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

11 juli 2016 

Aanwezig:
Voorzitter 

Raadsleden 
Gemeentebelangen 

Noten 
van der Woude 

Hof, Jutten, Kappert, Kleine Koerkamp,
Meijerink, Ramaker, Schuurman, Snijder-Haarman 

Koetsier, Kouwen, Logtenberg, Ramerman,
Schiphorst-Kijk in de Vegte, Uitslag 

Nijburg 
Wiltvank 

Rooijakkers 
Schuring 

CDA 

ChristenUnie 
PvdA 

Met kennisgeving afwezig:
Ellenbroek, Lassche-Visscher, Leegwater (griffier), Nijkamp 

Tevens aanwezig:
Wethouders Agricola van Leeuwen en von Martels, gemeentesecretaris 

Goeree.

H VOORGESTELD RAADSBESLUIT 
W 

RAADSBESLUIT 
Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

Afwezig zijn: de heren Ellenbroek 
(Gemeentebelangen) en Nijkamp (ChristenUnie)
en mevrouw Lassche (ChristenUnie).

H Spreekrecht burgers Geen.

1 Vragenronde een.

V4. Vaststelling agenda 
ik 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.



Jaarrekening 2015 
Voorstel:

De definitieve jaarrekening 2015 vast 
te stellen;
Het rekeningresultaat van E 
1.253.977 vast te stellen;
Gelet op de eerdere besluitvorming 
(waar reeds 6 512.799 van het 
rekeningresultaat is bestemd) het 
resterende deel van 6 741.178 uit het 
rekeningresultaat als volgt te 
bestemmen:
een bedrag van 6 396.203 te storten 
in de reserve decentralisatie, zodat 
deze reserve gelijk is aan het 
oorspronkelijk beschikbare bedrag 
voor deze reserve;
een bedrag van G 344.975 te storten 
in een nieuwe reserve reeds bestemd 
in het sociaal domein en het college 
een plan te laten maken voor 
besteding in het sociaal domein,
waaronder participatie/re-integratie en 
trajecten voor vergunninghouders.

De heer Kleine Koerkamp Gemeentebelangen,
geeft aan niet te kunnen instemmen met de eerste 
bullit van het raadsvoorstel onder punt Hij geeft 

Q aan voornemens te zijn een amendement hierop in 
te dienen. Reden voor het amendement is dat de 
raad in 2014 spelregels heeft vastgesteld over de 
duur van de frictiepot reserve decentralisatie. Het 
voorstel van het college is niet conform de 
gemaakte afspraken. Wel is Gemeentebelangen 
voorstander om het geld te bestemmen voor het 
sociaal domein en vraagt het college met een 
voorstel hiervoor te komen.

Wethouder van Leeuwen erkent dat de termijn 
voor de reserve decentralisatie is verlopen en ëgt 

met een voorstel te komen tot verlenging 
hiervan.

Mevrouw Ramerman CDA geeft aan in te kunnen 
,stemmen met een voorstel tot verlenging van de 
l reserve decentralisatie maar wil de gelden 
beschikbaar houden voor het sociaal domein en 
niet eerst in de reserve vrij besteedbaar te storten.

De heer Nijburg CU geeft aan de gelden binnen 
het sociaal domein te willen parkeren en het 
college voorstel af te wachten.

De heer Wildvank PvdA, de heer Rooijakkers D'66 
en de heer Schuring VVD, sluiten zich hierbij aan 

iWethouder Van Leeuwen geeft aan dat de 
frictiepot decentralisatie is ingesteld vanaf 2015 en 
dus ook voor 2016 nog zou gelden. Hij geeft aan 
dit uit te zoeken.

De raad besluit unaniem om punt 3 eerste bullit 
van het voorgestelde besluit als volgt te formuleren 

j en daarmee vast te stellen:
“een bedrag van E 396.203 vooralsnog te storten in 
de reserve decentralisatie, zodat de reserve gelijk 
is aan het oorspronkelijke bedrag voor deze 
reserves".

De raad besluit met in achtneming van het 
bovenstaande besluit de jaarrekening 2015 vast te 
stellen.

De heer Nijburg ChristenUnie legt een 
stemverklaring af. 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.

Ingekomen stukken en mededelingen Naar aanleiding van een vraag van het CDA wordt 
door wethouder Agricola toegezegd om na het 
bezoek aan de ondernemersvereniging Dalfsen de 
raad nader te informeren over de stand van zaken 

iSluiting 
W 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:00 uur,

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



26 september 2016.

De raad voornoemd,

voo:
Noten o Leegwater 


