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

d.d. 26 april 2021 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  mw. E. van Lente  
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert, 

H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker, 
mw. J.B. Upper  

CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,  
  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  D.J. van Gelder, mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp  
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris 
mw. S.A.D.C van Geffen, ambtelijke ondersteuning: mw. M. Meijer-Uitenbroek, mw. M. van Spijker 
(beiden griffie), J. Smit (voorzitter rekenkamercommissie – agendapunt 15). 
 
 ONDERWERP RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de digitale raadsvergadering 
om 19.30 uur.  

 

De aanwezigheid van de raadsleden, wethouders 
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en 
zichtbaar vastgesteld. De voorzitter verricht de 
loting voor hoofdelijke stemmingen. Het 
stemnummer is 4 (dhr. van Gelder). 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Er zijn 2 aanmeldingen ontvangen. 
 
J. Visscher, eigenaar van RoadRunner roept de 
gemeente op om ontheffing te geven van de 
coronamaatregelen voor wegrestaurants. Dit is in 
het belang van beroepschauffeurs ter voorkoming 
van een sociaal isolement en fysieke en 
geestelijke problemen.  
 
W. Kodden, spreekt namens LTO Noord, over het 
door het college ingestelde glyfosaatverbod op 
pachtgronden. Hij roept op tot heroverweging en 
tot steun van initiatieven om glyfosaat te 
vervangen.  
 

3. Vragenronde 
a. Mondelinge vragen 

Dhr. van Lenthe (Gemeentebelangen) vraagt naar 
meekoppelkansen bij het Overijssels Kanaal. 
Wethouder Uitslag meldt al gekeken te hebben 
naar recreatieve mogelijkheden. Het onderzoek 
moet nog plaats hebben. 

 

(vervolg op volgende bladzijde) 

 



 

 
2

 a. Mondelinge vragen (vervolg) Mw. Ramerman (CDA) vraagt naar mogelijkheden 
voor nieuwbouw van een zorglocatie in het  
buitengebied. Wethouder Schuurman is bereid 
hierover in gesprek te gaan en dit onder de 
aandacht te brengen bij erfcoaches. Hij ziet de 
meerwaarde en behoefte aan deze woonvorm. 

 

 b. Schriftelijke vragen Landschaps- en beplantingsplan HessenwegN340 

Dhr. Broere (PvdA) vraagt naar aanleiding van de 
beantwoording of er ontwikkelingen zijn geweest 
en wat de raad hierin kan betekenen. Dhr. Nijkamp 
(ChristenUnie) vraagt aanvullend naar provinciale 
plannen rondom (her)planten. Wethouder Van 
Leeuwen geeft aan dat hij binnenkort in gesprek 
gaat met gedeputeerde Boerman, waar hij zal 
inzetten op de plusvariant. Ook zal hij de 
beplanting van bomen aankaarten.  

 

Crisisarrangementen binnensteden 

Aanvullend wordt door mw. Ramerman gevraagd 
waarom in de eerste ronde geen gehoor is 
gegeven door de ondernemersverenigingen. Dhr. 
Veldhuis (VVD) vraagt zich af of het voor 
ondernemers is lastig om subsidiemogelijkheden 
te volgen en of de gemeente hierin iets kan 
betekenen. Wethouder Schuurman heeft contact 
gezocht, maar er is geen reden bekend. De 
gemeente probeert zoveel als mogelijk 
ondernemers te wijzen op mogelijkheden. 

 
4. Vaststelling agenda De voorzitter meldt dat dhr. Veldman ontslag heeft 

genomen als lid van de raad. Om in zijn opvolging 
te voorzien is de toelating van dhr. Van Gelder 
toegevoegd aan de agenda als agendapunt 17a. 
 
Mw. Ramerman (CDA) dient namens alle partijen 
een motie vreemd (Maatschappelijke bijdrage) in. 
Dit zal agendapunt 17b worden. 
 
Dhr. Broere (PvdA) vraagt om agendapunt 17 
(Delegatie- en mandaatstatuut raad) van de 
agenda af te voeren gezien de agendadrukte. Hij 
ziet graag eerst een commissiebehandeling. Het 
voorstel wordt teruggegeven aan de 
agendacommissie. 
 
De raad stemt met deze voorstellen in en besluit 
voor het overige conform. 
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5. 7e verzamelplan buitengebied  
Voorstel: 
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen 

en wijzigingen;  
2. Het 7e Verzamelplan Buitengebied 

gemeente Dalfsen gewijzigd vast te stellen;  
3. De beeldkwaliteitsplannen voor de 

ontwikkelingen aan de Vossersteeg 12B, de 
Vossersteeg 89-91 en de Welsummerweg 
26 als wijziging op de welstandsnota 
gemeente Dalfsen vast te stellen;  

4. Geen exploitatieplan vast te stellen;  
5. De provincie Overijssel te vragen het 

besluit eerder bekend te maken dan de 
wettelijk voorgeschreven termijn van zes 
weken.  

