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

21 maart 2016 

Aanwezig:
Voorzitter Noten 
Griffier Leegwater 
Raadsleden 
Gemeentebelangen Ellenbroek, Hof, Jutten, Kappert,

Kleine Koerkamp, Meijerink, Ramaker, Schuurman,
Snijder-Haarman 

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

ChristenUnie 
PvdA Wiltvank 
D66 Rooijakkers 
VVD Schuring 

Met kennisgeving afwezig:

Tevens aanwezig:

Lassche-Visscher, Nijburg, Nijkamp 

Wethouders Agricola, van Leeuwen en von Martels, secretaris Berends.

VOORG ESTELD RAADSBESLUIT RAADsBEsLu|T 

Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur.

Spreekrecht burgers Geen.

3a. Vragenronde 
Mondelinge vragen 

Er zijn 4 vragen ontvangen.

Dhr. Koetsier over glasvezel Nieuwleusen 
Synergie. Wethouder Agricola geeft aan dat de 
voorwaarden uit het raadsbesluit gelden voor de 
garantstelling. De vraagbundeling kan van start in 
juni als er voldoende interesse vanuit de markt is.

Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) over 
voortbestaan van Sercodak Handbal. Wethouder 
von Martels geeft aan gesprekken gevoerd te 
hebben en heeft de bereidheid uitgesproken 
mogelijkheden te verkennen.

Dhr. Ramaker over de naamgeving van het 
theater. Aansluitend Uitslag over het 
proces, alternatieven en eventuele heroverweging.
Wethouder von Martels geeft aan de naam niet 
meer te kunnen en willen wijzigen. Het college 
staat open voor de suggestie om burgers te 
betrekken bij de naamgeving van de WOC 
campus.

Vragenronde 
Schriftelijke vragen art. 44 RvO 

Vragen van D66 over vliegbewegingen airport 
Lelystad. Wethouder van Leeuwen geeft in 
antwoord op aanvullende vragen aan dat over de 
wachtroutes nog geen besluit is gevallen. Het 
college gaat in overleg met de aeroclub en doet 
zijn best deze te behouden.

Vragen van het CDA over de ouderbijdrage 
Jeugdzorg. Wethouder von Martels komt schriftelijk 
terug op aanvullende vragen over de 
communicatie van gemeente en het CAK over de 
jaren 2015 en 2016.



Vaststelling agenda Conform.

Welzijnsbeleid 2017-2020 
De inspraaknotitie welzijnsbeleid 2017-
2020 vast te stellen.
Het welzijnsbeleid 2017-2020 vast te 
stellen.
De beleidsregels innovatieve 
preventieprojecten sociaal domein vast 
te stellen (bijlage1).
De beleidsregels maatschappelijke 
duurzaamheid vast te stellen (bijlage 

De besluiten genoemd onder 1 4 
als definitief aan te merken, als er 
gedurende de aanvullende 
inspraaktermijn, geen nieuwe 
inhoudelijke zienswijzen binnenkomen.
Voor de organisatie ontwikkeling 
rondom de welzijnskoepel eenmalig 
een krediet van maximaal 50.000 
beschikbaar te stellen voor de periode 
2017-2020.

CDA en ChristenUnie zijn blij met de wijzigingen in 
het dictum en het opnieuw ter inzage leggen.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (21 stemmen) aangenomen.

Reikwijdte en detailniveau 
Milieueffectrapport uitbreiding 
windpark Nieuwleusen 

Kennis te nemen van de reacties en 
adviezen en in te stemmen met de 
beantwoording zoals weergegeven in 
de Reactie en adviesnota NRD 
uitbreiding Windpark Nieuwleusen;
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
uitbreiding Windpark Nieuwleusen met 
aanvullingen zoals genoemd in de in 
lid 1 genoemde Reactie en adviesnota 
vast te stellen.
Voor de in de NRD beoogde 
uitbreiding Windpark Nieuwleusen de 
coordinatieregeling volgens paragraaf 

Wet ruimtelijke ordening toe te 
passen op de voorbereiding en 
bekendmaking van het 
bestemmingsplan en daarvoor 
benodigde omgevingsvergunning(en).

