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

31 oktober en 3 november 2016 

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

Kleine Koerkamp, Meijerink, Ramaker, Schuurman,
Snijder-Haarman 

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

ChristenUnie Lassche-Visscher, Nijburg, Nijkamp 
PvdA Wiltvank 
D66 Rooijakkers 
VVD Schuring agendapunt Veldhuis (vanaf agendapunt 

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

VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur.

Hij meldt dat er extra punten aan de agenda zijn 
toegevoegd, die samenhangen met het vertrek van 

Schuring en de installatie van Veldhuis.

1a. Toelating Veldhuis als lid van de 
gemeenteraad ln verband met het ontslag van Schuring is er 

een vacature die vervuld moet worden. De 
voorzitter van het centraal stembureau heeft 

Veldhuis benoemd als raadslid.

De voorzitter stelt de raad voor een commissie in 
te stellen met als leden Schiphorst en 

Nijkamp (ChristenUnie) en Jutten 
(Gemeentebelangen) als voorzitter. De commissie 
heeft als taak de geloofsbrieven te onderzoeken.
De raad stemt hier unaniem mee in.

Dhr. Jutten rapporteert namens de commissie dat 
de bescheiden zijn onderzocht en in orde 
bevonden. Dhr. Veldhuis voldoet aan de in de 
Gemeentewet gestelde eisen. De commissie 
adviseert de raad tot zijn toelating als lid van de 
raad van de gemeente Dalfsen.

De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke 
stemming met algemene stemmen toe te laten 
als lid van de raad van de gemeente Dalfsen:

Dhr. Veldhuis, (Gerrit Jan)
Dit betekent dat Schuring geen lid meer is van 
de raad.

Afscheid Schuring 
De voorzitter staat stil bij het vertrek van 
Schuring als lid van de raad en fractievoorzitter 
van de VVD. Hij wenst hem veel geluk en succes 
in de toekomst.

Dhr. Schuring bedankt de raad en anderen voor de 
samenwerking in de afgelopen jaren. Hij wenst zijn 
opvolger veel succes. Hij vraagt zijn partner,
Rensen, ten huwelijk. Zij stemt in.



Installatie en beëdiging nieuw raadslid 
Veldhuis Dhr. Veldhuis legt in handen van de voorzitter de 

verklaring en belofte af. De voorzitter heet hem 
welkom in het midden van de raad. Hij tekent de 
presentielijst en maakt deel uit van de vergadering 

Spreekrecht burgers Geen.

Vaststelling agenda Conform.

Programmabegroting 2017 
ln te stemmen met de wijziging van de 
naam van programma 1 in: Bestuur,
ondersteuning en algemene 
dekkingsmiddelen.
ln te stemmen met een afwijkend 
toerekeningspercentage overhead 
voor afval, riolering en 
grondexploitatie.
ln te stemmen met de stelpost "nader 
in te vullen financiële ruimte” zoals 
opgenomen in de begroting.
De programmabegroting 2017-2020 
vast te stellen.
De notitie over de septembercirculaire 
2016 vast te stellen en deze als 
begrotingswijziging te verwerken.
Het college te verzoeken om in maart 
2017 een voorstel voor te leggen over 
het beleid met betrekking tot financiële 
meevallers en over de invulling van de 
financiële ruimte over de komende 
jaren 

De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun 
algemene beschouwingen uit. Het college 
beantwoordt gestelde vragen in eerste termijn en 
doet de volgende toezeggingen:

Zorgen over continuïteit in verslaggeving en 
gevolgen voor sturing op indicatoren worden 
verwoord in een brief aan de VNG, de raad 
ontvangt een afschrift 
ln uitvoeringsplan duurzaamheid zal de raad 
voorstel krijgen over ondersteuning duurzame 
dorpen, revolverend duurzaamheidsfonds en 
benodigde financiële middelen 
Mogelijkheden voor legesvrije 
duurzaamheidsinvesteringen worden daarbij 
bekeken 
De raad ontvangt uiterlijk in februari 2017 een 
plan van aanpak asbestsanering incl.
financiële onderbouwing 
De raad krijgt een herzien programma 4 ter 
besluitvorming voorgelegd i 

De raad ontvangt de veranderagenda 
beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang il 
Eigen bijdrage WMO opnieuw onder de loep 
nemen, bij de vernieuwing van het WMO 
beleid in 2017 
Presentatie in werkgroep P&C over financiële 
ontwikkelingen sociaal domein 
JONGlDalfsen wordt in pilotvorm doorgezet en 
structureel ondersteund bij een positieve 
evaluatie 
Raadontvangt overzicht bezuiniging subsidies 

Er wordt aandacht geschonken aan de 
implementatie van de paragraaf sturen en 
meten 

Schorsing De voorzitter schorst de vergadering om 23:00 uur.

