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

d.d. 23 juni 2014

Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen

H.C.P. Noten
J. Leegwater

J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp,
P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, mw. |.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
PvdA J.J. Wiltvank

mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp

D66 J.T.P.M. Rooijakkers (vanaf heropening/agendapunt 5)
VVD R.P. Schuring

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, loco-secretaris J.H.J.
Berends

Met kennisgeving afwezig:
A. Schuurman

VOORGESTELDRAADSBESLUIT RAADSBESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:04 uur

De heer Schuurman is met kennisgeving afwezig
De heer Rooijakkers is nog niet aanwezig.

2. Spreekrecht burgers Geen.

3. Vragenronde Geen.

4. Vaststelling agenda Conform

5. Benoeming commissievoorzitter en
rekenkamercommissie
Te besluiten tot de volgende
benoemingen:
- Mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte,

voorzitter van de raadscommissie
- Dhr. .J.J.Wlltvank, plaatsvervangend

voorzitter van het presidium
- Dhr. J. Smit, voorzitter van de

rekenkamercommissie
- Mw. H. Lassche-Visscher, lid van de

rekenkamercommissie
- Dhr. A. Schuurman, lid van de

rekenkamercommissie
- Dhr. A.C. Koetsier, lid van de

rekenkamercommissie

De voorzitter stelt de raad voor een
gecombineerde stemming te houden en een
stemcommissie in te stellen met als leden de
heren Jutten (Gemeentebelangen) en Uitslag
(CDA) en de heer Nijburg (ChristenUnie) als
voorzitter. De raad stemt hier unaniem mee in.
De vergadering wordt geschorst.

De vergadering wordt heropend. De voorzitter
meldt dat dhr. Rooijakkers (D66) nu in de
vergadering aanwezig is.

De heer Nijburg brengt verslag uit van de
stemming: het aantal uitgegeven en ingeleverde
stembriefjes is 19. De stemming is geldig.
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Voor de benoeming tot commissievoorzitter zijn
19 stemmen uitgebracht op mw. Schiphorst-Kijk in
de Vegte (CDA). Voor de benoeming tot
plaatsvervangend voorzitter van het presidium zijn
19 stemmen uitgebracht op dhr. Wiltvank (PvdA).
Voor de benoemingen tot leden van de
rekenkamercommissie zijn 19 stemmen
uitgebracht op mw. Lassche-Visscher
(ChristenUnie), dhr. Schuurman
(Gemeentebelangen) en dhr. Koetsier (CDA).
Voor de benoeming tot voorzitter van de
rekenkamercommissie zijn 19 stemmen voor en 0
stemmen tegen uitgebracht op dhr. J. Smit.
Alle kandidaten zijn hiermee benoemd.
Dhr. smit legt in nanden van de voorzitter ten
overstaan van de raad de eed af.

De voorzitter feliciteert allen met hun benoeming.

Beleidsplan spelen
1. Het speelruimteplan (2014-2023) vast

te stellen en hierbij te kiezen voor
model 3: het realiseren van het
basisvoorzieningenniveau.

2. De structurele financiële consequentie S

op te nemen in de voorjaarsnota 2014.
3. De jaarlijkse omvormingskosten ad. é

40.000 ten laste te brengen van het
beschikbare krediet
herinrichting/opwaardering
woonomgeving.
De inspraaknotitie Speelruimteplan
(2014-2023) vast te stellen.

4.

Conform

Principeverzoek bouw woning tussen
Dommelerdijk 137-139
1. Niet mee te werken aan de bouw van

een woning tussen Dommelerdijk 137
en 139 in Nieuwleusen;
Het verzoek voor verdere afdoening in
handen van het college te stellen.

2.

Conform

Visieontwikkeling Locatie Jansen
Lemelerveld
De stedenbouwkundige visie 'Locatie
Jansen Lemelen/eld' vast te
stellen.

Conform
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910 herziening BP Lemelerveld,

Schaddenhof
1. Voor wat betreft de ontvankelijkheid, de

inhoud en de overwegingen ten
aanzien van de zienswijze te besluiten
overeenkomstig de Nota van
Zienswijzen;

2. De “10“ herziening bestemmingsplan
Lemelerveld 2006, Schaddenhof" en de
geometrisch bepaalde planobjecten als
ven/at in het GML-bestand
NL.lMR0.0148.LLemhz10-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 19
februari 2014, langs elektronische weg
en in analoge vorm vast te stellen;

3. Het “Beeldkwaliteitsplan Schaddenhof"
vast te stellen, als invulling van de
gebiedsgerichte criteria uit de
welstandsnota 2014 wat betreft dit
plangebied;

4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Conform

Voortzetting subsidie duurzame
nieuwbouw
1. De subsidie duurzame nieuwbouw in

2014 en 2015 voort te zetten en
hiervoor een bedrag van

2. E 250.000,- ter beschikking te stellen.
3. De subsidie duurzame nieuwbouw

alleen nog te verstrekken aan
energieneutrale woningen (EPC 0,0).
Het subsidiebedrag per woning vast te
stellen op G 7.500,- per woning.

