Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 28 juni en 1 juli 2021

Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen

CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

mw. E. van Lente
J. Leegwater
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
R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
D.J. van Gelder, mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis
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 en mw. M. van Spijker
(beiden griffie)
ONDERWERP

RAADSBESLUIT
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 2
(mw. Eilert).

1.

Opening

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vaststelling agenda

Conform.

4.

Perspectiefnota 2022-2025 en
Investeringsplan 2022-2025
Voorstel:
1. De Perspectiefnota 2022-2025 vast te
stellen;
2. Tevens als uitgangspunten voor de
Programmabegroting 2022-2025 te
hanteren:
a. de reacties op en prioritering in de
dilemma’s Perspectiefnota 2022 – 2025;
b. een sluitende begroting vanaf 2023;
c. in 2022 een eventueel tekort ten laste te
brengen van algemeen reserve vrij
besteedbaar;
d. de raming van het gemeentefonds te
baseren op de meicirculaire 2021;
e. de herverdeling van het gemeentefonds
behoedzaam te ramen.
3. Het Investeringsplan 2022-2025 vast te
stellen.

De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun
algemene beschouwingen uit.

Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering om 21.50
uur.

5.

Het college beantwoordt gestelde vragen in eerste
termijn en doet de volgende toezeggingen:
- de meicirculaire komt eerder naar de raad (RvL)
- de raad krijgt in september een voorstel voor
grondaankoop in Lemelerveld (RvL)
- beleidsplan IBOR komt in november (RvL)
- raad ontvangt eind 2021 notitie zwembaden(JU)
- een raadsmemo met uitkomsten onderzoek
aanbieders jeugdzorg komt voor het reces (JU)
- college informeert de raad over effecten van
keuzes op kosten en dienstverlening (AS)
- een plan voor organisatieontwikkeling en
benodigde middelen wordt opgesteld (EvL)

1

II.1.

Heropening

De voorzitter heropent de vergadering op
donderdag 1 juli 2021 om 19.30 uur.
De aanwezigheid van de raadsleden, wethouders
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en
zichtbaar vastgesteld.

II.2.

Perspectiefnota 2022-2025 en
Investeringsplan 2022-2025
(vervolg)

De fractievoorzitters reageren in 2e termijn op de
algemene beschouwingen en de reactie van het
college.
Mw. Ramerman (CDA) dient, mede namens
Gemeentebelangen een motie in waarmee het
college wordt verzocht:
- een voorstel aan de raad te doen voor het
instellen van een reserve voor grote projecten;
- dit voorstel bij de begroting 2022 aan te bieden.
Het college doet de volgende toezeggingen in de
2e en 3e termijn:
- de raad wordt in 2022 geïnformeerd over
vervanging van de sportvelden (JU)
- bij de begroting zal een preciezer raming
worden opgenomen voor investeringen in het
kantoorconcept en de laptops (EvL)
- een themasessie zal worden voorbereid i.s.m.
duurzame dorpen en agendacommissie (AS)
Het college komt schriftelijk terug op:
- stand van zaken ecologisch bermbeheer en
subsidies (RvL)
- inzet studenten bij economische nota’s (AS)
Wethouder Van Leeuwen is bereid de motie over
te nemen en met voorstellen te komen. Daarbij
kijkt hij ook naar eventuele claims op de reserves.
Gelet op de gedane toezegging trekken indieners
de motie in.
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming over het voorstel, waarmee dit is
aangenomen.

II.2a Afscheid Mirjam Meijer

II.3

Sluiting

Namens griffie en raad bedanken de griffier en
dhr. Ramaker mw. Meijer voor haar inzet en
samenwerking in de afgelopen jaren. Zij wensen
haar veel succes in haar nieuwe functie.
Mw. Meijer bedankt de raad voor de plezierige
samenwerking.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:48 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
27 september 2021.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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