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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 20 oktober 2014 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.C.P. Noten 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp, 
    P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman, mw. I.G.J. Snijder- 
    Haarman, A. Westerman 
CDA  R.H. Kouwen, A.C. Koetsier, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman,  
   mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, J.W. Uitslag 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp 
PvdA  J.J. Wiltvank 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers  
VVD  R.P. Schuring 
    
Tevens aanwezig: 
Wethouders N.L. Agricola en M.R.H.M. von Martels, gemeentesecretaris J.H.J. Berends. 
 
Met kennisgeving afwezig: 
A. Nijburg (ChristenUnie), R.W.J. van Leeuwen (wethouder) 

 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur. 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
De heer Kok, namens de werkgroep 
Laaggeletterdheid Dalfsen, aangaande het 
onderwerp ‘Laaggeletterdheid’. Hij vraagt 
bereidheid van de raad om taalpunten en 
taalcoaches financieel te ondersteunen.  
 
De heer Oosterveen, aangaande het onderwerp 
‘Cannabisbeleid’. Op verzoek van de voorzitter 
geven alle fracties aan om verschillende redenen 
geen behoefte te hebben aan agendering van dit 
onderwerp in commissieverband.  
 

3. Vragenronde Geen. 
 

4. Vaststelling agenda 

 
Dhr. Logtenberg (CDA) dient een motie vreemd 
aan de orde van de dag in over het onderwerp 
Reclamebeleid. De voorzitter stelt voor dit als 
agendapunt 14a te behandelen, de raad stemt 
hiermee in.  
 
Voor het overige conform.  
 

5. Ontslag commissielid F.G.H. van der 
Kamp 
Dhr. F.G.H. van der Kamp ontslag te 
verlenen als lid van de raadscommissie.  
 

 
De voorzitter bedankt dhr. Van der Kamp voor zijn 
werkzaamheden voor de raadscommissie en de 
CDA fractie. 
Conform. 
 

6. 
 

Risicomanagement 
De notitie risicomanagementbeleid vast te 
stellen.  
 

 
Conform. 

7. GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg 
Het college van B&W  toestemming te 
verlenen tot het treffen van  de  
gemeenschappelijke regeling 
Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg 
IJsselland.  

Conform. 
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8. Notitie leerlingenvervoer en 
aanpassing verordening 
De Verordening leerlingenvervoer 
gemeente Dalfsen 2014 vast te  
Stellen. 

 
 
Conform. 
 

9. Omgekeerd inzamelen 1
e
 en 2

e
 fase 

Kennis te nemen van:  
• De evaluatie 1

e
 fase Omgekeerd 

Inzamelen.    
In te stemmen met:  
1. De 2

e
 fase omgekeerd inzamelen.  

2. In 2015, 2016 en 2017 het 
vastrechtbedrag uit de 
Afvalstoffenheffing jaarlijks te 
verhogen met € 10,- per aansluiting 
(totaal € 30,-).  

3. Tot 31-12-2018 de meerkosten van 
Omgekeerd Inzamelen en de extra 
verbrandingsbelasting te dekken uit 
de Egalisatiereserve Reiniging. Het 
betreft een totaalbedrag van  
€ 581.300,-.  

4. Het college opdracht te geven de 
financiële consequenties te 
verwerken in de concept 
belastingsverordening 
reinigingsheffing 2015, 2016 en 2017 
en begroting 2015-2018 (verwerking 
in voorjaarsnota 2015).  

 

 
Dhr. Rooijakkers (D66) legt een stemverklaring af, 
waarin hij aangeeft tegen het voorstel te stemmen 
omdat de voorgestelde verhoging van het 
vastrecht niet nodig is door de verwachte 
meevallers en de hoogte van de 
bestemmingsreserve..  
 
De voorzitter herhaalt de toezegging van 
wethouder Agricola dat de raad jaarlijks een 
rapportage zal ontvangen waarin kosten en baten 
worden weergegeven. Als daar aanleiding toe 
bestaat, zal het college aan de raad een voorstel 
doen om het vastrecht niet te verhogen of zelfs te 
verlagen. 
 
Het voorstel wordt met 19 stemmen voor 
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, PvdA, 
VVD) en 1 stem tegen (D66) aangenomen.  