5. Het benodigde subsidiebedrag van E
250.000,- te dekken uit de algemene
reserve vrij besteedbaar.

4.

Conform

Vaststellen verordening Wet
Basisregistratie Personen
De Verordening Basisregistratie Personen
Dalfsen 2014 vast te stellen.

De heer Noten zegt in antwoord op vragen van de
ChristenUnie dat het college kritisch zal kijken
naar verstrekking van gegevens aan derden, gelet
op de decentralisaties.

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

Risicoprofiel en meerjarenbeleidsplan
Veiligheidsregio IJsselland
1. Geen zienswijze in te dienen op de

Kadernota Meerjarenbeleidsplan 2015-
2018 Veiligheidsregio IJsselland;

2. Geen zienswijze in te dienen op het
concept-Regionaal Risicoprofiel 2014.

De heer Noten antwoordt op vragen van de
raadsleden dat hij aandacht blijft vragen voor de
Dalfser specifieke prioriteiten en dat het sluiten
van kazernes niet logisch zou zijn.

De heer Noten zegt toe dat hij bij de
bestuursvergaderingen opnieuw zal melden dat
de raad aandacht vraagt voor bestendiging van
de lijn waarin de betrokkenheid van vrijwilligers
wordt georganiseerd.

Het voorstel wordt unaniem (20 stemmen) zonder
hoofdelijke stemming aangenomen
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Beleidsregels “Ontwikkelen met
kwaliteit in het buitengebied”
1. Vast te stellen de “Beleidsregels

Ontwikkelen met Kwaliteit in het
Buitengebied van de Gemeente
Dalfsen".

2. Deze beleidsregels in werking te laten
treden daags na publicatie.

3. De beleidskaders Flood voor rood en
VAB (zoals gewijzigd vastgesteld op 25
januari 2010) te laten vervallen.

Dhr. Agricola geeft aan dat de beleidsregels
onder 5.2 worden aangepast in de geest van de
bijdrage van het CDA in de raadscommissie. De
raad is hierover gei'nformeerd.

Na een korte discussie over het toepassen van de
regelgeving concludeert de voorzitter dat de raad
uitspreekt dat de vastgestelde regels moeten
worden gehandhaafd, maar dat het eveneens de
taak van het college is om aanvragers te
adviseren hoe de regelgeving het beste kan
worden ingezet in het kader van dienstverlening.

Het voorstel wordt unaniem (20 stemmen) zonder
nootdelijke stemming aangenomen

Uitspraak RVS BP recreatieterreinen en
recreatiewoningen
1. Aan de planregels van het

“Bestemmingsplan recreatieterreinen
en recreatiewoningen gemeente
Dalfsen een artikel 19.5
“Persoonsgebonden overgangsrecht"
toe te voegen, dat luidt:
ln afwijking van het bepaalde in artikel
6.5, onder a en artikel 19 is
permanente bewoning van de
recreatiewoning Rosengaardeweg 47
door de heer J.H. Scholten en/of
mevrouw J. Scholten-Orellanes
toegestaan.
Het persoonsgebonden overgangsrecht
kan niet worden overgedragen aan of
overgaan op een andere natuurlijke of
rechtspersoon.
Het persoonsgebonden overgangsrecht
is uitsluitend van toepassing op de
huidige locatie.

2. De verbeelding van het
bestemmingsplan “Recreatieterreinen
en recreatiewoningen gemeente
Dalfsen” voor het perceel
Rosengaardeweg 47 wordt langs
elektronische weg en in analoge vorm
gewijzigd ten opzichte van de
verbeelding zoals vastgesteld op 24
juni 2013, waarbij een aanduiding wordt
opgenomen die er toe strekt dat
persoonsgebonden overgangsrecht op
dit perceel van toepassing is als
bedoeld in artikel 19a van de regels,
zoals vervat in het GML-bestand
NL.lMR0.0148.RterwngDlfs-vs02,
waarbij voor het plangebied gebruik is
gemaakt van een ondergrond welke is
ontleend aan de GBKN-versie van 23
oktober 2012.

Wethouder Agricola zal schriftelijk terugkomen op
de vraag ot er meer vergelijkbare situaties kunnen
gaan optreden bij dit bestemmingsplan.

