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

26 september 2016 

Aanwezig:
Voorzitter Nijkamp (agendapunten 1 en Noten (agendapunten 3 17)
Griffier Leegwater 
Raadsleden 
Gemeentebelangen Ellenbroek, Hof, Jutten, Kappert,

Kleine Koerkamp, Meijerink, Schuurman,
Snijder-Haarman 

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

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

Met kennisgeving afwezig:
Ramaker (Gemeentebelangen)

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

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
Opening Dhr. Nijkamp, plaatsvervangend voorzitter van de 

raad, opent de vergadering om 20:05 uur.

Bekendmaking besluit herbenoeming De voorzitter meldt dat voorafgaand aan deze 
burgemeester Noten openbare vergadering een besloten 

raadsvergadering heeft plaatsgevonden. Deze 
vergadering stond in het teken van de 
herbenoeming van burgemeester Noten. De raad 
heeft hierover een besluit genomen.

De voorzitter leest het besluit voor. De raad van de 
gemeente Dalfsen heeft besloten de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te 
bevelen om Noten voor te dragen voor 
herbenoeming als burgemeester van Dalfsen met 
ingang van 1 februari 2017.

De voorzitter feliciteert Noten en de raad met 
dit besluit. Dhr. Noten dankt de raad voor de 
aanbeveling en het vertrouwen dat daaruit spreekt.

Schorsing en heropening De voorzitter schorst de vergadering, waarbij hij 
het voorzitterschap weer zal overdragen aan 
Noten.

Dhr. Noten heropent de vergadering en meldt ten 
overvloede dat Ramaker afwezig is.

Spreekrecht burgers Er zijn 4 aanmeldingen, alle sprekers geven een 
betoog over de locaties voor tijdelijke huisvesting 
van vergunninghouders.

Dhr. Makkinga, betreffende locatie Vechtvliet,
betoogt dat de locatie moet worden heroverwegen 
met oog op duurzaamheid en ontwrichting 
natuurgebied. Hij vraagt aandacht voor veiligheid 
en is ontevreden over communicatie door het 
college.

(vervolg op volgende bladzijde)



Spreekrecht burgers 
(vervolg)

Mw. Veldkamp, betreffende locatie De Koele,
geeft een toelichting mede namens omwonenden 
op de ingezonden brief aan de raad. Zij verwijst 
naar een gedane toezegging over de invulling van 
de locatie, en is van mening dat er overleg had 
moeten plaatsvinden. De locatie moet worden 
herovervvogen alvorens het vertrouwen in het 
college kan herstellen.

Mw. Veldhuis-Lampe, betreffende locatie Gerner 
Es, meldt namens aanwonenden zorgen te hebben 
over de veiligheid en het gebrek aan sociale 
controle. Zij verzoekt om herbezinning op de 
gekozenloca?e.

Mw. van der Vlugt, betreffende locatie Gerner 
Es, vindt namens omwonenden dat het plaatsen 
van units op de gekozen locatie het leven 
ontwricht. Zij betoogt dat heroverweging 
noodzakelijk is en stelt vragen over de gevolgde 
procedure en de motivatie daarvoor. De 
communicatie had beter gemoeten.

De voorzitter zegt toe aan raad en sprekers dat de 
gestelde technische vragen zullen worden 
beantwoord via de website (voor zover nog niet 
gebeurd) en een schriftelijke reactie zal worden 
opgesteld.

Vragenronde Dhr. Koetsier over gratis WiFi in de 
openbare ruimte. Wethouder Agricola antwoordt 
dat het college hierover nog geen standpunt heeft 
ingenomen, en wil de subsidiemogelijkheden later 
bestuderen. Hij zegt toe hierop terug te komen bij 
de raad.

Vaststelling agenda Dhr. Uitslag verzoekt om agendapunt 14,
Wijziging verordening klachtbehandeling, van de 
agenda te halen totdat een evaluatie in het 
presidium heeft plaatsgevonden.

De raad stemt hiermee in, voor het overige 
conform.

Wijziging grondslag rioolheffing 
Voorstel:

Per 1 januari 2017 de eigenarenheffing op 
basis van een vast bedrag per perceel voor 
50% te handhaven.
Per 1 januari 2017 voor de eigenaren van 
garageboxen een apart tarief in te voeren 
van 20,00.
Per 1 januari 2017 een gebruikersheffing in 
te voeren op basis van waterverbruik (incl.
gebruik grondwater/ lozen proceswater)
waarbij onderscheid wordt gemaakt in 
kleinverbruik (tot 500 en grootverbruik 
(vanaf 500 via een gestaffelde opbouw.
Voor de invoering van rioolheffing 
grootverbruik te kiezen voor variant 
waarbij, te faseren in drie jaar, in 2019 de 
opbrengst rioolheffing grootverbruik 
bedraagt van de totale opbrengst.

Conform.



Algemene verordening ondergrondse 
infrastructuur 
Voorstel:
Vast te stellen de volgende verordening:
Algemene Verordening Ondergrondse 
infrastructuur 2016.

Conform.

Nota continuering Hulp bij het huishouden 
2017-2018 
Voorstel:

De inspraaknotitie continuering beleid Hulp 
bij het Huishouden 2017-2018 vast te stellen.
De nota continuering beleid Hulp bij het 
Huishouden 2017-2018 vast te stellen.