10. 2
e
 Herziening BP Dalfsen 2012, 

Parapluherziening Lemelerveld 2006 
en Nieuwleusen 2007 
1. De 2e herziening bestemmingsplan 

Kern Dalfsen 2012, het GML-bestand 
NL.IMRO.0148. DKernDlfs2012hz2-
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 18 
juni 2014, langs elektronische weg en 
in analoge vorm vast te stellen.  

2. De parapluherziening Lemelerveld 
2006 en Nieuwleusen 2007, de 
bijbehorende bestanden, toelichting 
en de bijlagen, waarbij gebruik is 
gemaakt van een ondergrond die is 
ontleend aan de GBKN-versie van 24 
juni 2014, in analoge vorm vast te 
stellen en ook via elektronische weg 
beschikbaar te stellen.  

3. De door het college opgelegde 
geheimhouding, zoals bedoeld in 
artikel 25, tweede lid en artikel 55 lid 
1 Gemeentewet, ten aanzien van 
bijlage 1 te bekrachtigen, voor een 
periode van tien jaar.  

 

 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (20 stemmen) aangenomen. 
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11. 6
e
 Herziening BP Buitengebied, 

Leemculehof 
1. De 6e herziening bestemmingsplan 

Buitengebied gemeente Dalfsen, 
Leemculehof, het GML-bestand 
NL.IMRO.0148.BgemDlfshz6-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 maart 2014, 
langs elektronische weg en in 
analoge vorm vast te stellen.  

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

 
 
Dhr. Rooijakkers (D66) verzoekt het college te 
kijken of een andere werkwijze (zoals een 
checklist) omtrent de hoeveelheid bijlagen bij 
bestemmingsplannen mogelijk is. Het college zegt 
dit toe.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (20 stemmen) aangenomen. 
 

12. Verklaring van geen bedenkingen 
schuur Hessenweg 62 
1. Een ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor het 
bouwen van een grotere schuur bij de 
woning op het perceel Hessenweg 
62.  

2. Deze ontwerp-verklaring als 
definitieve verklaring van geen 
bedenkingen aan te merken als 
hiertegen geen zienswijze wordt 
ingediend.  

 

 
 
Dhr. Hof (Gemeentebelangen) geeft aan met het 
voorstel te zullen instemmen en vindt dat 
overschrijdingen van de gestelde m

2
-grens terecht 

aan de raad worden voorgelegd. De heren 
Wiltvank (PvdA) en Kouwen (CDA) sluiten zich 
hierbij aan.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (20 stemmen) aangenomen. 
 

13. 2
e
 Bestuursrapportage 

1. De 2
de

 bestuursrapportage 2014 vast 
te stellen.  

2. De begroting 2014 conform te 
wijzigen.  

 

 
Het college zegt toe schriftelijk terug te komen op: 
- Stand van zaken N377 en overige N-wegen 

(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie) 
- Rentelasten De Schakel structureel in 

begroting opnemen (Gemeentebelangen) 
- Relatie hogere opbrengst eigen bijdrage WMO 

en toegankelijkheid voor mensen met lage 
inkomens (ChristenUnie) 

- Laaggeletterdheid (Gemeentebelangen, n.a.v. 
inspraakreactie) 

 
Dhr. Noten zegt toe dat het burgerpanel nog 
minimaal 1x dit jaar wordt ingezet.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (20 stemmen) aangenomen. 
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14. Decentralisaties in het sociale domein 
• De notitie “Meedoen en Verbinden; 

nieuwe taken in het sociale domein” 
vast te stellen.  

• De nota met antwoorden op de 
ingediende zienswijzen vast te stellen 
(reactienota).  

• De volgende verordeningen vast te 
stellen:  

- Verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2015;  

- Verordening jeugdhulp 2015;  
- Re-integratieverordening 

Participatiewet; 

- Verordening tegenprestatie 
Participatiewet;  

- Verordening loonkostensubsidie 
Participatiewet;  

- Afstemmingsverordening 
Participatiewet.  

