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

d.d. 23 maart 2015

Aanwezig:
Voorzitter H.C.P. Noten
Griffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert (vanaf

agendapunt 2), H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker,
A. Schuurman, mw. l.G.J. Snijder-Haarman

CDA A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, 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. Wiltvank
D66 J.T.P.M. Rooijakkers
VVD R.P. Schuring

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

Met kennisgeving afwezig:

VOORGESTELDRAADsBEs|_u|T RAADSBESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:40 uur.

Dhr. Rooijakkers (D66) is nog niet aanwezig.

De voorzitter meldt dat hij dhr. Westerman
(Gemeentebelangen) op diens verzoek tijdelijk
ontslag heeft verleend als raadslid. Hij wenst hem
sterkte en beterschap.

1a. Toelating raadslid i.v.m. tijdelijk
ontslag
Mevrouw H.G. Kappert toe te laten als lid
van de raad van de gemeente Dalfsen
voor een periode van 16 weken tot en
met 6 juli 2015.

ln verband met het tijdelijk ontslag van dhr.
Westerman is er een 'vacature' die vervuld moet
worden. De voorzitter van het centraal stembureau
heeft mw. Kappert tijdelijk benoemd als raadslid.

De voorzitter stelt de raad voor een commissie in
te stellen met als leden dhr. Nijkamp
(ChristenUnie) en dhr. Schuring (VVD) en mevr.
Schiphorst (CDA) als voorzitter. De commissie
heeft als taak de geloofsbrieven van de benoemde
kandidaat te onderzoeken. De raad stemt hier
unaniem mee in.

Mevrouw Schiphorst rapporteert namens de
commissie dat zij de bescheiden heeft onderzocht
en in orde bevonden. De benoemde kandidaat
voldoet aan de in de Gemeentewet gestelde eisen.
De commissie adviseert de raad tot haar toelating
als lid van de raad van de gemeente Dalfsen.

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

Mevrouw Kappert legt in handen van de voorzitter
de verklaring en belofte af. De voorzitter heet haar
welkom in het midden van de raad. Mw. Kappert
tekent de presentielijst en maakt deel uit van de
vergadering.
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Spreekrecht burgers Geen.

Vragenronde Dhr. Uitslag (CDA) over viering 70 jaar bevrijding.
Dhr. Noten zegt toe op 13 april te vlaggen op alle
gemeentelijke gebouwen en aandachtte vragen
via de media. Ook zal het college aansluiten bij
initiatieven vanuit de samenleving.

Vaststelling agenda Conform.

Dhr. Rooijakkers (D66) maakt deel uit van de
vergadering.

Wijziging bevoegdheid
subsidieplafonds
Vast te stellen de “le wijziging van de
Algemene Subsidieverordening gemeente
Dalfsen 2013".

Stemverklaringen
De PvdA is tegen dit voorstel. De fractie vindt de
subsidieplafonds niet nodig en het wijzigen van de
verantwoordelijkheid ook niet. De VVD is eveneens
tegen, de fractie vindt dit een rol van de raad.

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

Startnotitie vrijwilligers- en
mantelzorgbeleid
1. Kennis te nemen van de startnotitie

vrijwilligers en mantelzorgbeleid
2016-2020.
Vast te stellen de visie en
uitgangspunten vrijwilligersbeleid en
mantelzorgbeleid zoals geformuleerd
in hoofdstuk 6 van de startnotitie.
ln te stemmen met het te volgen
proces om te komen tot het
vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.

2.

3.

Conform.

Belastingsamenwerking
Het college van burgemeester en
wethouders toestemming te verlenen om
in het kader van de
Belastingsamenwerking, voor de
belastingtaken per 1 januari 2016 aan te
sluiten bij de Gemeenschappelijke
Regeling GBLT.

Conform.

Schorsing en heropening De voorzitter schorst de vergadering. Dhr. Noten
draagt het voorzitterschap over aan dhr. Nijkamp.

De voorzitter heropent de vergadering.
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Renovatie cichoreifabriek
1. Aanvullend krediet beschikbaar te

stellen voor de renovatie/ nieuwbouw
van de Cichoreifabriek ter grootte van
ë 850.000,-- en de dekking daarvan
ten laste te brengen van de algemene
reserve vrij besteedbaar.

