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

d.d. 14 april 2014

Aanwezig:
Voorzitter H.C.P. Noten
Griffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen N.L. Agricola, J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, H.A.J. Kleine Koerkamp,

P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman, mw. l.G.J. Snijder-
Haarman, A. Westerman

CDA R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, M.R.H.M. von Martels,
mw. A.J. Ramerman, mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, J.W. Uitslag

ChristenUnie mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp
PvdA J.J. Wiitvank
D66 J.T.P.M. Rooijakkers
VVD R.P. Schuring

Tevens aanwezig:
Wethouder E. Goldsteen, Gemeentesecretaris H. Zwart

Met kennisgeving afwezig:

VOORGESTELDRAADSBESLUIT RAADSBESLUIT
Vragenronde Geen.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur

2. Spreekrecht burgers De heer Kok inzake het onderwerp “Fit4Life
beweegtuin'. Na de Vragenronde van de raad en
de beantwoording door dhr. Kok concludeert de
voorzitter dat het voorstel van de heer Kok in
handen dient te worden gesteld van het college.
De raad stemt hiermee in.

3. Vaststelling agenda Dhr. Uitslag (CDA) stelt voor om de behandeling
van agendapunt 7 uit te stelten tot de volgende
raadsvergadering. Dit maakt ook behandeling in
het nieuwe presidium mogelijk. De raad stemt
hiermee in.

Voor het overige conform.
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Tussenuitspraak afd
bestuursrechtspraak RVS BP Kern
Dalfsen 2012 (Haersolteweg 5 Dalfsen)
De gedeeltelijke her vaststelling van het
bestemmingsplan Kern Dalfsen 2012 vast te stellen
in die
1.

2.

3.

4.

zin dat:
Artikel 38 Wonen van de planregels van het
bestemmingsplan Kern Dalfsen 2012 als volgt
wordt gewijzigd:
artikel 38.1 Bestemmingsomschrijving de
laatste regel van dit artikel als volgt aan te
vullen “met daarbij behorende gebouwen,
bouwwerken, geen gebouw zijnde, tuinen en
erven, met dien verstande dat het gebied op
de verbeelding met de aanduiding 'voor
bewoning bedoelde bijbehorende
bouwwerken uitgesloten' (-vbbbb) geen ert is
zoals bedoeld in artikel 1 behorende bij
bijlage ll van het Besluit omgevingsrecht voor
zover het gaat om bijbehorende bouwwerken
die functioneel aan het hoofdgebouw zijn
verbonden."
artikel 38.2.2 Bijbehorende bouwwerken na
sub g. opnemen "h. hot bouwcn van ocn voor
bewoning bedoeld aangebouwd bijbehorend
bouwwerk is niet toegestaan waar dit met de
aanduiding (-vbbbb) is uitgesloten op de
verbee|ding;". Het huidige sub h. wordt sub i;
artikel 38.5.1 Strijdig gebruik na sub a.
opnemen “de bewoning van aangebouwde
bijbehorende bouwwerken waarvan het
bouwen op de verbeelding met de aanduiding
(-vbbbb) uitgesloten is;". Het huidige sub b.
wordt sub c.
De verbeelding van het bestemmingsplan
Kern Dalfsen 2012 voor het perceel
Haersolteweg 5 langs elektronische weg en in
analoge vorm wordt gewijzigd ten opzichte
van de verbeelding zoals vastgesteld op 27
mei 2013, waarbij een aanduiding wordt
opgenomen dat voor bewoning bedoelde
aangebouwde bijbehorende bouwwwerken
zijn uitgesloten voor dat aangeduide gedeelte,
zoals vervat in het GlviL~bestano'
NL.lMR0.0148.Daltsen2012-vs04, waarbij
voor het plangebied gebruik is gemaakt van
een ondergrond welke is ontleend aan de
GBKN-versie van 23 oktober 2012.
Dit besluit bekend te maken op de wettelijk
voorgeschreven wijze.
Dit besluit mee te delen aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State
voor 7 mei 2014.

Conform.

Vaststelling wijziging bebouwde kom
grenzen
De bebouwde komgrenzen van alle
dorpskernen in de gemeente Dalfsen vast
te stellen.

Het voorstel wordt unaniem zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.

1.

2.

3.