 

 
Dhr. Wiltvank (PvdA) dient mede namens het CDA 
en Gemeentebelangen een motie in die het college 
verzoekt: 

- voor te bereiden dat de raad per 1-1-2015 
een onafhankelijke 3D-commissie in het 
leven kan roepen, waar iedereen die 
voorzieningen van de gemeente of haar 
partners ontvangt, klachten, meldingen of 
signalen kan inbrengen over eventuele 
misstanden of suggesties ter verbetering 
kan doen,  

- deze 3D-commissie een in beleid en 
uitvoering verankerde rol te geven binnen 
het sociaal domein en wel dusdanig dat 
het daadwerkelijk tot verbetering en 
innovaties leidt in het sociaal domein, bij 
zowel de gemeente als aanbieders,  

- deze 3D-commissie jaarlijks over haar 
werkzaamheden te laten rapporteren aan 
college en raad,  

- pro-actieve bekendheid te geven aan de 
mogelijkheid zich met klachten, meldingen 
of suggesties tot de onafhankelijke 3D-
commissie te wenden,  

- hiertoe de voorbereiding te treffen zodat op 
1 januari 2015 of zo spoedig mogelijk  
daarna, deze 3D-commissie kan worden 
ingesteld op basis van een uitgewerkt en 
voordien aan de gemeenteraad 
voorgelegd voorstel.  

 
Wethouder Von Martels geeft aan dat het college 
bereid is om de motie uit te voeren. Indieners 
wensen de motie toch in stemming te brengen om 
het college daarmee een helder kader mee te 
geven.  
 
Wethouder Von Martels zegt namens het college 
toe dat: 

- gekeken zal worden naar een flexibele 
invulling van de tegenprestatie 

- een avond zal worden georganiseerd voor 
de raad waarin ‘het veld’ wordt uitgenodigd 
om voortgang te bespreken 

- de raad via de kwartaalrapportages op de 
hoogte wordt gehouden van de voortgang 

- vaststelling van de beleidsnota niet 
betekent dat de raad geen andere keuzes 
kan maken rondom de consultatiebureaus.  

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

 
De motie wordt zonder hoofdelijke stemming 
unaniem (20 stemmen) aangenomen. 
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14a. Motie Reclamebeleid  
Dhr. Logtenberg licht namens het CDA de motie 
toe. In de motie wordt het college verzocht om: 

1. Het reclamebeleid te herschikken tot een 
nota ‘Reclame’ met een heldere indeling in 
permanente reclame en tijdelijke reclame 
voor kortdurende evenementen en 
activiteiten; 

2. In de regelgeving meer ruimte te maken 
voor tijdelijke aandachttrekkers zoals 
spandoeken; 

3. Soepel om te gaan met grotere tijdelijke 
reclame-uitingen door georganiseerde 
vrijwilligers (van nee, tenzij naar ja, mits en 
van rigide verwijderen naar overleg); 

4. De plaatsing van moderne elektronische 
activiteitenborden bij de dorpsingangen 
mogelijk te maken 

5. De algemene nota ‘Reclame’ uiterlijk op 1 
april 2015 aan deze raad te presenteren 

 
Wethouder Agricola geeft aan dat hij in ieder geval 
tegemoet zal komen aan het vijfde punt en zegt toe 
dat de raad een voorstel in april kan verwachten. 
 
Dhr. Logtenberg doet een oproep tot flexibiliteit in 
de handhaving door het college tot dat moment.  
Gehoord de voorlopige opvattingen van de fracties 
en gelet op de toezegging wordt de motie 
aangehouden tot moment van behandelen van de 
nota Reclamebeleid.  
 

15. Vaststellen besluitenlijsten d.d. 1 en 22 
september 2014  

Beide besluitenlijsten conform. 
 
Naar aanleiding van de besluitenlijst van 22 
september 2014 vraagt dhr. Logtenberg aandacht 
voor de gedane toezeggingen omtrent de 
kwartaalrapportages RO en de werkwijze 
bestemmingsplannen RO.  
 

16. Ingekomen stukken en mededelingen  
Mw. Lassche (ChristenUnie) verzoekt de notitie 
gevolgen onderwijshuisvesting te agenderen voor 
bespreking in een raadscommissie. 
 
Mw. Lassche complimenteert het college en de 
ambtenaren met het collegebesluit over het 
regionaal werkbedrijf.  
 

17. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:52 uur.  

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 november 
2014. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
drs. H.C.P. Noten  drs. J. Leegwater 


