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

25 april 2016 

Aanwezig:
Voorzitter 
Griffier 
Raadsleden 
Gemeentebelangen 

Noten 
Leegwater 

Ellenbroek, Hof, Jutten, Kapper-t,
Kleine Koerkamp, Meijerink, Ramaker, Schuurman,

Snijder-Haarman 
CDA 

ChristenUnie 
PvdA Wiltvank 

Rooijakkers 
Schuring 

Met kennisgeving afwezig:
Nijburg (ChristenUnie), Uitslag 

Tevens aanwezig:

Koetsier, Kouwen, Logtenberg, Ramerman,
Schiphorst-Kijk in de Vegte 
Lassche-Visscher, Nijkamp 

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

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur.

De heren Uitslag en Nijburg (ChristenUnie)
zijn 

Spreekrecht burgers Geen.

Vragenronde Er zijn 2 vragen ontvangen.

Mevr. Snijder (Gemeentebelangen) over digitale 
veiligheid. Portefeuillehouder Noten zegt toe dat 
het verslag van de visitatiecommissie eind mei op 
het RIS zal worden geplaatst.

Dhr. Wiltvank (PvdA) over koersdocument 
openbaar vervoer Overijssel. De wethouder geeft 
aan dat hij de bevestiging heeft dat lijn 29 blijft, dat 
hij zoekt naar een oplossing voor Lemelerveld en 
dat inwoners ook zelf aan zet zijn.

"Vaststelling agenda Dhr. Wiltvank (PvdA) dient een motie vreemd aan 
de orde van de dag in over het koersdocument 
openbaar vervoer, gelet op de beantwoording van 
zijn mondelinge vragen. Deze wordt behandeld als 
agendapunt 11a.

Voor het overige conform,
wijziging Legesverordening 

(glasvezel)
Vast te stellen de 'eerste wijziging van de 
Legesverordening 2016' inclusief de 
wijziging van de tarieventabel behorende 
bij de verordening op de heffing en 
invordering van de leges 2016 
(Legesverordening 2016).

Confo 



Meerjaren Prognose Grondexploitatie 
2016 

De meerjaren prognose 
grondexploitaties 2016 vast te stellen 
en daarmee;

De gehanteerde uitgangspunten 
voor programmering, parameters 
en rekenrente, zoals opgenomen 
in hoofdstuk 3 vast te stellen.
Te bevestigen dat er nog steeds 
een reëel en stellig voornemen 
bestaat om de locaties zoals 
opgenomen onder de niet in 
exploitatie genomen gronden in 
de nabije toekomst te gaan 
ontwikkelen.

Het positieve resultaat van 
6 1.367.000 ten gunste van de 
algemene reserve grondexploitaties 
te brengen en dit te verwerken in de 
jaarrekening 2015 
De door het college opgelegde 
geheimhouding, zoals bedoeld in 
artikel 25, tweede lid en artikel 55 lid 
1 Gemeentewet, ten aanzien van de 
bijlage met kasstroomoverzichten te 
bekrachtigen, voor een periode van 
tien jaar.

Conform.

Locatie Jansen Lemelerveld 
De stedenbouwkundige visie 'Kloostertuin 
Lemelerveld' vast te stellen.

Conform.

Herverkaveling perceel Bontekamp 51 
Akkoord te gaan met de procedure 
voor een projectafwijkingsbesluit voor 
een nieuwe vrijstaande woning ten 
oosten van de bestaande woning 
Bontekamp 51.
Een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen af te geven op grond 
van artikel 6.5 Besluit 
omgevingsrecht 
Deze ontwerpverklaring als 
definitieve verklaring van geen 
bedenkingen aan te merken als 
tijdens de procedure geen 
zienswijzen worden ingediend, zodat 
het college de procedure verder kan 
uitwerken.

Stemverklaringen 
Het CDA vindt de verbetering in ruimtelijke kwaliteit 
mager. De fractie stemt toch in, gezien het 
draagvlak onder betrokkenen voor de oplossing.
De PvdA sluit zich hier bij aan.

De voorzitter vult aan dat deze stemverklaring 
eigenlijk voor alle partijen gold, gelet op de 
bijdragen in de raadscommissie.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (19 stemmen) aangenomen.

Aanvullend krediet 
stoomcichoreifabriek 

Aanvullend krediet E 
beschikbaar te stellen voor de 
aanpassing aan de fries en de 
vervanging van de voorgevel. De 
dekking van het krediet ten laste te 
brengen van de algemene reserve 
vrij besteedbaar.
Aanvullend krediet voor 
stoeltype 1 of voor 
stoeltype beschikbaar te stellen 
voor de uitschuifbare tribune van het 
theater. De dekking van het krediet 
ten laste te brengen van de 
algemene reserve vrij besteedbaar.

Gehoord de beraadslagingen stelt de voorzitter 
voor om de besluitvorming over de twee 
gevraagde kredieten separaat in stemming te 
brengen. Hij stelt ook voor bij wijze van 
mondeling amendement- tot tekstaanpassing van 
het krediet voor de tribune naar E 75.000. De raad 
stemt hiermee in.

De raad besluit unaniem (19 stemmen) om 
aanvullend krediet E beschikbaar te 
stellen voor de aanpassing aan de fries en de 
vervanging van de voorgevel. De dekking van het 
krediet ten laste te brengen van de algemene 
reserve vrij besteedbaar.

vervq/gmoß vo/gende bladzijde 



Aanvullend krediet 
stoomcichoreifabriek 
(vervolg)

De raad besluit met 17 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, CDA, PvdA, D66, VVD) en 2 
stemmen tegen (ChristenUnie) om aanvullend 
krediet 6 beschikbaar te stellen voor de 
uitschuifbare tribune van het theater. De dekking 
van het krediet ten laste te brengen van de 
algemene reserve vrij besteedbaar.

