




Motie verduurzaming gebouwen 
Kennis te nemen van de Notitie 
Verduurzaming Gebouwen.
ln te stemmen met het aanwijzen van 
de Cichoreifabriek als voorbeeld van 
een gemeentelijk gebouw waarbij 
verduurzaming wordt gerealiseerd 
om meer praktijkervaring op te doen 
als gemeente en om als voorbeeld te 
dienen voor bedrijven en 
particulieren.
Voor het verdergaand verduurzamen 
van de Cichoreifabriek 22.203,-
beschikbaar te stellen vanuit de 
algemene reserve reeds bestemd.
ln te stemmen met het beschikbaar 
stellen van een lening van 
6 250.000,- aan de SVn voor een 
revolverend fonds ter bevordering 
van energieneutraal renoveren 
verduurzamen van de bestaande 
bouw.
Begrotingswijziging 003 vast te 
stellen.

Wethouder Agricola zegt toe dat hij het idee van 
een buurtwerker zal uitwerken in een separaat 
raadsvoorstel inclusief budgetaanvraag. Ook zal 
de notitie worden verduidelijkt over de positie van 
de duurzame dorpen in de isolatiecampagne.

Wethouder Van Leeuwen zegt toe zich te zullen 
inspannen voor een onderhandeling over de 
noodzakelijke financiële middelen voor 
verduurzaming van de cichoreifabriek.

Gehoord de beraadslagingen stelt de voorzitter 
voor om de besluitvorming in drie delen op te 
knippen en separaat in stemming te brengen. De 
besluitregel over de begrotingswijziging moet 
eveneens worden aangepast. De raad stemt 
hiermee in.

Dhr. Nijburg (ChristenUnie) dient mondeling een 
amendement in op het derde voorstel, te weten het 
aanwijzen van een voorbeeldgebouw. Hij stelt de 
raad voor te besluiten 'de Cichoreifabriek' te 
schrappen en te vervangen door 'de 
gemeentewerf'.

Wethouder Agricola ontraadt het amendement. De 
fracties Gemeentebelangen, CDA en PvdA achten 
het te prematuur om de werf aan te wijzen en 
wachten een voorstel van het college af. Dhr.
Nijburg trekt hierop het amendement in.

De raad besluit unaniem (20 stemmen) om:
Kennis te nemen van de Notitie verduurzaming 
gebouwen 
ln te stemmen met het beschikbaar stellen van 
een lening van 250.000,- aan de SVn voor 
een revolverend fonds ter bevordering van 
energieneutraal renoveren verduurzamen van 
de bestaande bouw 
De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

De raad besluit met 16 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, CDA, VVD) en 4 stemmen 
tegen (ChristenUnie, PvdA):

Voor het verdergaand verduurzamen van de 
Cichoreifabriek 22.203,- beschikbaar te 
stellen vanuit de algemene reserve reeds 
bestemd.

Stemming vindt plaats over het voorgestelde 
besluit om:

ln te stemmen met het aanwijzen van de 
Cichoreifabriek als voorbeeld van een 
gemeentelijk gebouw waarbij verduurzaming 
wordt gerealiseerd om meer praktijkervaring op 
te doen als gemeente en om als voorbeeld te 
dienen voor bedrijven en particulieren.

Met 10 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD)
en 10 stemmen tegen ChristenUnie, PvdA)
staken de stemmen. Het nemen van een 
beslissing wordt uitgesteld tot een volgende 
vergadering.



Voorlopige jaarrekening 2015 
Vooruitlopend op de definitieve 
vaststelling van de voorlopige 
jaarrekening 2015 een deel van het 
verwachte resultaat van 872.921 als 
volgt te bestemmen:
een bedrag van 16.000 uit het 
rekeningresultaat in te zetten voor de 
budgetoverheveling naar 2016, waar in 
2015 geen dekking vanuit de reserve 
tegenover stond;
een bedrag van E 496.799 uit het 
rekeningresultaat te storten in de 
algemene resen/e vrij besteedbaar.
bij definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2015 zal het resterende 
deel van de resultaatbestemming 
worden meegenomen, waaronder in 
ieder geval het sociaal domein.
Een bedrag van totaal 6 340.100 als 
budgetoverheveling uit 2015, in te 
zetten in 2016 en project in 2017.
Hien/an is 324.100 reeds als claim in 
de reserves vastgelegd.
De algemene reserve grondexploitatie 
voor 6 2.120.829 vrij te laten vallen en 
te storten in de algemene reserve vrij 
besteedbaar.
Een totaal bedrag van E 1.229.739 aan 
resterende claims op de resen/es te 
laten vrijvallen en te storten in de 
algemene reserve vrij besteedbaar.

Wethouder Van Leeuwen zegt toe bij de definitie 
vaststelling van de jaarrekening ook voorstellen 
doen over het oormerken van het overschot op h 
sociaal domein.

Stemverklaring 
De ChristenUnie heeft bedenkingen bij de 
toevoeging aan de algemene reserve vanuit de 
reserve grondexploitatie, gelet op het risico van 
renteontwikkelingen. De fractie stemt wel in met 
het voorstel.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (20 stemmen) aangenomen.
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11. Vaststellen besluitenlijst 
25 april 2016 Conform.

12. ing ekomen stukken en mededelingen Conform afdoeningsadvies.

13. Slu iting De voorzitter sluit de vergadering om 22:07 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
27 juni 2016 
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