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

d.d. 14 september 2015

Aanwezig:
Voorzitter H.C.P. Noten
Griffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp,

P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman, mw. |.G.J. Snijder-Haarman
CDA A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, 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
WD R.P. Schuring

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels,
adjunct-gemeentesecretaris A. Goeree.

Met kennisgeving afwezig:
A. Westerman (Gemeentebelangen)

VooRGEsTE|_D RAADsBEsLu|T RAADSBESLUIT
1.. .Opening De voorzitter opent de vergadering om 22:35 uur.

Dhr. Westerman is afwezig.

2. Kredietaanvraag renovatie constructie
overkluizing Lemelerveld
1. Akkoord te gaan met variant 2,

j
renoveren van de overkluizing over

l een lengte van ca. 20.00 m, zoals in
de vertrouwelijke bijlage omschreven
staat.
De door het college opgelegde
geheimhouding te bekrachtigen voor
een periode van 6 maanden (artikel
25, tweede lid en artikel 55 lid 1
Gemeentewet).

2.

De voorzitter meldt dat de vertrouwelijkheid op de
bijlage kan vervallen wat het college betreft. De
onderhandelingen zijn afgerond. Het voorgestelde
raadsbesluit wordt hierop aangepast.

Het college zegt toe schriftelijk informatie te
verstrekken over de wijze waarop inspecties plaats
vinden.

ln antwoord op een vraag van dhr. Nijburg zegt
wethouder van Leeuwen dat met dit besluit een
krediet van E 240.000 beschikbaar wordt gesteld.

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

De raad besluit:
- Akkoord te gaan met variant 2, renoveren

van de overkluizing over een lengte van
ca. 20.00 m, zoals in de bijlage
omschreven staat.

3. Sluiting De voorzitter sluit dievergadering om 23:05 uur.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen «»zijn openbare vergadering van 26 oktober
2015.
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