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

25 januari 2016 

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

Kleine Koerkamp, Meijerink, Ramaker,
Snijder-Haarman 

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

ChristenUnie Lassche-Visscher, Nijburg, Nijkamp 
PvdA Wiltvank 
D66 Rooijakkers 
WD Schuring 

Met kennisgeving afwezig:
Kouwen Koetsier en Schuurman (Gemeentebelangen)

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

V 

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
P 

Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur.
De heren Kouwen, Koetsier (beiden CDA) en 
Schuurman (Gemeentebelangen) zijn afwezig.

Spreekrecht burgers Geen.

Vragenronde 
P 

W 

Dhr. Wiltvank (PvdA) over de tunnels N348 bij 
Dalmsholte en Oude Twentseweg. Dhr. Noten 
antwoordt namens het college dat de raad een 
terugkoppeling ontvangt van het bestuurlijk 
overleg, maar dat hij geen voorstander is van het 
wijzigen van het Plan op Hoofdlijnen.

%fVaststellMinMg agenda 
W 

DhMr.WÉ%oijak"kers" dient een motie vreemd 
aan de orde van de dag in. Deze wordt behandeld 
als agendapunt 6a.

Gelet op het aanwezige publiek stelt de voorzitter 
voor de behandeling van agendapunten 5 en 6 om 
te draaien. Agenda verder conform vastgesteld.

Beleidsregels parkeren grote 
voertuigen 

De beleidsnotitie Parkeren grote 
voertuigen (juli 2002) in te trekken;
kennis te nemen van de beleidsregels 
Parkeren van grote voertuigen.

Stemverklaring 
CDA en WD kunnen zich niet in het voorstel 
vinden. Het probleem ligt in de handhavingssfeer 
en niet in de beleidsregels. Hinder en overlast 
worden hier niet mee opgelost, er worden nieuwe 
problemen gecreëerd voor lokale ondernemers.

Dhr. Noten zegt namens het college toe:
dat er een handhavingsplan wordt opgesteld en 
dat de raad hierover wordt geïnformeerd;
dat het college in gesprek gaat met 
ontheffinghouders om te kijken naar 
mogelijkheden.

Het voorstel wordt met 13 stemmen voor 
ChristenUnie, PvdA, D66) en 5 stemmen tegen 

VVD) aangenomen.



Benoeming lid raad van toezicht 
Stichting OOZ en regio 
ln te stemmen met de voordracht van de 
Raad van Toezicht Openbaar Ondenivijs 
Zwolle en Regio om mevrouw van 
Ruth te benoemen als lid van de Raad 
van Toezicht.

Stemverklaring CDA 
Vindt voorbereiding van dit voorstel gebrekkig en 
verzoekt dit voorbeeld te betrekken bij de nota 
verbonden partijen.

De voorzitter stelt de raad voor een 
stemcommissie in te stellen met als leden de 
dames Lassche en Snijder en mevrouw Kappert 
als voorzitter. De raad stemt hier unaniem mee in.
De vergadering wordt geschorst.

De vergadering wordt heropend. Mevrouw Kappert 
brengt verslag uit van de stemming: het aantal 
uitgegeven en ingeleverde stembriefjes is 18. De 
stemming is geldig. Voor de benoeming tot lid van 
de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar 
Ondenivijs Zwolle en Regio zijn 18 stemmen 
uitgebracht op mevrouw Van Ruth en 0 stemmen 
tegen. Daarmee is zij benoemd, waar het de 
gemeente Dalfsen betreft.

'Motie vreemd amanwde orde vande dag,
N340 en N377 

Dhr. Rooijakkers geeft een toelichting. Hij 
dient een motie in die het college verzoekt:

Zelfstandig de gevraagde maatregel te nemen 
voor de Mennlstensteeg [afsluiting voor 
gemotoriseerd verkeer dat daar geen 
bestemming heeftj;
Overige maatregelen bij de Provincie te 
bepleiten en te verzoeken eventuele kosten 
hiervoor in de Provinciale begroting te doen 
opnemen.

Fracties Gemeentebelangen, PvdA en VVD geven 
aan behoefte te hebben aan nader beraad, mede 
omdat het effect op het grotere geheel niet helder 
is. CDA en ChristenUnie zijn er geen voorstander 
van om maatregel er uit te lichten en vinden dit 
voorstel prematuur.

Ook het college wenst nader beraad voordat een 
uitspraak kan worden gedaan. Wel zegt het college 
alvast toe nader in te gaan op de timing in 
antwoord op Uitslag en volgt schriftelijk 
een antwoord op de vraag van Nijkamp 
(ChristenUnie) of het college overweegt het belang 
nader voor het voetlicht te brengen bij de 
eerstvolgende Statenvergadering.

De raad besluit om het ondemverp te agenderen 
voor behandeling in de eerstvolgende 
raadsvergadering. De motie wordt aangehouden.

Vaststellen besluitenlijsten 
14 december 2015 Zowel openbare besluitenlijst als besluitenlijst van 

het besloten gedeelte conform.



“Ingekomen stukken en mededelingen 
V 

Évaluatie pilot formulierenbrigade 
Mw. Lassche (ChristenUnie) verzoekt wethouder 
von Martels om zowel de formulieren zelf, als de 
afbakening van invulhulp en hulpverlening, mee te 
nemen in de evaluatie. De wethouder neemt dit als 
advies mee.

Mw. Lassche verzoekt om agendering van het 
collegebesluit over de voortzetting overeenkomst 
schuldhulpverlening en tussenevaluatie ter 
bespreking in de raadscommissie. De raad besluit 
dit in handen te stellen van de agendacommissie.

Brief Diaconie Brugkerk Lemelerveld.
Mw. Schiphorst vraagt naar de wijze van 
afdoening. Wethouder von Martels meldt dat hij 
gesproken heeft met de betreffende zorgaanbieder 
en dat er toezeggingen zijn gedaan over de 
verbetering van de dienstverlening. Dhr. Wiltvank 
(PvdA) wijst op de aanstaande evaluatie van de 
huishoudelijke hulp en wenst deze ervaring daarbij 
te betrekken.

Toekomst WMO vervoer 
Mw. Lassche is blij dat dit onderwerp geagendeerd 
staat voor commissiebehandeling in februari.
Dhr. Wiltvank geeft aan voorstander te zijn van het 
combineren van vervoersstromen, mede met het 
oog op duurzaamheid. Hij vraagt of een datum is 
gepland voor de werkconferentie. Deze vraag 
wordt doorgezet naar de agendacommissie.

Uitwerking brainstorm zorq-wonen 
Dhr. Logtenberg heeft met interesse kennis 
genomen van deze brainstorm en vraagt zich af 
wanneer en hoe de raad hierin wordt 
meegenomen. Wethouder Agricola geeft aan dat 
dit aan de orde komt in de Woonvisie later dit jaar.

Voor het overige worden de openbare en 
vertrouwelijke lijsten vastgesteld conform 
afdoeningsadvies.

U 

Schorsing De voorzitter schorst de vergadering om 21:05 uur.
De raad besluit om de deuren te sluiten en in 
beslotenheid verder te vergaderen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
22 februajj zøiam 

Noten Leegwater 