Conform. 

6. Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-
2025 
Voorstel: 
1. Het beleidsplan schuldhulpverlening 

gemeente Dalfsen 2021 – 2025 vast te 
stellen. 

2. De volgende extra middelen beschikbaar te 
stellen voor de uitvoering van het 
beleidsplan schuldhulpverlening: € 34.000 
in 2021, € 54.000 in 2022 en € 14.000 
structureel vanaf 2023 en deze middelen 
ten laste te brengen van de saldi van de 
meerjarenbegroting.  

3. De verordening beschikkingstermijn 
schuldhulpverlening gemeente Dalfsen 
2021 vast te stellen.  

 

Conform. 
 

7. Lokale inclusie agenda 2021  
Voorstel: 
De Nota lokale inclusie agenda gemeente 
Dalfsen 2021 vast te stellen.  
 

Conform. 
 

8. Stedenbouwkundige visie Van 
Tydecampstraat 4 Dalfsen  
Voorstel: 
Vast te stellen de stedenbouwkundige visie 
Van Tydencampstraat 4 Dalfsen. 
 

Conform. 
 

9. Actualisatie griffieplan 2021-2022  
Voorstel: 
Het Griffieplan 2021-2022 vast te stellen. 
 

Conform. 

10. 1e wijziging Legesverordening  
Voorstel: 
Vast te stellen “1e wijziging van de 
Verordening op de heffing en de invordering 
van leges 2021”. 
 

Conform. 
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11. Beleidsplan Licht en donkerte in de 
openbare ruimte  
Voorstel: 
1. Het beleidsplan 'Licht en Donkerte in de 

Openbare Ruimte' voor de periode 2021 - 
2025' vast te stellen. 

2. Een investeringskrediet van € 241.660 
beschikbaar te stellen voor de 
begrotingsjaren 2021 en 2022. 

3. De afschrijvingstermijnen voor masten en 
armaturen m.i.v. 2021 vast te stellen op 50 
resp. 25 jaar. 

4. De financiële vertaling van het beleidsplan 
'Licht en Donkerte in de Openbare Ruimte' 
voor de begrotingsjaren 2023 en verder 
mee te nemen in het integrale voorstel voor 
beleid van de kapitaalgoederen in de 
openbare ruimte (IBOR) en dit opvoeren bij 
de Perspectiefnota 2023. 

 

Stemverklaringen 
Dhr. Veldhuis (VVD) kan akkoord gaan, gelet op 
de beantwoording van de nog openstaande vraag. 
Ook  dhr. Schrijver (D66) zal instemmen, maar 
heeft nog geen antwoord gehad op zijn technische 
vraag. Hij komt hier mogelijk op terug bij de 
behandeling van de perspectiefnota.  
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen. 
 

12. Hoofdlijnenakkoord RES West-Overijssel 
Voorstel: 
Het Hoofdlijnenakkoord RES West Overijssel 
vast te stellen.  
 

Dhr. Broere (PvdA) onthoudt zich van de 
beraadslaging omdat hij beroepshalve bij de 
totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord RES is 
betrokken. Hij stemt wel mee. 
 
Wethouder Schuurman zegt toe de resultaten van 
het onderzoek naar aardwarmte en de verslagen 
van het subregionale overleg te delen met de 
raad.  
 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient, mede namens 
alle andere partijen, een motie in waarmee het 
college wordt verzocht:  
- overzicht en inzicht te geven over “zon op dak”, 

zodat het bod voor 2030 en de periode erna 
gestuurd en gevolgd kan worden 

- een gebiedsgerichte aanpak verder uit te 
werken 

- de raad hierover in 2022 te informeren. 
- actief de RES-acties te ondersteunen en te 

monitoren om lokaal zon op dak te stimuleren.  
 
Mw. Eilert (PvdA) dient een motie in waarmee het 
college wordt verzocht:  
- binnen onze eigen energiemix te streven naar 

een realisatie van onze opgave door 80% wind 
- andere gemeenten binnen de RES hierover te 

informeren en hen te wijzen op de 
maatschappelijke kosten en baten analyse die 
hier bij hoort (zie NPRES). 

