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

d.d. 14 december 2015

Aanwezig:
Voorzitter H.C.P. Noten
Grif,f,i,er J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,

H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman,
mw. l.G.J. Snijder-Haarman

CDA A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, mw. A.J. Ramerman,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, J.W. Uitslag

ChristenUnie mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp
PvdA J.J. Wiltvank
D66 J.T.P.M. Rooijakkers (vanaf agendapunt 3)
VVD R.P. Schuring

Met kennisgeving afwezig:
T.B.M. Logtenberg (CDA)

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola , R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, secretaris J.H.J. Berends.
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"1. Öpening De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur.

Dhr. Logtenberg (CDA) is afwezig, dhr.
Rooijakkers (D66) komt later.
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Spreekrecht burgers Geen.

Mvragenronde Mevr. Schiphorst-Kijk in de Vegte (CDA) over over
de Code Verantwoordelijk marktgedrag
Thuiszorgondersteuning. Het college geeft aan de
code te onderschrijven. De tarieven zijn lager dan
genoemd in de code, maar vallen binnen de
bandbreedte die door de raad is vastgesteld.

Dhr. Rooijakkers (D66) maakt deel uit van de
vergadering.

4 Vaststelling agenda Conform.

`5 Belastingverordeningen 2016
De raad vast te laten stellen de:
- Verordening Hondenbelasting 2016
- Legesverordening 2016
- Verordening op de

Lijkbezorgingsrechten 2016
~ Verordening Onroerende -

zaakbelastingen 2016
- Verordening Precariobelasting 2016
~ Verordening Reinigingsheffingen

2016
~ Verordening Rioolheffing 2016
- Verordening Toeristenbelasting 2016
- Verordening Rioolaansluitingrecht

2016

Conform.
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Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
2016-2017
1. ln te stemmen met het organiseren

van een werkconferentie voor de
raad, waarbij een nieuw/aangepast
ambitieniveau en duidelijke
doelstellingen voor een Duurzaam
Dalfsen worden vastgesteld.
ln te stemmen met het
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
2016-2017 en Bijlage 2
Projectenoverzicht.

3. Kennis te nemen van Bijlage 1
Terugblik Meerjarenprogramma
Duurzaamheid 2014-2015.
ln te stemmen met het laten vervallen
van de claims op duurzaamheid per
31 december 2015 (verwachting
ongeveer 6 510.000,-), zodat deze
weer vrij te besteden zijn binnen de
reserve Milieu.

5. ln te stemmen met het beschikbaar
stellen van E 500.000,- voor het
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
2016-2017. Dit bedrag kan ten laste
worden gebracht van de reserve
Milieu.

6. De financiële consequenties van
voorstel 5 te verwerken via een

2.

4.

begrotingswijziging 2015. _

Conform ,

l1.
Evaluatie Rood voor Rood beleid

Kennis te nemen van de Evaluatie
rood-voor-rood beleid gemeente
Dalfsen.
Hoofdstuk 4 van het Beleidskader
“Ontwikkelen met kwaliteit in het
buitengebied van de gemeente
Dalfsen" volgende puntte wijzigen:
4.5.1 Bouwkavel compensatiewoning
- bouwkavel elders - eerste en
tweede bullet te vervangen door:
Het is niet mogelijk om een
bouwkavel voor een
compensatiewoning te realiseren op
een andere locatie dan een
slooplocatie waar minimaal 300 m2
gesloopt wordt.
De conclusies en aanbevelingen uit
deze evaluatie in 2016 - 2017
mee te nemen bij de verdere
ontwikkeling van beleid voor sloop en
hergebruik van vrijkomende
bebouwing met landschappelijke
inpa_ssj_nginjhet buitengebied.

2.

3.

Stemverklaringen
Dhr. Schuring (VVD) geeft aan zich niet in het
voorstel te kunnen vinden, de aanpassing is voor
hem ongewenst.
Dhr. Rooijakkers (D66) vindt de voorgestelde
aanpassing wel een verbetering en zal voor het
voorstel stemmen. Een discussie over het aantal
sprokkellocaties zou nog eens terug moeten
komen.

Het raadsvoorstel wordt met 19 stemmen voor
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, PvdA,
D66) en 1 stem tegen (VVD) aangenomen.
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Vaststelling boswetgrenzen
1. De huidige bebouwde kom grenzen

voor de Boswet d.d. 10 april 1979
(voormalige gemeente Dalfsen) en 8
april 1964 (voormalige gemeente
Nieuwleusen) in te trekken.
De nieuwe bebouwde kom grenzen
voor de Boswet vast te stellen op de
locaties zoals aangegeven in bijlage 2
tlm 9 Bebouwde kom grenzen Boswet
kernen Dalfsen, Nieuwleusen,
Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen
en Emmen en Ankum.
De inspraaknotitie “Zienswijzen
bebouwde kom grenzen voor de
Boswet” vast te stellen.

