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

d.d. 15 en 18 juni 2015

Aanwezig:
Voorzitter H.C.P. Noten
Griffier 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 R.H. Kouwen, A.C. Koetsier, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman (alleen
op 18 juni), 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
VVD R.P. Schuring ~

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen, M.R.H.M. von Martels, gemeentesecretaris
J.H.J. Berends

Met kennisgeving afwezig:
mw. A.J. Ramerman (alleen op 15 juni afwezig)
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1„ Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur.
Mevrouw Ramerman (CDA) is niet aanwezig.

Spreekrecht burgers Geen.

3. Vaststellingagenda
MMMMMM

Wffonform.

4. Jaarrekening 2014
1. De jaarrekening 2014 vast te stellen. ` Conform.
2. Het rekeningresultaat2014 van .
E 1.438.606 als volgt te bestemmen:
a. Een totaal bedrag van 6 706.000 uit het
rekeningresultaat opnieuw te ramen op de
desbetreffende producten in 2015;
b. Een bedrag van ë 732.606 te storten in
de algemene reserve vrij besteedbaar.
3. De algemene reserve grondbedrijf aan
te vullen met E 979.069 en dit ten laste te
brengen van de algemene reserve vrij
besteedbaar.

5. Voorjaarsnota 2015 en lnvesteringsplan De fractievoorzitters spreken in 1° termijn hun
2016-2019 (1° termijn) algemene beschouwingen uit. Het college
Vast te stellen: beantwoordt gestelde vragen in eerste termijn en
1. De Voorjaarsnota 2015 incl. de notitie doet de volgende toezeggingen:

meicirculaire. - initiatief te nemen binnen de Veiligheidsregio
2. Het lnvesteringsplan 2016-2019. voor een landelijk verbod op wensballonnen (N)

`

- een notitie aan de raad te sturen in september
En de begroting conform te wijzigen. 2015 over de problematiek rond statushouders,

in een brede context (vL)
- onderzoek uitbestede taken weer in eigen

dienst nemen i.c.m. St. Dalfsen werkt (vL)
g- de raad wordt geïnformeerd over oorzaken
J

gebruik jeugdzorg (vM)
Dhr. Noten zegt toe dat hij als voorzitter van de
landelijke Transitiecommissie Sociaal Domein
onderzoek zal verrichten naar het incasseren van
de zelfstandigenaftrek door zorgaanbieders.
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De voorzitter schorst de vergadering om 21:45
uur.

Wiïíšropenirig De voorzitter heropent de vergadering op 18 juni
om 19:30 uur. Mw. Ramerman (CDA) maakt deel
uit van de vergadering.

2016-2019 (1° termijn)
Vast te stellen:

meicirculaire.
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Voorjaarsnota2016”en lnvesteringsplan

1. De Voorjaarsnota 2015 incl. de notitie

12. Het lnvesteringsplan 2016-2019.

En de begroting conform te wijzigen.

Het woord wordt in 2° termijn gevoerd door de
fractievoorzitters. Zij reageren op de algemene
beschouwingen en de reactie van het college. Het
college doet de volgende toezeggingen:
- raad wordt geïnformeerd over demografische

prognoses (vM)
- de toegezegde evaluatie Rood voor Rood komt

nog in 2015 in de raad (A)
- resultaten van onderzoek naar fietsveiligheid in

september aan de raad te sturen (VL)

Dhr. Rooijakkers (D66) dient een motie in, waarin
het college wordt verzocht om in gesprek te gaan
met de beide woningcorporaties over de realisatie
van nieuwbouw/sociale woningbouw, de
beleidsdoelstellingen en prestatieafspraken en
hierover verslag uit te brengen aan de raad
voorafgaand aan de behandeling van de nieuwe
woonvisie later dit jaar.

Wethouder Agricola zegt toe dat een gesprek zal
worden georganiseerd met vertegenwoordigers
van de twee corporaties, zodat de input van de
raad bekend is en kan worden meegenomen in de
op te stellen prestatieafspraken.

Stemverklaringen:
De overige fracties staan sympathiek tegenover
de motie, maar steunen deze niet gelet op de
toezegging van het college. De PvdA zou de
motie wel steunen.
Dhr. Rooijakkers constateert dat de motie zijn
werk heeft gedaan. Hij trekt de motie in.

De fracties steunen de Voorjaarsnota met
inachtneming van de gedane toezeggingen. Het
voorstel wordt unaniem (21 stemmen) zonder
hoofdelijke stemming aangenomen

`9. “sluiting De voorzittersluitde vergaderingom21:57Muwur.-2

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
28 september 2015.

De raad voornoemd,
j_

:Z 3.),
de voorzitter 1.

\\x

ffier
drs. H.C.P. l\loten fl J. Leegwater


