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

d.d. 26 januari 2015

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, 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
PvdA
D66
WD

J.J. Wiltvank
J.T.P.M. Rooijakkers
R.P. Schuring

Tevens aanwezig:

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

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

Met kennisgeving afwezig:
A. Westerman (Gemeentebelangen)

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

De heer Westerman (Gemeentebelangen) is
afwezig.

2. Spreekrecht burgers Geen.

3. Vragenronde Dhr. Hof (Gemeentebelangen), afvalinzameling.
Dhr. Logtenberg (CDA), strooibeleid

4. Vaststelling agenda Conform.

5. Verordening onderwijshuisvesting
1. Het inspraakverslag vast te stellen;
2. de Verordening voorzieningen

huisvesting onderwijs van de
gemeente Dalfsen vast te stellen.

Conform.

6. Onderzoek renovatie De Schakel
Het onderzoek naar de renovatie van de
sporthal De Schakel Nieuwleusen uit te
breiden met een analyse van de
nieuwbouvwariant.

Stemverklaring D66: Stemt voor, maar onder
voorbehoud dat nog gesproken gaat worden over
beleidskaders.

Conform.
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Opheffen GR Wezo
1. Kennis te nemen van de akte van

borgstelling en de daarbij behorende
verdeling conform de
aandelenverhouding Wezo NV 2014.
ln te stemmen met de formele
overgang van Wsw-medewerkers van
Gr Wezo naar de Stichting Dalfsen
Werkt.
Conform de garantieverklaring GR
WEZO garant te staan voor de
betaling van de wachtgelduitkeringen
en premieafdracht en uitkeringen voor
het niet Wsw-personeel dat in 2001 in
dienst is getreden van Wezo NV en
de B3 status heeft.
Kennis te nemen van de beoogde
vervreemding van de locatie
Herfterlaan 2 te Zwolle van GR
WEZO aan een derde onder de
voorwaarde dat de verwachte
boekwinst transparant ter beschikking
blijft van de individuele gemeente.
ln te stemmen met de opheffing van
de GR Wezo per 1 januar1 2016.
De verordening cliëntenparticipatie
Wsw in te trekken per 1 januari 2016.
Het Algemeen Bestuur van GR Wezo
te verzoeken een definitief
liquidatieplan op te stellen.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Conform.

3D Begeleidingscommissie
Het verlenen van mandaat aan
burgemeester en wethouders om
verdere acties te ondernemen die leiden
tot een instellingsbesluit en
voordracht van de leden aan de Raad.

Conform.

13° herziening BP Lemelerveld 2006,
Vilstersestraat 31a
1. De 13e herziening bestemmingsplan

Lemelerveld 2006, Vilstersestraat
31a, het GML-bestand
NL.lMR0.0148.LLemhz13-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 14 mei 2014, langs
elektronische weg en in analoge vorm
vast te stellen.

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Stemverklaring ChristenUnie: stemde in oktober
2013 tegen medewerking aan het principeverzo
maar stemt nu voor omdat de raad destijds het
besluit wel heeft genomen.

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

ek
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Beleidsplan Armoede en Schulden
1. Het 'Beleidsplan Armoede en

Schulden 2015-2018' vast te stellen;
2. de 'Verordening individuele

studietoeslag en individuele
inkomenstoeslag Participatiewet
2015' vast te stellen.

Partijen herhalen hun afgegeven standpunten uit
de commissie en spreken hun waardering uit voor
het aanvullen van raadsvoorstel en nota op enkele
punten (visie, focus op kinderen, positie chronisch
zieken en gehandicapten).

Mw. Lassche (ChristenUnie) dient mede namens
PvdA en D66 een motie in die het college verzoekt:

- te komen met een voorstel om de norm voor de
groep chronisch zieken en gehandicapten om
in aanmerking te komen voor een
tegemoetkoming in de kosten van het wettelijk
eigen risico te verhogen tot 130 % van het
sociaal minimum

- dit te laten gelden voor de jaren 2015 en 2016
en begin 2017 deze regeling te evalueren.

De vergadering wordt geschorst en heropend. Het
college staat welwillend tegenover de motie, maar
verzoekt de indieners om de motie aan te houden
tot de volgende raadsvergadering. ln de tussentijd
worden de relevante feiten onderzocht en in beeld
gebracht. indieners stemmen daarmee in. De
motie wordt aangehouden.

Stemverklarlngen:
CDA is van mening dat laag inkomen en meedoen
ook van belang is bij de groep asielzoekers. Vraagt
om warm hart en aandacht.

D66 ziet graag dat de raad op de hoogte wordt
gehouden van het aantal kinderen dat in
aanmerking komt voor de regeling, zodat het
aantal van 100 niet de beperkende factor wordt.

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

Vaststellen besluitenlijsten d.d.
15 december 2014

Beide besluitenlijsten conform

Ingekomen stukken en mededelingen Dhr. Rooijakkers vraagt of brief Vrienden van
Dalfsen wordt meegenomen in de beschouwingen
over de Rechterensedijk. Voorzitter antwoordt
bevestigend.

Voor het overige conform afdoeningsadvies.

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen '

zijn openbare vergadering van 16 februari
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