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

d.d. 23 november 2015

Aanwezig:
Voorzitter
§.r.lt.f.i.§.:
Raadsleden
Gemeentebelangen

H.C.P. Noten
J. Leegwater

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. |.G.J. Snijder-Haarman
A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman,CDA
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, J.W. Uitslag

ChristenUnie
PvdA
D66
WD

J.J. Wiltvank
J.T.P.M. Rooijakkers
R.P. Schuring

Tevens aanwezig:

mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp

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.
0

Opening
W

De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur.

2. Spreekrecht burgers Geen.

3. Vragenronde Geen.

4.
L

Vaststelling agenda Conform,

5. Integraal huisvestingsplan onderwijs
2015-2018
Het Integraal huisvestingsplan 2015 -

2018 vast te stellen

Stemverklaringen:
PvdA: jammer dat in sommige gevallen de visie
mbt optimale oplossingsrichting wordt verlaten.
ChristenUnie: bedenkingen ten aanzien van visie
m.b.t. 1-kind-centrum en één pedagogische visie..

Conform.

6. Overdracht aandelen Wezo en
liquidatieplan
ln te stemmen:
1. met de overdracht van de

gemeentelijke aandelen in Wezo NV
aan de gemeente Zwolle per 1 januari
2016;

2. met het door het Algemeen Bestuur
van de Gemeenschappelijke Regeling
Wezo opgesteld liquidatieplan en
daarmee de definitieve opheffing van
deze Gemeenschappelijke Regeling;

3. in de dekking van de kosten te
voorzien door eenmalig een bedrag
van 6 298.000,- ten laste van de
exploitatie 2015 te brengen.

Conform.
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Dorp aan de Vecht- Kadernota
Centrumvisie Dalfsen
1. De Kadernota 'Dorp aan de Vecht-

centrumvisie Dalfsen' vast te stellen.
De ruimtelijke consequenties van
deze kaders nader te verkennen in de
Realisatiefase van dit visieproject.

2.

Wethouder Van Leeuwen zegt toe:
- dat ook de ondernemers uit de

Wilhelminastraat betrokken worden;
- een uitwerking inclusief financiële

consequenties terug komt in de raad;
- verkeersbewegingen Prinsenstraat en

Kerkplein betrokken worden in
vervolgonderzoek.

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

Actualisering Algemene plaatselijke
verordening
1. Vast te stellen de 'Algemene

plaatselijke verordening';
in te trekken de Algemene plaatselijke
verordening 2011 , vastgesteld bij
raadsbesluit van 30 mei 2011.

2.

Burgemeester Noten zegt toe dat het college
terugkomt op de vragen van de ChristenUnie over
gladheid en veiligheid op de weg in oogst- en
zaaiseizoen, en de relatie met het gereserveerde
artikel in de APV.

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

Gemeenschappelijke regeling GBLT
Het college van burgemeester en
wethouders toestemming te verlenen
om met ingang van 1 januari 2016 toe te
treden tot de gemeenschappelijke
regeling GBLT en in te stemmen met de
dienovereenkomstige wijziging van de
gemeenschappelijke regeling GBLT.

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

Wijzigminggrondslagrioolheffing
M ****** U

Vast te stellen:
1. dat de heffingsmaatstaf van de

rioolheffing (eigenarenheffing) per 1
januari 2017 gebaseerd wordt op de
WOZ - waarde;
dat er een gebruikersheffing
grootverbruik wordt ingevoerd per 1
januari 2017 bij een waterverbruik
(incl. gebruik grondwater/ lozen
proceswater) vanaf 400m3;
dat de invoering van rioolheffing
grootverbruik gefaseerd, in drie jaar,
wordt ingevoerd waarbij in 2019 de
opbrengst rioolheffing grootverbruik
6% bedraagt van de totale opbrengst.

2.

3.

Alle fracties, met uitzondering van de PvdA, geven
aan zich niet in het voorstel te kunnen vinden en
een alternatief voor te staan.

Dhr. Nijburg (ChristenUnie) dient een motie in,
waarin het college wordt verzocht:

- een voorstel uit te werken, waarin:
0 een andere systematiek wordt uitgewerkt

voor grootgebruikers
o de eigenarenheffing wordt gehandhaafd
o er sprake is van een gestaffeld tarief

naarmate het aantal kubieke meters
verbruik toeneemt
invoering van de nieuwe tariefstelling
ingaat per 1 januari 2017;

- dit voorstel aan te bieden voor besluitvorming
in 2016

0

Wethouder Van Leeuwen heeft bedenkingen bij de
formuleringen, maar is bereid met een nieuw
voorstel te komen dat in de geest van de motie zal
worden uitgevoerd, te weten eigenarentarief en
een gebruikerstarief, waarbij onderscheid wordt
gemaakt in kleinverbruik en grootverbruik via een
gestaffelde opbouw.

De voorzitter stelt voor dat het voorstel niet in
stemming wordt gebracht en van de agenda wordt
afgevoerd. Dhr. Nijburg trekt zijn motie in. De raad
besluit het college te verzoeken met een nieuw
voorstel te komen conform de toezegging.
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Nota Grondbeleid
1. ln te stemmen met de uitgangspunten

zoals deze zijn vastgesteld in de Nota
Grondbeleid en deze als kader voor
de aankomende periode van vier jaar
(2015 - 2020) vast te stellen.
Het gemeentelijke actieve
grondbeleid voor te zetten.

11.

2.

Wethouder Van Leeuwen zegt toe dat het college
schriftelijk terugkomt op het uitgiftesysteem voor
kavels van bedrijven en particulieren, in het licht
van de gemaakte opmerkingen en het genomen
raadsbesluit uit januari 2014.

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

12. Vaststellen besluitenlijsten d.d. 26
oktober 2015 en 2 en 5 november 2015

Beide besluitenlijsten conform.

13. Ingekomen stukken en mededelingen Brief 3: Herinrichting N340
Dhr. Rooijakkers (D66) verzoekt het college om
ook met warme belangstelling kennis te nemen
van deze brief. Wethouder van Leeuwen geeft aan
een reactie in voorbereiding te hebben richting
provincie, waarin ook aan deze brief aandacht
wordt besteedt.

Brief 1: Draadloze communicatie
Dhr. Wiltvank (PvdA) verzoekt het college om
kennis te nemen van deze brief en deze ook
inhoudelijk te bekijken. Wethouder Von Martels zal
hier kennis van nemen.

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

Éesloten gedeelte De voorzitter schorst en heropent de vergadering
in beslotenheid.

14. Sluiting Devoorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
14 december 2015.

 me:m«w@“~«„%

drs HCP Noten d J Leegwater

f
`„„,..„„„l„„u„.„.› w i

__-L,___.
äefvïmeemimgw??j 1 riffler,




