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

24 oktober 2016 

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

Meijerink, Ramaker, Schuurman, Snijder-Haarman 
CDA Koetsier, Kouwen, Logtenberg, Ramerman,

Schiphorst-Kijk in de Vegte, Uitslag 
ChristenUnie Lassche-Visscher, Nijburg, Nijkamp 
PvdA Wiltvank 
D66 Rooijakkers 
VVD Schuring 

Met kennisgeving afwezig:
Jutten (Gemeentebelangen)

Tevens aanwezig:
Wethouders Agricola, van Leeuwen en von Martels, secretaris Berends.

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

Dhr. Jutten (Gemeentebelangen) is afwezig.

De voorzitter meldt dat Schuring 
ontslag heeft genomen als raadslid, maar dat hij 
wettelijk gezien raadslid blijft totdat de raad 
besloten heeft tot de toelating van zijn opvolger.
Op dat moment zal een officieel afscheid volgen.

Spreekrecht burgers Geen.

Vragenronde Er zijn 2 vragen ontvangen.

Dhr. Logtenberg over kunst op het 
Kroonplein. Wethouder van Leeuwen geeft aan dat 
hij uitzoekt wat de rechten en plichten zijn die 
verbonden zijn aan het eigendom van het 
kunstwerk. De sfeerbeleving van het plein wordt 
meegenomen in de evaluatie. Over beide zaken 
wordt de raad ge`informeerd.

Dhr. Logtenberg over de planvorming in de 
woningbouw. Wethouder Agricola geeft aan dat hij 
binnen de huidige afspraken voldoende ruimte ziet.
Indien daar aanleiding toe bestaat worden de 
afspraken herzien bij de tweejaarlijkse evaluatie.
Er is ook voldoende uitbreidingscapaciteit.
Uitbreiding van locaties kan ook bij kleinere kernen 
aan de orde zijn.

Vaststelling agenda Conform.



Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte 
Voorstel:

Het Beleidsplan Licht in de Openbare 
Ruimte 2016 vast te stellen.
De daarin opgenomen kredieten van 
120.000 per jaar voor de jaren 2017 
2020 beschikbaar te stellen.
Deze kredieten te dekken uit de reserve 
volkshuisvesting.
Van de Opiniepeiling 'Licht in de Openbare 
Ruimte' Donker waar mogelijk, licht waar 
nodig kennis te nemen.
Van de reactie op hoofdlijnen kennis te 
nemen.

Conform.

Bestuursrapportage 2016 
Voorstel:

De bestuursrapportage 2016 vast te 
stellen.
Het incidentele overschot van de 2e 
bestuursrapportage 2016 vaststellen op 
E 329.000 en dit bedrag ten gunste te 
brengen van het resultaat 2016.
De begroting 2016 te wijzigen door 
vaststelling van de 11e begrotingswijziging 
2016, conform de tabel op van de 
bijlage.
De kredieten GBI beheerpakket Openbare 
Ruimte en 3 abri's met respectievelijk 
6 23.000 en 6 4.000 aframen en de 
financiële consequenties hiervan verwerken 
in de begroting 2017.

Conform.

GWP 2016-2026 en Uitvoeringsprogramma 
Voorstel:

Kennis te nemen van de Reactienota 
(reactie op zienswijzen).
Het definitieve GWP 2016-2026 en het 
Uitvoeringsprogramma 2016-2018 vast te 
stellen.

Dhr. Nijburg (ChristenUnie) dient, mede namens 
D66 en VVD, een motie in aangaande de rotonde 
Koesteeg Rondweg waarin het college wordt 
verzocht:

Om in gesprek te gaan met ouders uit die wijk 
om te kijken waar de ervaren problemen en 
gevoeiigheden liggen;
Een analyse te maken van verschillende 
maatregelen, variërend van de aanleg van een 
fietstunnel tot niets doen, waarbij effecten in 
beeld gebracht worden op onder meer 
fietsveiligheid en kosten;
Deze analyse aan de raad aan te bieden bij de 
Perspectiefnota 2018-2021 

Wethouder Van Leeuwen is bereid de motie uit te 
voeren. Alle fracties geven aan zich in de motie te 
kunnen vinden.