Conform.

herziening Buitengebied,
Staphorsterweg 12 

De 8e herziening bestemmingsplan 
Buitengebied gemeente Dalfsen,
Staphorsterweg 14, het GML-bestand 
NL.lMR0.0148.BgemDlfshz8-vsO1 met 
daarin de geometrisch bepaalde 
planobjecten, de bijbehorende 
bestanden, toelichting en de bijlagen,
waarbij gebruik is gemaakt van een 
ondergrond die is ontleend aan de 
GBKN-versie van 3 december 2015,
langs elektronische weg en in analoge 
vorm gewijzigd vast te stellen.
De provincie te vragen het besluit 
eerder bekend te mogen maken dan 
de wettelijk voorgeschreven termijn 
van zes weken (artikel 3.8 lid 4 van de 
Wet ruimtelijke ordening).
Geen exploitatieplan vast te stellen.

Conform.



Kadernota verbonden partijen 
De kadernota verbonden partijen vast 
te stellen.
De bevoegdheid tot het indienen van 

derde en vijfde lid, alsmede artikel 59,
derde en vijfde lid van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen,
omtrent de ontwerpbegroting en 
omtrent wijzigingen van de begroting 
van gemeenschappelijke regelingen 
waaraan de gemeente deelneemt te 
delegeren.
Hiertoe vast te stellen de “6e wijziging 
Delegatiestatuut gemeente Dalfsen".

zienswijzen zoals bedoeld in artikel 35,

Gemeentebelangen kan zich vinden in dit voorstel.
Op deze manier wordt meer invloed aan de 
voorkant uitgeoefend. Delegatie is een logisch 
vervolg.

CDA en ChristenUnie zijn het inhoudelijk eens met 
de nota, maar stellen voor om geleidelijk aan te 
wennen aan een fundamenteel andere werkwijze.
Zij geven de voorkeur aan mandaat boven 
delegatie en willen dit later voorleggen aan een 
nieuwe raad.

De PvdA is tevreden over de nota, maar vindt dat 
de raad zijn verantwoordelijkheid moet nemen 
zonder mandaat of delegatie aan het college.

D66 hecht geen waarde aan de vorm, de focus 
moet liggen op overleg met de regelingen.
Wethouder van Leeuwen geeft aan dat het college 
de keuze voor delegatie of mandaat aan de raad 
overlaat, maar kan zich niet vinden in de opvatting 
van de PvdA.

De voorzitter stelt voor om te kiezen voor 
mandatering in plaats van delegatie, maar hierbij 
uit te spreken dat de mogelijkheid van delegatie 
opnieuw op de agenda komt in de kadernota's voor 
de nieuwe raad.

Stemverklaring 
De PvdA is het hier niet mee eens, maar zal 
desondanks instemmen met dit gewijzigde 
voorstel.

De gemeenteraad besluit vervolgens zonder 
hoofdelijke stemming unaniem (21 stemmen) om:

De kadernota verbonden partijen vast te stellen,
met dien verstande dat in paragraaf 6.2 en 6.5 
'delegeert' wordt vervangen door 'mandateert'
en in paragraaf 10.4 'tweede wijziging van het 
Delegatiestatuut' wordt vervangen door 
'dertiende wijziging van het Mandaatstatuut 
gemeente Dalfsen'.
De bevoegdheid tot het indienen van 
zienswijzen zoals bedoeld in artikel 35, derde 
en vijfde lid, alsmede artikel 59, derde en vijfde 
lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen,
omtrent de ontwerpbegroting en omtrent 
wijzigingen van de begroting van 
gemeenschappelijke regelingen waaraan de 
gemeente deelneemt te mandateren aan het 
college.
Hiertoe vast te stellen de “13e wijziging 
Mandaatstatuut gemeente Dalfsen”
Het onderwerp delegatie opnieuw te agenderen 
ten behoeve van de gemeenteraad in nieuwe 
samenstelling en te verwoorden in de 
betreffende kadernota's over de 
gemeenschappelijke regelingen.

22 februari 2016 
Vaststellen besluitenlijst Conform.



10. ingekomen stukken en mededelingen 
Brief 10: K en dJ. Kwestie buitengebied 
De voorzitter meldt dat de griffier heeft voorgesteld 
om deze brief door te schuiven naar de volgende 
raadsvergadering, om in de tussentijd helder te 
krijgen welke formele stap de raad zou moeten 
zetten. Daartoe wordt overleg gevoerd in het 
presidium. De raad stemt hier mee in.

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
25 april 2016.

de voorzitter,
Noten Leegwater 