Heropening De voorzitter heropent op donderdag 3 november 
2016 om 19:32 uur de vergadering.



Programmabegroting 2017 
ln te stemmen met de wijziging van de 
naam van programma 1 in: Bestuur,
ondersteuning en algemene 
dekkingsmiddelen.
ln te stemmen met een afwijkend 
toerekeningspercentage overhead 
voor afval, riolering en 
grondexploitatie.
ln te stemmen met de stelpost “nader 
in te vullen financiële ruimte” zoals 
opgenomen in de begroting.
De programmabegroting 2017-2020 
vast te stellen.
De notitie over de septembercirculaire 
2016 vast te stellen en deze als 
begrotingswijziging te verwerken.
Het college te verzoeken om in maart 
2017 een voorstel voor te leggen over 
het beleid met betrekking tot financiële 
meevallers en over de invulling van de 
financiële ruimte over de komende 
jaren 

De fractievoorzitters reageren in 2e termijn op de 
algemene beschouwingen en de reactie van het 
college. De raad stemt in met het voorstel om 
programma 4 te vervangen door de nieuwe versie.

Dhr. Ramaker dient een amendement in,
mede namens CDA, ChristenUnie, PvdA en D66,
om het budget voor de kansenpot structureel te 
verhogen met G 5.000 

Dhr. Ramaker dient een motie in, mede 
namens ChristenUnie, voor het uitvoeren van een 
uitgebreide inventarisatie onderhoud wegen en 
een voorstel ter besluitvorming hierover.

Dhr. Uitslag dient een amendement in 
waarmee onderwerpen worden toegevoegd 
aan het voorstel in 2017 over de financiële ruimte.

Dhr. Nijkamp (ChristenUnie) dient een 
amendement in, mede namens D66 en 
Gemeentebelangen, voor ondersteuning van de 5 
duurzame dorpen en vooruitlopend daarop ieder 
een budget van 2.000 te verstrekken in 2017.

Dhr. Rooijakkers dient een motie in om het 
armoedebeleid te wijzigen met het oog op extra 
investeringen in jonge kinderen als doelgroep.

Dhr. Rooijakkers dient een motie in om in de 
kadernotitie “Duurzaam Dalfsen” een 
duurzaamheidsfonds zodanig vorm te geven dat 
het revolverend van aard is.

Het college doet de volgende toezeggingen in 
tweede en derde termijn:

er wordt een onderzoek uitgevoerd naar internet 
in schoolgebieden 
het college gaat in gesprek met de historische 
kring over de lijst beeldbepalende gebouwen 
er komt een pilot waar de inrichting van de 
openbare ruimte aan burgers wordt overgelaten 

bij de halfjaarrapportages sociaal domein 
worden thema avonden gesprek over 
transformatie georganiseerd 
de raad ontvangt een analyse van de cijfers over 
ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn 
de raad ontvangt in december een inventarisatie 
van onderwerpen die van belang zijn voor de 
financiële ruimte, in januari een procesvoorstel 
en in maart een concreet voorstel met 
prioriteiten vanuit het college 

Namens het college geeft wethouder van Leeuwen 
aan de amendementen en de moties achterstallig 
onderhoud en duurzaamheidsfonds te 
ondersteunen. Het college ontraadt vooralsnog de 
motie investeren in jonge kinderen omdat er geen 
zicht is op financiële consequenties.

(vervolg op volgende bladzijde)



Programmabegroting 2017-2021 
(vervolg) Het amendement-CDA over financiële ruimte wordt 

door Uitslag ingetrokken, met het oog op de 
gedane toezegging.

De motie-D66 over investeren in jonge kinderen 
wordt aangehouden tot aan de behandeling van 
de evaluatie armoedebeleid.