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

De motie wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (20 stemmen) aangenomen.



8 Accountantsdiensten 2016-2018 
Voorstel:

ln te stemmen met het opzeggen van de 
overeenkomst met Deloitte Accountants 

ln te stemmen met het voorgenomen 
collegebesluit om een overeenkomst te 
sluiten met BDO Accountants voor het 
verrichten van accountantsdiensten.
BDO Accountants aan te wijzen als 
accountant belast met de 
accountantscontrole voor de boekjaren 
2016 tot en met 2018, met jaar als 
optie tot verlenging.
De gemeenteraad voor te stellen de 
incidentele meerkosten voor 2016 te 
verwerken in de jaarrekening 2016 en de 
structurele meerkosten vanaf 2017 van 
6 2.500 mee te nemen bij het opstellen van 
de perspectiefnota 2017.

Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) stelt de raad voor om 
de incidentele meerkosten op te nemen in de 
besluitvorming. De raad stemt unaniem in met dit 
mondeling amendement.

De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming unaniem (20 stemmen) om:

ln te stemmen met het opzeggen van de 
overeenkomst met Deloitte Accountants 
ln te stemmen met het voorgenomen 
collegebesluit om een overeenkomst te sluiten 
met BDO Accountants voor het verrichten 
van accountantsdiensten.
BDO Accountants aan te wijzen als 
accountant belast met de accountantscontrole 
voor de boekjaren 2016 tot en met 2018, met 

jaar als optie tot verlenging.
De gemeenteraad voor te stellen de 
incidentele meerkosten van 9.500 voor 2016 
te verwerken in de jaarrekening 2016 en de 
structurele meerkosten vanaf 2017 van 2.500 
mee te nemen bij het opstellen van de 
perspectiefnota 2017.

Huisvesting buitendienst openbare ruimte 
Voorstel:

Akkoord te gaan met het voorstel om de 
locatie Prins Hendrikstraat 2 4 te 
verbouwen, aan te passen en groot 
onderhoud uit te voeren conform 
schetsplan 3 maart 2016.
Akkoord te gaan om de locatie Prins 
Hendrikstraat 2 4 energieneutraal en 
gasloos te maken.
De geraamde kosten hiervoor 

1.200.000 te dekken als volgt:
6 140.000 op de voorziening Groot 
onderhoud gebouwen.
Voor het restant, zijnde E 1.060.000 een 
bestemmingsreserve te vormen ter 
dekking van de kapitaallasten en deze 
dekkingsreserve te voeden door een 
bijdrage van 6 150.000 uit de reserve 
milieu (energieneutraal en gasloos 
maken) en 6 910.000 uit de algemene 
reserve vrij besteedbaar.

Wethouder Agricola zegt toe dat de raad betrokken 
wordt bij de te maken keuze, zodra het huidige 
huurcontract afloopt na 5 jaar.

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

Wijziging GR Veiligheidsregio IJsselland 
Voorstel:
Aan het college van burgemeester en 
wethouders toestemming te verlenen om in te 
stemmen met de voorgestelde wijziging 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
IJsselland.

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

Vaststellen besluitenlijst 
26 september 2016 Conform.



12. Ingekomen stukken en mededelingen 
Brief 8 Rapport toezicht kinderopvanq 
Dhr. Wiltvank (PvdA) is benieuwd of instellingen in 
onze gemeente eveneens moeite hebben om aan 
de wettelijke eisen te voldoen. Wethouder von 
Martels komt hier schriftelijk op terug.

Overzicht subsidies 201 1-2015 
Dhr. Wiltvank (PvdA) geeft aan dat hij desgewenst 
op een later moment op dit overzicht terug komt.

Evaluatie activiteitenterrein Dalfsen 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) vindt het goed dat er 
geëvalueerd wordt, maar heeft zorgen over de 
kwaliteit van de onderliggende grond en het 
dorpsaanzicht bij evenementen. Dhr. Uitslag (CDA 
verzoekt om agendering van dit onderwerp ter 
bespreking in de raadscommissie. De voorzitter 
stelt voor dit in handen te leggen van de 
agendacommissie. De raad stemt hiermee in.

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:47 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen zijn openbare vergadering van 
28 november 2016.
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