 
Wethouder Schuurman kan de motie ‘Zon op dak’ 
ondersteunen, maar nuanceert daarbij dat het 
college geen zicht heeft op alle daken in de 
gemeente. Hij ontraadt de motie Energiemix en 
stelt indiener voor deze aan te houden tot de 
behandeling van de RES aanstaande juni.  
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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12. Hoofdlijnenakkoord RES West Overijssel 
(vervolg) 

Mw. Eilert (PvdA) wijzigt de ingediende motie. In 
plaats van een verzoek aan het college, wordt de 
stuurgroep RES West Overijssel opgeroepen: 
- bij het opstellen van de RES 1.0 te streven naar 

een hoger percentage wind in de energiemix. 
 
Wethouder Schuurman kan deze gewijzigde motie 
ondersteunen.  
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee het is 
aangenomen. 
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over de motie ‘Zon op dak’, waarmee 
deze is aangenomen. 
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over de motie ‘Hoger percentage wind’, 
waarmee deze is aangenomen. 
 

13. Herinrichting Trefkoele+ 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het rapport van ICS 

Concretisering resultaten evaluatie 
Trefkoele+. 

2. In te stemmen met de herinrichting van de 
Trefkoele+. 

3. Hiervoor € 400.000,- beschikbaar te stellen 
vanuit de algemene reserve vrij 
besteedbaar. 

4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast 
stellen. 

 

Het voorstel wordt via een hoofdelijke stemming 
met 1 stem voor (Schrijver) en 20 stemmen tegen 
(Broere, Eilert, Ellenbroek, Van Gelder, Haarman, 
Jutten, Kappert, Kleine Koerkamp, Kouwen, 
Lassche, Van Lenthe, Massier, Nijkamp, Pessink, 
Ramaker, Ramerman, Ruitenberg, Schiphorst-Kijk 
in de Vegte, Upper, Veldhuis) verworpen. 
 

14. Verruiming kampeerbeleid 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de analyse 

kampeeraanbod ter beantwoording van de 
motie ‘Verruiming kampeerbeleid’ 
waaronder tevens voorstellen voor de 
camperlocaties zijn opgenomen. 

2. De uitgangspunten voor verruiming 
kampeerbeleid, inclusief camperlocaties 
vast te stellen.   

3. Het besluit tot aanwijzing van het 
exploiteren van camperplaatsen in de kern 
Dalfsen en de kern Nieuwleusen als 
economische activiteit in het algemeen 
belang (Wet Markt en Overheid) in te 
trekken. 

4. In te stemmen met de instandhouding van 
de gemeentelijke camperlocaties en de 
exploitatie van de camperplaatsen d.m.v. 
een concessie aan te besteden aan een 
lokale ondernemer. 

 

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen. 
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15. Doorwerkingsonderzoek RKC Handhaving 
en evenementen 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het rapport 

“Doorwerking aanbevelingen 
Rekenkamercommissie Dalfsen t.a.v. het 
onderzoek in 2017 inzake Handhaving en 
Evenementen” inclusief de reactie van het 
college.  

2. In te stemmen met de conclusies en de 
aanbevelingen over te nemen.  

3. Het college te verzoeken de aanbevelingen 
nader uit te werken en de gemeenteraad 
hierover te informeren. 

 

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen. 
 

16. Kadernota groen en biodiversiteit 
Voorstel: 
De kadernota groen- en biodiversiteit vast te 
stellen. 
 

Dhr. Ruitenberg (CDA) dient, mede namens alle 
andere partijen een amendement in, waarmee de 
raad wordt voorgesteld om in aanvulling op het 
vaststellen van de kadernota te besluiten: 
2. Als uitgangspunt voor het opstellen van het 

beleidsplan te nemen dat bewoners en bedrijven 
in onze gemeente actief betrokken worden bij de 
totstandkoming van het beleidsplan en invulling 
van het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 

 
Wethouder Van Leeuwen kan het amendement 
ondersteunen.  
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het amendement, waarmee dit is 
aangenomen. 
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het gewijzigde besluit, waarmee dit 
is aangenomen.  
 
De raad besluit: 
1. De kadernota groen- en biodiversiteit vast te 

stellen. 
2. Als uitgangspunt voor het opstellen van het 

beleidsplan te nemen dat bewoners en bedrijven 
in onze gemeente actie betrokken worden bij de 
totstandkoming van het beleidsplan en invulling 
van het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 

 
 

17. Delegatie- en mandaatstatuut raad 
Voorstel: 
Vast te stellen het “Delegatie- en 
mandaatstatuut gemeenteraad Dalfsen 2021”. 
 