Wethouder Von Martels zegt toe te kijken hoe 
voorkomen kan worden dat de doelgroep met lage 
inkomens opnieuw de hand moet ophouden, door 
te kijken hoe andere gemeenten dit doen.
Daarnaast zegt hij toe extra alert te zijn op 
signalen van eventuele zorgmijders.

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

herziening BP Nieuwleusen 2007, WOC 
Campus 
Voorstel:

De Nota van zienswijzen vast te stellen;
De 8e herziening Bestemmingsplan 
Nieuwleusen 2007, middengebied WOC de 
Campus en de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.lMR0.0148.NNls07hz8-vs01 met de 
bijbehorende bestanden en toelichting,
waarbij voor het plangebied gebruik is 
gemaakt van een ondergrond die is 
ontleend aan de GBKN-versie van 10 
december 2014, langs elektronische weg 
en in analoge vorm ongewijzigd vast te 
stellen;
Geen exploitatieplan vast te stellen.

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

Jaarrekening 2015 en accountantsverklaring 
Voorstel:
ln aanvulling op het besluit van de raad op 30 
mei en 11 juli 

De definitieve jaarrekening 2015 inclusief 
accountantsverklaring vast te stellen 
(jaarrekening is ongewijzigd 11 juli 
Kennis te nemen van het verslag van 
bevindingen van de accountant.
Gelet op de eerdere besluitvorming (waar 
reeds het rekeningresultaat van 
1.253.977 is bestemd) een deel her te 
bestemmen:
Een bedrag van G 396.203 niet vooralsnog 
te storten in de reserve decentralisatie,
maar te storten in de algemene reserve vrij 
besteedbaar.
De reserve decentralisatie voort te zetten 
tot en met 31 december 2017.

De voorzitter licht toe dat het woord 'vooralsnog' in 
het voorgestelde raadsbesluit betrekking heeft op 
het genomen raadsbesluit van 11 juli 2016. Het nu 
voorgestelde besluit beoogt dit te corrigeren,
daarmee wordt het bedrag van 6 396.203 
toegevoegd aan de algemene reserve vrij 
besteedbaar.

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



11. 14* herziening BP Lemelerveld 
Voorstel:

De 14e herziening bestemmingsplan 
Lemelerveld 2006, de Koppeling, het GML-
bestand NL.lMR0.0148.LLemhz14-vs01 
met daarin de geometrisch bepaalde 
planobjecten, de bijbehorende bestanden,
toelichting en de bijlagen, waarbij gebruik is 
gemaakt van een ondergrond die is 
ontleend aan de GBKN-versie van 27 juni 
2016, langs elektronische weg en in 
analoge vorm vast te stellen.
Het “Beeldkwaliteit- en erfinrichtingsplan de 
Koppeling” vast te stellen, als invulling van 
de gebiedsgerichte criteria uit de 
welstandsnota 2014 wat betreft dit 
plangebied.
Geen exploitatieplan vast te stellen.

Wethouder van Leeuwen zegt toe dat hij in zijn 
contact met de provincie over de N-wegen de 
gevolgen van wijzigingen in de maximumsnelheid 
op de geluidswaarden en akoestiek aan de orde 
zal stellen.

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

wijziging GR GGD IJsselland 
Voorstel:
Het college van burgemeester en wethouders 
toestemming te geven tot de derde wijziging 
van de gemeenschappelijke regeling GGD 
IJsselland conform het voorstel van het 
algemeen bestuur van de GGD IJsselland.

Conform.

Verordening rechtspositie ambtsdragers 
2016 
Voorstel:

De Verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden Dalfsen 2016 
vast te stellen.
De nieuwe Verordening als bedoeld onder 
punt op de gebruikelijke wijze bekend te 
maken aan de politieke ambtsdragers van 
de gemeente Dalfsen en te publiceren.

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

wijziging Verordening klachtbehandeling 
Voorstel:
De 16 wijziging van de Verordening 
klachtbehandeling gemeente Dalfsen vast te 
stellen.

Van de agenda gehaald.

15. Vaststellen besluitenlijst 
20 en 23 juni, 27 juni en 11 juli 2016 Alle drie de besluitenlijsten conform.

Dhr. Rooijakkers vraagt* aandacht voor de 
afdoening van de gemaakte toezeggingen. De 
voorzitter meldt dat de agendacommissie hier een 
prima volgsysteem voor ingericht heeft.

Vraag werd gesteld tijdens agendapunt 16, maar was naar aanleiding van agendapunt 15.



16. Ingekomen stukken en mededelingen Brief 1 Handhaving servicepunt 
Dhr. Wiltvank (PvdA) ziet graag dat het college hie 
op reageert. De voorzitter stelt voor om deze brief 
te betrekken bij de commissiebehandeling van dit 
onderwerp. De raad stemt hiermee in.

Brief 6 Jaarverslag RUD IJsselland 
Dhr. Logtenberg constateert dat de RUD 
slechts de helft van de specialistische projecten 
realiseert en vraagt of de gemeente hier last van 
heeft. Wethouder Agricola meldt dat wat 
uitgevoerd moet worden, gebeurt.

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

17. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:07 uur.

e raad voorfnoernobz M 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen i zijn openbare vergadering van 
24 oktober 2016 

Noten L eegwater 


