terug op 
de mogelijkheden voor woningsplitsing via de 
kruimelgevallenregeling.  
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen. 
 

6. Declaratie kosten berging vliegtuigwrak 
Millingen 
Voorstel: 
1. De totale kosten van de berging van het 

vliegtuigwrak bij Millingen vast te stellen op 
€ 253.085. 

2. Het college op te dragen om namens de 
raad het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken 
de gemaakte kosten te vergoeden. 

 

Conform. 
 

7. Aanwijzing functionaris 
gegevensbescherming 
Voorstel: 
1. De aanwijzing van de heer H. van 

Scheepen als functionaris 
gegevensbescherming voor de 
gemeenteraad en voor de 
Rekenkamercommissie Dalfsen in te 
trekken, met terugwerkende kracht, vanaf 
1 januari 2021.  

2. De heer C.M. de Man namens AVG juristen 
met terugwerkende kracht per 1 januari 
2021 aan te wijzen als functionaris 
gegevensbescherming voor de 
gemeenteraad en voor de 
Rekenkamercommissie Dalfsen voor zover 
de gegevens bij respectievelijk de raad dan 
wel de Rekenkamercommissie berusten.  

 

Conform. 
 

8. Voordracht lid RvT Stichting OOZ en 
Ambelt 
Voorstel: 
In te stemmen met de voordracht van de Raad 
van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs 
Zwolle en Regio en Stichting 
orthopedagogisch Centrum De Ambelt om 
mevrouw J. Noordhuis te benoemen als lid 
van de Raad van Toezicht. 
 

Conform. 
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9. Weigering verklaring van geen 
bedenkingen, Zonnepark Hooiweg 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van een tweetal 

ingekomen zienswijzen tegen een 
voornemen van de raad geen verklaring 
van geen bedenkingen af te geven voor het 
zonnepark Hooiweg. 

2. De nota van zienswijzen vast te stellen. 
3. Een verklaring van geen bedenkingen te 

weigeren voor een zonnepark op percelen 
nabij de Hooiweg in Dalfsen (kadastraal 
bekend als gemeente Dalfsen, sectie X, 
nummers 0001,0004, 0010 en 0012). 

4. Als motivering voor deze weigering aan te 
merken de overwegingen die behoren bij 
het raadsbesluit d.d. 15 juni 2020, 
agendapunt 8, en te bepalen dat deze 
overwegingen deel uitmaken van het 
voorliggende raadsbesluit tot weigering van 
de verklaring van geen bedenkingen als 
vermeld onder beslispunt 3.  

 

Stemverklaring 
De ChristenUnie steunt dit voorstel als uitwerking 
van het genomen raadsbesluit, niet op basis van 
de inhoud van de nota van zienswijzen. 
 
Het voorstel wordt via een hoofdelijke stemming 
met 19 stemmen voor (Broere, Eilert, Ellenbroek, 
Van Gelder, Haarman, Jutten, Kappert, Kleine 
Koerkamp, Kouwen, Lassche, Van Lenthe, 
Massier, Nijkamp, Pessink, Ramaker, Ramerman, 
Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de Vegte, Upper,) 
en 2 stemmen tegen (Schrijver, Veldhuis) 
aangenomen. 
 
Dhr. Veldhuis merkt op dat hij zich vergist heeft en 
voor het voorstel had willen stemmen. Omdat de 
stemming al heeft plaatsgevonden wordt van deze 
opmerking kennisgenomen.  

10. Definitieve verklaring van geen 
bedenkingen, BAM Den Hulst 110A, 114 en 
114a 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde Nota 

van zienswijzen. 
2. Een definitieve verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor het 
realiseren van een uitbreiding op het 
bestaande opslagterrein en de bouw van 
een kapschuur op het perceel achter Den 
Hulst 114/114A, kadastraal bekend 
Nieuwleusen, sectie H, nummer 830 en het 
verrichten van bedrijfsmatige activiteiten op 
het perceel Den Hulst 110A in 
Nieuwleusen, kadastraal bekend 
Nieuwleusen, sectie H, nummer 944. 