Is afgevoerd van de agenda. 
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17a. Toelating D.J. van Gelder als lid 
gemeenteraad 
Voorstel: 
Dhr. D.J. van Gelder toe te laten als lid van de 
raad van de gemeente Dalfsen per 9 mei 
2021. 
 

Mw. Haarman (Gemeentebelangen) rapporteert 
namens de commissie geloofsbrieven dat zij de 
bescheiden heeft onderzocht en opnieuw in orde 
heeft bevonden. Het benoemde raadslid voldoet 
aan de in de Gemeentewet gestelde eisen. Zij 
adviseert de raad tot toelating per 9 mei 2021.  
 
Dhr. Van Gelder (ChristenUnie) wordt geacht zich 
van de stemming te onthouden, omdat het hemzelf 
betreft.  
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen. 
 
De voorzitter feliciteert dhr. Van Gelder met zijn 
benoeming. Van dhr. Veldman zal op een later 
moment afscheid worden genomen.  
 

17b. Motie vreemd – Maatschappelijke bijdrage Mw. Ramerman (CDA) dient, mede namens alle 
andere partijen, een motie in waarmee het college 
wordt opgeroepen:  
1. incidenteel € 30.000 in 2021 en € 15.000 in 

2022 uit het noodfonds coronamaatregelen 
beschikbaar te stellen voor de organisatie van 
activiteiten ter bevordering van een aantrekkelijk 
winkelgebied, zoals de Sinterklaasintocht en de 
kerstverlichting. 

2. deze financiële middelen naar rato van het 
aantal inwoners over de kernen Nieuwleusen, 
Dalfsen, Lemelerveld, Oudleusen en Hoonhorst 
te verdelen 

3. voor de kernen Nieuwleusen, Dalfsen en 
Lemelerveld een budget uit te keren aan de 
respectievelijke ondernemersverenigingen en 
voor Oudleusen en Hoonhorst een vorm te 
kiezen in overleg met 
ondernemersvereniging/plaatselijk belang. 

4. met de genoemde verenigingen in gesprek te 
blijven over het behoud van deze activiteiten in 
de toekomst. 

 
Wethouder van Leeuwen laat het oordeel over 
deze motie aan de raad.  
 
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over de motie, waarmee deze is 
aangenomen. 
 

18. Besluitenlijst 29 maart 2021 
 

Conform. 
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19. Ingekomen stukken Raadsmemo – Openstelling en tarieven 
zwembaden 2021 
Dhr. Kouwen (CDA) vraagt om bij het onderzoek 
naar de zwembaden ruimere openingstijden buiten 
het seizoen te onderzoeken. Wethouder Uitslag 
zegt dit toe. 
 
Raadsmemo - Woonagenda West Overijssel 
Dhr. Kouwen (CDA) is blij met de versnelling in de 
regio betreffende woningbouw. Er worden acties in 
gang gezet voor de korte en langere termijn. 
Wethouder Schuurman geeft aan dat er vanuit 
provincie gekeken wordt naar financiële middelen 
en dat een aanjaagteam hier mee bezig is. 
 
Raadsmemo - Zienswijze Lelystad Airport 
Dhr. Schrijver (D66) complimenteert het college 
met de ingediende zienswijze. 
 
Raadsmemo - Inkoop jeugdhulp Regio IJsselland  
Mw. Eilert (PvdA) verzoekt deze memo te 
agenderen voor bespreking en dit te combineren 
met de toegezegde resultaten van RSJ IJsselland. 
Zij is benieuwd naar kwaliteitscriteria van de 
inkoop. Het verzoek wordt in handen gelegd van 
de agendacommissie.  
 
Raadsmemo - Eerste bestuursrapportage 
Mw. Ramerman (CDA) en dhr. Nijkamp 
(ChristenUnie) spreken hun zorg uit over de 
bezetting en de keuze om alleen afwijkingen van 
€ 50.000 in beeld te brengen. Wethouder Van 
Leeuwen geeft dit aan dat ook vorig jaar gekozen 
is voor een andere invulling. Hij komt hier 
schriftelijk op terug. 
 
Raadsmemo - Jaarverslag Participatieraad 
Mw. Lassche (ChristenUnie) spreekt haar dank uit 
en wenst de participatieraad veel succes bij de op 
te pakken onderwerpen in 2021. 
 
Raadsmemo - Corona gerelateerde baten en 
lasten 
Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) meldt dat hij de 
bijlage niet kan inzien. De griffie pakt dit op.  
 
Voor het overige alle lijsten conform 
afdoeningsadvies.  
 

20. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur. 

 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
25 mei 2021. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
mw. drs. E. van Lente  drs. J. Leegwater 
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