Het amendement-Kansenpot wordt unaniem (21 
stemmen) zonder hoofdelijke stemming 
aangenomenfåš 

Stemverklaring CDA en PvdA: hadden liever 
gezien dat amendement over duurzame dorpen 
was aangehouden tot behandeling kadernotitie.
CDA spreekt hoop uit dat 2.000 niet als 
belediging wordt gezien.

Stemverklaring ChristenUnie: spreekt hoop uit dat 
het college de 2.000 expliciet als ondersteuning 
zal verwoorden.

Het amendement-Duurzame dorpen wordt met 19 
stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA,
ChristenUnie en D66) en 2 stemmen tegen (PvdA 
en VVD) aangenomen.

De fracties steunen de Begroting met 
inachtneming van het gewijzigde programma 
de gedane toezeggingen en de aangenomen 
amendementen. Het voorstel wordt unaniem (21 
stemmen) zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen.

De motie-Achterstallig onderhoud wordt met 13 
stemmen voor (Gemeentebelangen, ChristenUnie,
D66) en 8 stemmen tegen PvdA, VVD)
aangenomen.

Stemverklaring CDA: ziet motie als oproep om dit 
element te betrekken bij de behandeling van de 
nota duurzaamheid en steunt het voorstel.

De motie-Duurzaamheidsfonds wordt met 20 
stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA,
ChristenUnie, PvdA, D66) en 1 stem tegen 
aangenomen.

Stand van zaken bestuursprogramma 
2014-2018 
Kennis te nemen van de stand van zaken 
van de bestuurlijke kalender behorende bij 
het Bestuursprogramma 2014-2018 (tot en 
met 2016).

Conform.

Belastingverordeningen 2017 
Vast te stellen de:

Verordening Hondenbelasting 2017 
Verordening Lijkbezorgingsrechten 
2017 
Verordening Precariobelasting 2017 
Verordening Afvalstoffenheffing 2017 
Verordening Toeristenbelasting 2017 
Verordening Rioolaansluitingsrecht 
2017 

Conform.



I 10. Sluiting j De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
28 november 2016.
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Aangeboden voor donderdag 3 november 

Staat op lijst ingekomen stukken en mededelingen, Raad 30 mei 2016 

Staat op lijst ingekomen stukken en mededelingen, Raad 24 oktober 2016 

De raad besluit:
Om 5.000 euro structureel extra beschikbaar te stellen voor de kansenpot ten laste van 
het vrije begrotingssaldo en de begroting daartoe te wijzigen.
Het college de opdracht te geven er voor te zorgen dat de kansenpot duidelijk op 
vwwv.dalfsen.nl te vinden moet zijn.

V De raad besluit:
ln programma 8 op te nemen dat het college uiterlijk in april 2017 een passend voorstel 
maakt voor praktische inhoudelijke en evt financiële ondersteuning voor de genoemde 
activiteiten van de duurzame dorpen;
Vooruitlopend hierop de duurzame dorpen ieder een budget van E 2.000 te verstrekken 
voor het jaar 2017. Ook bedoeld voor de genoemde activiteiten die achteraf verantwoord 
worden.
De begroting daartoe te wijzigen.

De raad verzoekt het college:
om een inventarisatie te maken van fietspaden, wegen, stoepen, straten en pleinen die in 
aanmerking komen voor groot (achterstallig) onderhoud 
daarbij ook te kijken naar mogelijkheden voor het verbeteren van de verkeersveiligheid,
zoals het verbreden van fietspaden;
daarbij ook te kijken naar opwaardering/ modernisering van het straat- en pleinbeeld 
deze inventarisatie op te nemen in het beleidskader 
en uiterlijk april 2017 een duidelijk voorstel met financiële onderbouwing en uitwerking aan 
de raad ter besluitvorming aan te bieden 

De raad verzoekt het college:
Om in de Kadernotitie “Duurzaam Dalfsen” van de bij het uitwerken van de doelstelling en 
voorwaarden van een duurzaamheidsfonds, dit zodanig vorm te geven dat de 
mogelijkheid bestaat om via het door de gemeente in te stellen revolverend fonds geld te 
lenen en daarmee investeringen te kunnen doen om de gemeentelijke doelstellingen voor 
duurzaamheid en energiebesparing te kunnen halen en hierover de raad te informeren.


