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

d.d. 25 januari 2021 
 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  mw. E. van Lente  
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, 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 
 
Afwezig: 
mw. H.G. Kappert (Gemeentebelangen) 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, wnd. gemeentesecretaris 
H.J. van der Woude, ambtelijke ondersteuning: G.R. Doornewaard, mw. M. Meijer-Uitenbroek en  
mw. M. van Spijker (allen griffie). 
 
 ONDERWERP RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de digitale raadsvergadering 
om 19.30 uur. Mw. Kappert (Gemeentebelangen) 
is afwezig. 

 

De raad staat stil bij het overlijden van dr. Herman 
Smit, oud burgemeester van Dalfsen in de periode 
1985 – 1989. 

 

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 9 (R.H. Kouwen). 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen. 

3. Vragenronde 
a. Mondelinge vragen 
 

Mw. Ramerman (CDA) vraagt aandacht voor het 
beter kenbaar maken van het telefoonnummer 
140529 en de verspreiding van De Marskramer 
vanwege de gemeentelijke bekendmakingen. 
Burgemeester Van Lente geeft een toelichting. 

 

Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) vraagt naar mogelijke 
verkeerseffecten als gevolg van het centrumplan 
van Ommen. Wethouder van Leeuwen heeft 
hierover contact met de buurgemeente en zet in 
op het ontzien van de route via Vilsteren.  
 



 

 
2

3. Vragenronde 
b. Schriftelijke vragen art. 32 RvO 
 

Mw. Eilert (PvdA) vraagt aanvullend op de 
schriftelijke beantwoording over terugvordering 
van bijstand, naar de hoogte van het 
drempelbedrag en of het college het landelijk 
initiatief voor meer ruimte voor maatwerk 
ondersteunt. Wethouder van Leeuwen geeft aan 
dat deze drempels arbitrair zijn en dat hij eerst de 
landelijke discussie afwacht voordat hij een 
opvatting uit over meer maatwerk.  

 

Dhr. Ramaker (GB) merkt aanvullend op de 
schriftelijke beantwoording over de inzameling van 
kerstbomen blij te zijn met de snelle actie.  

 
4. Vaststelling agenda Mw. Eilert (PvdA) wenst een motie vreemd aan de 

orde van de dag in te dienen over de campagne 
Orange the World. Dit wordt agendapunt 8a.  
Voor het overige conform. 

5. Deelname Veiligheidsregio IJsselland aan 
werkgeversvereniging  
Voorstel: 
Geen wensen of bedenkingen in te dienen bij 
het conceptbesluit dat de Veiligheidsregio 
IJsselland deel neemt aan de op te richten 
Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s. 

Conform. 

6. Energieplan gemeentelijke gebouwen 
2021-2025  
Voorstel: 
1.  Het “Energieplan gemeentelijke gebouwen 

2021 – 2025” + bijlagen vast te stellen. 
2a. Maatregelen van € 164.000 als genoemd 

onder (A) ten laste te brengen van de 
voorziening groot onderhoud Gebouwen. 

2b. Maatregelen van € 24.000, als genoemd 
onder (B) incidenteel in de begroting, 
(€7.000 op te vangen binnen eigen 
budgetten, €11.000 mee te nemen in de 
eerste bestuursrapportage 2021 en € 6.000 
mee te nemen bij de perspectiefnota 2022-
2025. 

2c. Een krediet van € 55.000 (C) afschrijvings- 
en onderhoudslast structureel € 4.310) voor 
investeringen in de kazerne en werf in 
Lemelerveld beschikbaar te stellen en mee 
te nemen voor 2022 in het investeringsplan 
2022-2025. 

2d. Een krediet van € 300.000 (D), 
afschrijvings- en onderhoudslast structureel 
€ 19.000) voor investeringen in de kazerne 
en werf Nieuwleusen beschikbaar te stellen 
en mee te nemen voor 2022 in het 
investeringsplan 2022-2025. 