Benoeming bestuursleden stichting 
Theater de Stoomfabriek 

ln te stemmen met de voordracht van 
het college om als bestuursleden van 
de Stichting Theater de Stoomfabriek 

te benoemen:
Mw. W.M.C.van Rechteren Limpurg 

de Muinck Keizer als voorzitter Mw.
Smalbraak-Kühlman en de heren 
Niezink, van Bruchem en 

Bril als leden.

De voorzitter stelt de raad voor een 
stemcommissie in te stellen met als leden de heren 
Hof en Koetsier en Schuring als voorzitter. De 
raad stemt hier unaniem mee in. De vergadering 
wordt geschorst.

De vergadering wordt heropend. Dhr. Schuring 
brengt verslag uit van de stemming: het aantal 
uitgegeven en ingeleverde stembriefjes is 19. De 
stemming is geldig.

Voor de benoeming tot voorzitter van het bestuur 
van de Stichting Theater de Stoomfabriek zijn 
19 stemmen uitgebracht op mevrouw van 
Rechteren Limpurg de Muinck Keizer en geen 
stemmen tegen. Daarmee is zij benoemd.

Voor de benoeming tot lid van het bestuur van de 
Stichting Theater de Stoomfabriek zijn op alle 
voorgedragen kandidaten ieder 19 stemmen voor 
en 0 stemmen tegen uitgebracht. Daarmee zijn de 
heren Bril, van Bruchem, Niezink en 
Smalbraak-Kühlman benoemd.

De voorzitter feliciteert het bestuur met hun 
benoeming en wenst hen veel succes.

Schorsing en heropening De voorzitter geeft aan dat hij er voor kiest het 
voorzitterschap neer te leggen bij het volgende 
agendapunt, omdat het zijn herbenoeming betreft.

De voorzitter schorst de vergadering. Dhr. Noten 
draagt het voorzitterschap over aan Nijkamp.
De voorzitter heropent de vergadering.

Raadscommissie herbenoeming 
burgemeester 

Een commissie in te stellen die de 
aanbeveling voor herbenoeming gaat 
voorbereiden.
De commissie samen te stellen uit de 
leden van het presidium en aan de 
commissie een wethouder toe te 
voegen als adviseur.
De verordening op de commissie van 
aanbeveling tot herbenoeming 
burgemeester vast te stellen.
De commissaris van de Koning van 
de provincie Overijssel hierover te 
informeren.

Stemverklaring D66 en Gemeentebelangen:
voorstel is uitgebreid besproken in presidium. Daar 
is al veel informatie gedeeld, zodat akkoord kan 
worden gegaan met dit voorstel.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (19 stemmen) aangenomen.

De voorzitter schorst hierop de vergadering. Dhr.
Nijkamp draagt het voorzitterschap over aan 
Noten. De voorzitter heropent de vergadering.



11a. Motie Koersdocument openbaar 
vervoer Overijssel Dhr. Wiltvank (PvdA) geeft een toelichting. Hij dient 

een motie in die het college verzoekt:
opnieuw in overleg te treden met de Provincie 
over het Koersdocument OV en in dat overleg 
er alles aan te doen om er voor te zorgen dat 
de belangen van de kernen van de gemeente 
Dalfsen worden meegenomen bij de 
uiteindelijke vaststelling van dit document.

De overige fracties ondersteunen de strekking,
maar zijn benieuwd naar de reactie van het college 
alvorens zij zich uitspreken over steun.

Wethouder van Leeuwen geeft aan dat hij zich 
actief inzet voor goed openbaar vervoer waarbij 
een mix tot stand wordt gebracht per kern. Hij 
ontraadt de motie vanwege de term fljnmazig,
bovendien is de oproep overbodig omdat hij al in 
overleg is met de provincie. Hij zegt toe zijn inzet 
nog prangender onder de aandacht te brengen van 
de provincie, waarbij goede verbindingen voor 
scholieren in Lemelerveld tijdens de spits 
benadrukt zullen worden.

Dhr. Wiltvank is blij met deze toezegging. Hij trekt 
zijn motie in.

12.
M 

Vaststellen besluitenlijst 
21 maart 2016 Conform.

13. Ingekomen stukken en mededelingen 
Mw. Kappert (Gemeentebelangen) verzoekt om 
agendering van de ragportaqe ombudscommissie 
sociaal domein incl. de reactie van het college ter 
bespreking in de raadscommissie.

Mw. Lassche (ChristenUnie) ondersteunt dit 
verzoek. Zij ziet daarnaast graag het collegebesluit 
privacy in het sociaal domein geagendeerd voor 
behandeling, of eventueel agendering van de 
evaluatie van dit beleid in 2017.

De raad besluit beide verzoeken in handen te 
stellen van de agendacommissie.

Mw. Lassche spreekt haar dank uit voor het 
collegebesluit over de wijziging in nadere regels 
voor het verlenen van ontheffingen in het kader 
van de drank- en horecaverordening.

Voor het overige zowel de openbare lijst als de lijst 
met vertrouwelijke mededelingen conform 
afdoeningsadvies.

14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:23 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfse \ri zijn openbare vergadering van 
30 mei 2016.

De raad voornoemd,

n l »»s.J.Leegwater 