Actualisering welstandsnota
ln te stemmen met hetgeen in de
Nota van Zienswijzen omschreven;
de Welstandsnota 2014 vast te
stellen;
te besluiten dat aanvragen
omgevingsvergunning, voor zover
het gaat om bouwwerken die vallen
onder hoofdstuk 3 'Sneltoetscriteria
voor kleine bouwplannen en
objecten' van de Welstandsnota
2014, niet voorgelegd hoeven
worden aan de
welstandscommissie.

Stemverklaring PvdA: niet eens met de
voorgestelde verruimingsmogelijkheden die voor
onduidelijkheid zorgen.
Stemverklaring D66: ondersteunt stemverklaring
PvdA en voegt daar zorgen over de
handhaafbaarheld aan toe.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
aangenomen met 19 stemmen voor
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en VVD
en 2 stemmen tegen (PvdA en D66).

)



Reglement van Orde en andere Doorgeschoven naar volgende vergadering
raadsverordeningen
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Uw raad wordt voorgesteld:
1 ln te trekken:

de “Verordening op de commissie
van controle nieuwbouw
gemeentehuis", vastgesteld op 12
december 2005;
de “Organisatieverordening
gemeente Dalfsen", vastgesteld op
22 oktober 2001.

Vast te stellen:
het “Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de
gemeente Dalfsen 2014", bij
inwerkingtreding waarvan het
“Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de
gemeente Dalfsen - 2008",
vastgesteld op 9 juli 2008 en
gewijzigd op 19 december 2012
wordt ingetrokken;
het “Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raadscommissie
van de gemeente Dalfsen 2014", bij
inwerkingtreding waarvan de
“lnstelllngsverordening
raadscommissie Dalfsen - 2008",
vastgesteld op 9 juli 2008 en
gewijzigd op 19 december 2012
wordt ingetrokken.

Vaststelling besluitenlijsten d.d. 24 en Beide besluitenlijsten conform
27 maart 2014



4

9. ingekomen stukken en mededelingen Concept begroting 2015 GGD lJsselland (nr. 9):
Dhr. Rooijakkers (D66) stelt voor om dit ter
advisering in handen van het college te stellen,
gelet op de decentralisaties is het wenselijk te
spreken over de meerjarenbegroting. De raad
stemt hiermee in.

Mededeling camperplaatsen station: Mevr.
Lassche (ChristenUnie) vraagt of de ondernemer
ook het beheer verzorgt en of al een ondernemer
gevonden is in Nieuwleusen. Wethouder von
Martels geeft aan in overleg te zijn over het
beheer.

Brieven FNV Vrouw (nr. 2) en Belangen
Organisaties Overijssel (nr. 17): op verzoek van
dhr. Wiltvank (PvdA) zal het college de raad
informeren over de wijze van afdoening.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA
stagnerende kavelverkoop: dhr. Logtenberg
(CDA) spreekt zijn waardering uit over de
uitvoerige beantwoording, maar uit zijn verbazing
en ergernis over het uitblijven van een reactie van
het college op het CDA Actieplan Wonen dat ook
op deze materie ingaat en het in breder
perspectief zet. Wethouder Agricola antwoordt dat
hij het actieplan ziet als input voor de nog te
verschijnen Woonvisie. De heren Logtenberg,
Wiltvank en Nijkamp spreken de wens uit om
stimulering van de woningmarkt op korte termijn
te bespreken. Op voorstel van de voorzitter wordt
dit in het college besproken. Binnen 2 weken zal
een voorstel aan de raad worden gedaan.

iviededeiing voortgangsrapportage
Duurzaamheidsbeleid: Dhr. Nijburg
(ChristenUnie) merkt op dat hij geen informatie
heeft aangetroffen over een stuurinstrument.
Wethouder Agricola komt hier schriftelijk op terug.

Brief mw. Roosendaal (nr. 16): op verzoek van
dhr. Logtenberg (CDA) zal het college de raad
informeren over de wijze van afdoening (betreft
kindvriendelijke fietsroutes en overlast
hondenpoep Gerner Marke).

De raad besluit voor het overige conform
afdoeningsadvies.

10. Sluiting De voorzitter sluit het openbare gedeelte van de
vergadering om 20:19 uur.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen ' i`n openbare vergadering van 26 mei 2014.

De raad voornoemd,
f
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<?evoorzitteršš = griffier,
drs. . _ _ oten ø s. J. Leegwater