Op voorstel van de heer Uitslag (CDA) wordt de
besluitvorming op dit voorstel aangehouden.
Daarmee komt de raad tegemoet aan het verzoek
per e-mail van de heer Scholten om uitstel. De
raad stemt hier unaniem mee in. Het voorstel
wordt geagendeerd voor een extra
raadsvergadering op 1 september 2014.
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Stedenbouwkundige visie Bontekamp
51
De stedenbouwkundige visie “verkenning
naar de mogelijkheden voor
locatie Bontekamp 51" vast te stellen.

Stemverklaringen:
De ChristenUnie vindt de onderbouwing voor het
voorstel mager en heeft moeite met het argument
van verkoopbaarheid. De fractie zal tegen het
voorstel stemmen.
De PvdA vindt de verkoopbaarheid eveneens
geen argument, maar is bovendien niet overtuigd
dat hier sprake is van een ruimtelijk knelpunt. Het
college wordt verzocht om dit in het vervolg beter
te onderbouwen. Desondanks stemt de fractie in
met het voorstel.
Het CDA ondersteunt het standpunt van de PvdA
en steunt het voorstel vanwege de verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit.
Gemeentebelangen sluit zich bij de PvdA aan,
maar steunt dit voorstel ook vanwege de
duurzame invulling.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met 17 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA,
PvdA, D66, VVD) en 3 stemmen tegen
(ChristenUnie) aangenomen.

Inkoop WMO Begeleiding
Het strategisch inkoopdocument Wmo
begeleiding vast te stellen.

Conform

Krediet aankoop grond Oudleusen
1. Krediet beschikbaar te stellen van ë

140.000,-- ten behoeve van de
aankoop van agrarische grond voor de
toekomstige uitbreiding van Oudleusen
met woningbouw en het
evenemententerrein.

2. Voorbereidingskrediet beschikbaar te
stellen van (ä 125.000,-- voor het
opstellen van het bestemmingsplan
voor de uitbreiding en het
evenemententerrein van Oudleusen en
dit ten laste te brengen van de
toekomstige grondexploitatie
Muldersweg.

3. Grond met de (toekomstige)
bestemming evenemententerrein direct
na aankoop af te waarderen naar
agrarische grondwaarde en dit verlies
(ca. 6 100.000,--) ten laste te brengen
van de Algemene Reserve vrij
besteedbaar.

Mw. Schiphorst (CDA) meldt dat zij vanwege
persoonlijke betrokkenheid geen deel uit zal
maken van de beraadslagingen. Zij neemt plaats
op de publieke tribune en verlaat bij dit
agendapunt de vergadering.

Stemverklaring:
De fractie ChristenUnie is van mening dat de
beantwoording van de technische vragen in het
kader van zorgvuldigheid en transparantie
integraal onderdeel uit had moeten maken van
het voorstel.

Wethouder van Leeuwen ondersteunt het
standpunt van de ChristenUnie en zegt toe dit in
het vervolg te zullen doen. Hij zegt eveneens toe
dat hij de definitieve besluitvorming ter consultatie
zal voorleggen aan de accountant.

Het voorstel wordt unaniem (19 stemmen) zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

Aanvullend besluit de raad unaniem (19
stemmen) de door het college opgelegde
vertrouwelijkheid op grond van artikel 25 van de
Gemeentewet te bekrachtigen.

Motivatie:
Vertrouwelijkheid op de bijlage is opgelegd op
grond van artikel 10 van de WOB. De raad erkent
de gevoeligheid en wenst de vertrouwelijkheid te
bekrachtigen totdat het college deze opheft
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18. Controleprotocol 2014-2017

Het controleprotocol 2014 - 2017
gemeente Dalfsen vast te stellen.

Mw. Schiphorst maakt weer deel uit van de
vergadering.

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

19. 3° Wijziging Legesverordening 2014
De 3*wijziging van de Legesverordening
2014 vast te stellen.

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

20. Vaststellen besluitenlijst d.d. 26 mei
2014

Conform.

21. Ingekomen stukken en mededelingen Brief 2 (Kledingbank): Mw. Lassche verzoekt het
college deze brief te betrekken bil het
armoedebeleid. Wethouder Von Martels zegt dit
toe.

Brief 8 (Typisch Dalfsen): Dhr. Rooijakkers
verzoekt het college om de raad te informeren
over de wijze van afdoening. Dhr. Uitslag vraagt
het college naar de integrale vertaling van de
visie, gelet op de toezegging van 8 november
2010. Dhr. Noten zegt toe dat de raad een brief
van het college ontvangt waarin ingegaan wordt
op zowel Typisch Dalfsen als het Centrumplan.

Dhr. Logtenberg verzoekt het Milieujaarverslag
2013 en handhavingsjaarverslag 2013 te
agenderen voor bespreking in commissieverband
Het college wordt gevraagd dit voor te bereiden.

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

22. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:43 uur.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 22
september 2014.

De raad voornoemd, Q
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ff/ - riffrer,
drs. H.C.P. Noten f . J. Leegwater