W

2.

3.

Wethouder Agricola zegt toe schriftelijk terug te
komen op de gestelde vragen:
- Temperatuurdaling door kappen van groen

heeft geen relatie met CO2 (ChristenUnie)
- Nadere toelichting opmerking afstemmen

bomenkap en regels bestemmingsplan, relatie
met kapverbod in de APV (PvdA)

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
unaniem (20 stemmen) aangenomen.

Verordening financiële en materiële
gelijkstelling onderwijs
De geactualiseerde bijlagen
voorzieningen in de Verordening
financiële en materiële gelijkstelling
onderwijs gemeente Dalfsen vast te
stellen.

.W .„..„.„..„..„..„.„.„..„.„.„..„ _ ___ „,.„„

Naar aanleiding van de beantwoording van de
technische vragen van mw. Lassche
(ChristenUnie) constateert de voorzitter dat de
bijlagen aangepast moeten worden voordat de
raad een besluit kan nemen. Hij stelt voor om in
bijlage 2 de term 'locaties voor
bewegingsonderwijs' op te nemen waar
'gymnastiekaccommodaties' genoemd zijn. De
raad besluit conform dit mondeling amendement
met algemene stemmen.

Het geamendeerde voorstel wordt zonder
hoofdelijke stemming unaniem (20 stemmen)
aangenomen.

Subsidieverordening jeugdzorg
IJsselland
Vast te stellen de Subsidieverordening
Jeugdhulp.

Mw. Lassche (ChristenUnie) constateert dat
aanvragen ingediend moesten worden voor
september. Zij vraagt hoe het gaat met de
aanvragen voor 2016, tenNij| de verordening in
december wordt vastgesteld. Wethouder von
Martels komt hier schriftelijk op terug.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
unaniem (20 stemmen) aangenomen.

Zienswijze begrotingswijziging GGD
IJsselland
Geen zienswijze in te dienen bij de
voorgenomen begrotingswijziging van de
GGD IJsselland.

De voorzitter geeft aan dat de vragen over de
periode tussen ontvangst en behandeling van de
brief en de noodzaak van een begrotingswijziging
op dit moment in het jaar worden meegenomen
naar de taakgroep vanuit de raad.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
unaniem (20 stemmen) aangenomen.

Zienswijze najaarsnota
Veiligheidsregio IJsselland
Geen zienswijze in te dienen op de suggestie van dhr. Koetsier (CDA) toe dat hij bij de

Burgemeester Noten zegt in antwoord op de

Najaarsrapportage 2015 Veiligheidsregio raad terug komt met ideeën over communicatie
IJsselland. over zelfredzaamheid en veiligheid

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
unaniem (20 stemmen) aangenomen.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 23 De besluitenlijst van het openbare deel wordt
november 2015

É
conform vastgesteld.



_,__,__,__,_ . _ _
-V „_ „ „ „ „ „ ..„„.

4
15. Ingekomen stukken en mededelingen

ø M M

WWT3riefDiaconie Bruqkerk Lemelerveld 1

Dhr. Wiltvank (PvdA) verzoekt het college de in de
brief opgenomen zorgen te betrekken in de
komende evaluatie. Daarnaast ziet hij dat de

l ombudscommissie onvoldoende bekend is.

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

Besloten gedeelte

l

De voorzitter schorst en heropent de vergadering
in beslotenheid.

Het resultaat van de beraadslagingen in
beslotenheid wordt opgenomen in de openbare
besluitenlijst (zie hierna).

14. Opheffing en bekrachtiging
geheimhouding
1. Geheimhouding op te heffen over de

inhoud van de mededeling van 23
november 2015.

2. Geheimhouding in stand te houden
m.b.t. de overgelegde stukken
(businesscase).
De besluitenlijst van de besloten
raadsvergadering van 23 november
2015 openbaar te maken.

3.

De inhoud van de mededeling betreft datgene wat
in de besluitenlijst van het besloten gedeelte van
de vergadering van 23 november 2015 is
opgenomen. Hiertoe zijn nog enige tekstuele
wijzigingen in de besluitenlijst aangebracht.

De raad besluit met algemene stemmen om de
geheimhouding op te heffen op de inhoud van de
mededeling van 23 november 2015 en maakt de
besluitenlijst openbaar. De raad besluit de
geheimhouding voor het overige in stand te
houden.

16. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:48 uur. Hij
wenst iedereen fijne feestdagen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
25 januari 2016.
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riffaer,
drs. H.C.P. Noten V. J. Leegwater

1 Deze brief staat geagendeerd voor de raadsvergadering van januari 2016.