 

Mw. Lassche (ChristenUnie) onthoudt zich van de 
beraadslagingen, omdat zij als omwonende 
mogelijk een belang heeft. Zij stemt wel mee. Dit is 
in overeenstemming met het advies van 
burgemeester en griffier. 
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen. 
 

11. Onttrekken aan en bestemmen van wegen 
tot het openbaar verkeer 
 

Afgevoerd van de agenda. 

12. Actualiseren grenzen bebouwde kom 
Voorstel: 
De bebouwde komgrenzen vast te stellen op 
basis van de Wegenverkeerswet en 
Wegenwet zoals deze zijn aangegeven in 
bijlage 1 t/m 7, onder gelijktijdige intrekking 
van de eerder vastgestelde bebouwde 
komgrenzen. 
 

Het college komt schriftelijk terug op de 
argumenten voor het inperken van de bebouwde 
komgrens van de kern Dalfsen bij de Barones. 
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen. 
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12a. Motie vreemd – Hart onder de riem 
ondernemers 

Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) dient een 
motie in, waarmee het college wordt verzocht: 
1. De ondernemersverenigingen te stimuleren om 

de contributie van leden met aantoonbaar 
omzetverlies, voor de jaren 2020 en 2021, op 
aanvraag, terug te betalen. Voor de 
ondernemersverenigingen vervolgens een 
waarderingssubsidie ter hoogte van de 
terugbetaalde contributie, toe te kennen. (Te 
beoordelen door beheerders van 
coronanoodfonds). Ondernemersverenigingen 
die geen contributie geïnd hebben, kunnen 
alsnog een aanvraag doen voor de betreffende 
ondernemers.  Voor de getroffen ondernemers 
in Oudleusen en Hoonhorst een andere vorm te 
zoeken om hen tegemoet te komen. 

2. Aan de ondernemersverenigingen in de kernen 
Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen elk een 
waarderingssubsidie van €10.000 per kern 
beschikbaar te stellen voor het ontplooien van 
activiteiten om winkelen aantrekkelijker te 
maken.  

3. De financiële middelen hiervoor beschikbaar te 
stellen uit het noodfonds coronamaatregelen. 

 
Wethouder Van Leeuwen acht de motie 
uitvoerbaar, maar laat het oordeel aan de raad.  
 
Stemverklaring D66 
Deze vorm van de motie is niet geschikt, maar de 
fractie wil graag meedenken voor een motie in een 
andere vorm. 
 
De motie wordt met 9 stemmen voor (Ellenbroek, 
Haarman, Jutten, Kappert, Kleine Koerkamp, Van 
Lenthe, Pessink, Ramaker, Upper)  en 12 
stemmen tegen (Broere, Eilert, Van Gelder, 
Kouwen, Lassche,  Massier, Nijkamp, Ramerman, 
Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de Vegte, Schrijver, 
Veldhuis,) verworpen. 
 

13. Besluitenlijst 15 februari 2021 Conform. 
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14. Ingekomen stukken Raadsmemo Recreatiewoning Markeweg 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) stelt dat de memo 
suggereert dat omzetting naar een definitieve 
woonbestemming onder de Omgevingswet 
mogelijk is. Wethouder Schuurman geeft aan dat 
hij niet voornemens is om met een wijziging te 
komen. 
 
Raadsmemo Zienswijze luchtruimherziening 
Dhr. Schrijver (D66) complimenteert het college 
met de formulering van de zienswijze en de 
samenwerking tussen gemeenten. Wethouder Van 
Leeuwen kondigt aan dat de raad nog een memo 
met nadere onderbouwing ontvangt. 
 
Raadsmemo Beheersing eikenprocessierups 
Dhr. Kouwen (CDA) mist in de evaluatie de 
ervaringen van inwoners en vraagt wat gedaan 
wordt met initiatieven van inwoners die zelf aan de 
slag willen met biodiversiteit. Wethouder Van 
Leeuwen komt hier schriftelijk op terug. 
 
Voor het overige alle lijsten conform 
afdoeningsadvies.  
 

15. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.36 uur. 

 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
26 april 2021. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
mw. drs. E. van Lente  drs. J. Leegwater 
 
 