2e.  De hiermee samenhangende kosten voor 
afschrijving en onderhoud deels te dekken 
door het verlagen van de budgetten voor 
energiekosten en voor het overige mee te 
nemen in de perspectiefnota 2022-2025 
conform de tabel (E). 

Conform. 
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7. Stedenbouwkundige visie Poort van Noord, 
Koesteeg 2A en 4  
Voorstel: 
Vast te stellen de stedenbouwkundige Visie 
Poort van Noord voor de percelen  
Koesteeg 2A en Koesteeg 4 in Dalfsen. 
 

Dhr. Van Gelder (ChristenUnie) dient, mede 
namens PvdA, VVD en D66 een motie in waarmee 
het college wordt verzocht: 
- De diverse alternatieve en wellicht veiliger 

ontsluitingsmogelijkheden te onderzoeken. 
- De gemeenteraad zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk bij het maken van de 
bestemmingsplanherziening de raad hierover te 
informeren. 

 
Wethouder Uitslag ontraadt deze motie, omdat de 
huidige uitrit in het bestemmingsplan past en een 
onderzoek geen nieuwe inzichten zal opleveren.  
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dat is 
aangenomen. 
 
De motie wordt via een hoofdelijke stemming met 
7 stemmen voor (Broere, Eilert, Van Gelder, 
Lassche, Nijkamp, Schrijver, Veldhuis) en 13 
stemmen tegen (Ellenbroek, Haarman, Jutten, 
Kleine Koerkamp, Kouwen, Van Lenthe, Massier, 
Pessink, Ramaker, Ramerman, Ruitenberg, 
Schiphorst-Kijk in de Vegte, Upper) verworpen. 
 

8. Centrumplan Dalfsen  
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de 4 

ontwikkelscenario’s en de reacties vanuit 
de bevolking.  

2. Kennis te nemen van de globale financiële 
raming van deze 4 scenario’s en de 
concept civieltechnische raming van de 
Klimaatwinkelstraat (Prinsenstraat en 
Kerkplein) en de door het college 
opgelegde vertrouwelijkheid op de 
financiële raming van scenario’s en de 
civieltechnische raming, zoals opgenomen 
in bijlagen 4 en 5, te bekrachtigen voor een 
periode van 10 jaar.  

3. Het college opdracht te geven om als 
prioriteit het deelgebied Prinsenstraat en 
Kerkplein (samen het Regiodeal project 
Klimaatwinkelstraat) nader uit te werken in 
een uitvoeringsontwerp onder de 
Regiodeal. 

4. Een aanvullend investeringskrediet van 
€ 675.000 beschikbaar te stellen voor het 
Regiodeal project Klimaatwinkelstraat.  

5. De beschikbaar gestelde kredieten samen 
te voegen tot één krediet voor de realisatie 
van de Klimaatwinkelstraat. 

6. In te stemmen met het meenemen van de 
afschrijvingslasten en dekking van de totale 
investering in het definitieve voorstel voor 
de Klimaatwinkelstraat. 

  

Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient, mede namens 
alle andere fracties, een amendement in waarmee 
de raad wordt voorgesteld om besluitregel 3 uit te 
breiden met:  

en de gemeenteraad voorafgaand aan het 
ontwerp een besluitvormend voorstel aan te 
bieden met kaders op essentiële thema’s voor 
dit ontwerp. 

 
Wethouder Schuurman ondersteunt dit 
amendement. Hij heeft als doel voor zomer aan de 
raad kaders aan te bieden.  
 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient, mede namens 
PvdA, VVD en D66, een motie in waarmee de 
raad het college verzoekt om aangaande het 
verleggen van de Vecht een vijfde scenario te 
ontwikkelen, rekening houdend met de motie uit 
maart 2019 en dit scenario uiterlijk in juni 2021 
aan de raad aan te bieden. 
 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient, mede namens 
PvdA, VVD en D66, een motie in waarmee de 
raad het college verzoekt om aangaande de 
ontwikkeling van de ‘oostpoort’ van het centrum: 
- De toezeggingen z.s.m. in te vullen. 
- De gemeenteraad tijdig te dienen met een 

kaderstellend document waarin essentiële 
thema’s zijn opgenomen. 