2. ln te stemmen met het beschikbaar
stellen van het jaarlijkse
exploitatieoverschot (Cichoreifabriek)
aan de stichting Theater Cichorei voor
de culturele invulling van het theater.

3. Het college opdracht te geven een
voordracht voor te bereiden, zodat de
raad de bestuursleden van de
stichting Theater Cichorei kan
benoemen.

4. Het college opdracht te geven te
onderzoeken hoe de gebouwen en de
directe omgeving zo duurzaam en
energiezuinig mogelijk kunnen
worden gerealiseerd en daarvoor
aanvullende plannen aan de raad
voor te leggen.

Na de commissiebehandeling is het raadsvoorstel
op enkele punten aangepast en zijn beslisregels 3
en 4 in het raadsbesluit aangepast. ln antwoord op
vragen van de ChristenUnie zegt dhr. Noten toe
dat eventuele vervreemding van de cichoreifabriek
over 5 jaar geëvalueerd wordt en dat het aan de
raad is om het besluit te nemen.

Stemverklaringen
Gemeentebelangen is content met de wijzigingen
in het voorstel over de samenstelling van de
stichting en de deelname van lokale ondernemers.
De fractie vindt de fabriek beeldbepalend in het
Waterfront en zal instemmen met het voorstel.

D66 sluit zich hierbij aan. De programmerings-
commissie en wethouder Von Martels krijgen een
belangrijke centrale rol, hier ligt een uitdaging. De
fractie zal instemmen.

De PvdA is blij met de inschakeling van mensen
met een beperking. De fractie constateert dat er
spanning in de programmering kan optreden
gezien een commercieel belang. Het is in zo'n
situatie goed dat het college de begroting en het
activiteitenplan goedkeurt. De fractie is blij met de
lokale ondernemers en zal instemmen met het
voorstel.

Het CDA had enige bedenkingen, maar vindt de
wijzigingen in het voorstel stevige verbeteringen.
De fractie is blij met de extra reuring en de
kwaliteitsimpuls in het dorp die het voorstel
oplevert. De fractie stemt in.

De ChristenUnie vindt het een lastige afweging. De
fractie hecht aan snelle uitvoering van het
Waterfront en aan cultuur. Het is positief dat na 5
jaar geëvalueerd wordt of het theater moet worden
vervreemd, maar de fractie vindt het financiële
plaatje onduidelijk. De fractie heeft moeite met het
uittrekken van veel geld voor de cichoreifabriek,
terwijl over kleine posten in de zorg veel discussie
plaatsvindt. Alles overwegende stemt de fractie
tegen.

Ook de VVD heeft moeite met het voorstel, omdat
relatief veel gemeenschapsgeld wordt ingezet voor
het behalen van maatschappelijk rendement. De
fractie geeft de voorkeur aan lastenverlichting.
Toch stemt de fractie in vanwege de levendigheid
in het Waterfront, de subsidie van de provincie en
de toezegging om te evalueren.

Het raadsvoorstel wordt met 18 stemmen voor
(Gemeentebelangen, CDA, PvdA, D66, VVD) en 3
stemmen tegen (ChristenUnie) aangenomen.

Schorsing en heropening De voorzitter schorst de vergadering. De heer
Nijkamp draagt het voorzitterschap weer over aan
de burgemeester. De voorzitter heropent de
vergadering en dankt dhr. Nijkamp.
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16 februari 2015
9. Vaststellen besluitenlijst d.d. Conform.

10. ingekomen stukken en mededelingen
Mw. Lassche dankt het college voor de schriftelijke
beantwoording van de vragen over de
ouderbijdrage jeugdhulg. Zij vindt het jammer dat
het college de inning niet tijdelijk opschort. Zij
verzoekt het college extra alert te zijn op signalen
van zorgmijding jeugd GGZ. De wethouder zegt dit
toe. Daarnaast verzoekt mw. Lassche om ouders
proactief te informeren over de mogelijkheid die zij
hebben om bij financiële problemen het CAK te
verzoeken de bijdrage niet te innen. Het college
komt hier schriftelijk op terug.

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfse "n openbare vergadering van 20 april 2015.

de voorzitter
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J. Leegwater