 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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8. Centrumplan Dalfsen (vervolg) Wethouder Schuurman ontraadt beide moties. Hij 
geeft aan dat over het verleggen van de Vecht 
gesprekken lopen met het Waterschap en de 
Provincie om de mogelijkheden te bespreken en 
hij hier geen extra kosten voor wil maken. Over de 
oostelijke entree merkt hij op dat uitvoering van de 
motie het proces te veel zou verstoren.  
 
Gehoord de reactie van de raad en het college 
houden de indieners de motie ‘Scenario 5’ aan. 
De indieners wachten de gesprekken van de 
wethouder met waterschap en provincie een 
aantal maanden af. 
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming, waarmee het amendement is 
aangenomen. 
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het geamendeerde voorstel, 
waarmee dit is aangenomen. 
 
De motie-Oostpoort wordt via een hoofdelijke 
stemming met 7 stemmen voor (Broere, Eilert, Van 
Gelder, Lassche, Nijkamp, Schrijver, Veldhuis) en 
13 stemmen tegen (Ellenbroek, Haarman, Jutten, 
Kleine Koerkamp, Kouwen, Van Lenthe, Massier, 
Pessink, Ramaker, Ramerman, Ruitenberg, 
Schiphorst-Kijk in de Vegte, Upper) verworpen. 
 

8a. Motie vreemd – Orange the World  
 

Mw. Eilert (PvdA) dient, mede namens D66 en 
ChristenUnie, een motie in waarmee de raad 
wordt voorgesteld uit te spreken dat: 

- de gemeente Dalfsen een uitgesproken 
medestander WIL zijn in de strijd voor 
vrouwenrechten en de rechten voor de 
mens en oog moet blijven houden voor 
kwetsbare mensen; 

- de gemeente Dalfsen ZAL deelnemen aan 
de campagne Orange the World inclusief 
de dag van de mensenrechten. 

en het college/de burgemeester worden verzocht 
uitvoering te geven aan deze motie.  
 
Burgemeester Van Lente laat het oordeel over de 
motie aan de raad. 
 
De motie wordt via een hoofdelijke stemming met 
6 stemmen voor (Broere, Eilert, Van Gelder, 
Lassche, Nijkamp, Schrijver) en 14 stemmen 
tegen (Ellenbroek, Haarman, Jutten, 
Kleine Koerkamp, Kouwen, Van Lenthe, Massier, 
Pessink, Ramaker, Ramerman, Ruitenberg, 
Schiphorst-Kijk in de Vegte, Upper, Veldhuis) 
verworpen. 
 

9. Besluitenlijst 14 december 2020 Conform. 
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10. Ingekomen stukken Brief 3 – VvE Waterfront / plannen Hiawatha 
Dhr. Veldhuis (VVD) vraagt of deze aanvraag ook 
nog naar de raad komt. Wethouder Uitslag geeft 
aan dat de aanvraag wordt behandeld. Als blijkt 
dat dit niet binnen de geldende kaders valt, is de 
raad aan zet, anders is het college bevoegd. 
 
Brief 20 – Reactie rvs structuurvisie West 
Dhr. Schrijver (D66) vraagt zich af of deze brief 
niet om een andere afdoening vraagt. 
Burgemeester van Lente meldt dat de brief buiten 
de zienswijzetermijn valt, maar dat de raad dit kan 
betrekken bij de behandeling van het punt in de 
commissie.  
 
Raadsmemo woningsplitsing 
Dhr. Schrijver (D66) merkt op dat de interpretatie 
van de opvattingen van de raad niet correct is. 
Wethouder Schuurman meldt dat dit onderwerp 
nog ter bespreking naar de raad komt.  
 
Raadsmemo bedrijvenregister 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) is blij dat een 
beheerder voor dit register gevonden is.  
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies.  
 

11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.42 uur. 

 

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


