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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 17 december 2018
Aanwezig:

Plv. voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA

WO
D66

L.M. Nijkamp

J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert,
H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker,
mw. J.B. Upper
R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
mw. H. Lassche-Visscher, M.V. Veldman
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis
B.H.M. Schrijver

Tevens aanwezig:

Wethouders R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends
VOORGESTELD RAAD SBESLUIT

RAAD SBESLUIT

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19:32 uur.
Wethouder Schuurman is niet aanwezig.

2.

Spreekrecht burgers

Mw. A. Berghuis geeft enige suggesties aan de
raad over zaken die aandacht behoeven. Zij noemt
het looppad hoek Poppenallee, toegankelijkheid
van straten voor mindervaliden, visie op herplant
van bomen, aanpak Jagtlusterallee gelet op
veiligheid en het weghalen van de lantaarnpaal
hoek Vechtstraat/Molenstraat. Over agendapunt
11 merkt zij op dat er een verkeerd signaal uitgaat
van het feit dat dit een bespreekstuk is; de
burgemeester dient in Dalfsen te wonen.

3.

Vragenronde

Mw. Schiphorst (CDA) stelt vragen over te hard
rijden in de bebouwde kom en verzoekt het college
de inzet van digitale snelheidsmeters uit te
breiden. Wethouder van Leeuwen zegt toe dat hij
dit zal onderzoeken. Hij is echter geen voorstander
van deze maatregel, gelet op de tijdelijkheid van
de stimulans die van een snelheidsmeter uitgaat.

4.

Vaststelling agenda

Wethouder Uitslag doet namens het college het
verzoek om agendapunt 10, Beoordelingskader
grootschalige energieopwekking, van de agenda
af te voeren. Het college wil de berekening van de
impact van windmolens i.r.t. 5% per
landschapstype aan het kader toevoegen. De raad
stemt met dit verzoek in.
Voor het overige conform.
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5.

1e verzamelplan kernen
Conform.
Voorstel:
1. Voor wat betreft de ontvankelijkheid, de
inhoud en de overwegingen ten aanzien van
de zienswijze te besluiten overeenkomstig
de Nota van zienswijzen.
2. Het Chw bestemmingsplan 1e Verzamelplan
kernen gemeente Dalfsen 2016 als vervat in
de bestandenset met planidentificatie
NL.IMRO.0148.1 eVerzamelplanKN-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 BGT van 6 juni 2018, langs
elektronische weg en in analoge vorm
gewijzigd vast te stellen
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

6.

Stedenbouwkundige invulling locatie Pniël
Voorstel:
De stedenbouwkundige invulling bestaande uit
het schetsontwerp van 30 oktober 2018 en het
visiedocument van november 2018 vast te
stellen.

Stemverklaring
Het CDA vindt het belangrijk dat deze locatie
langdurig gebruikt kan worden voor de doelgroep.
Over de huurafspraken leest de fractie graag meer
terug bij de herziening van het bestemmingsplan.
Conform.

7.

8.

Stedenbouwkundige visie TTA Nieuwstraat
17B Lemelerveld
Voorstel:
De stedenbouwkundige visie voor de locatie
TT A, Nieuwstraat 178 in Lemelerveld vast te
stellen.
Voorlopig ontwerp snelfietsroute
Zwolle-Dalfsen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van:
a. het voorlopig ontwerp, zoals weergegeven in
de notitie: "Snelfietsroute Zwolle - Dalfsen I
maatregelen deel Dalfsen voorlopig ontwerp
(oktober 2018)";
b. de notitie "snelfietsroute Zwolle - Dalfsen" (1
november 2018)
c. de beantwoording van de motie "kwalitatief
hoogwaardige fietsroutes" (1 november

2018);
d. startnotitie "Lokale uitwerking Koersdocument
Fiets & Kernnet Fiets" (een integrale fietsvisie
2019 - 2026 & Uitvoeringsprogramma Fiets

2019-2021).
2.

3.
4.
5.
6.

Te besluiten om het college opdracht te geven
voor de verdere uitwerking, voorbereiding en
uitvoering van fase 1 van de snelfietsroute Zwolle
- Dalfsen, te weten de route Ankummer Es
(vanaf de Leemculeweg), Vossersteeg, De
Broekhuizen.
Een krediet van € 820.000 beschikbaar te stellen
voor de voorbereiding en uitvoering van fase 1
(48 begrotingswijziging).
De afschrijvingslasten van€ 17.800 te verwerken
in de begroting 2019, vanaf jaarschijf 2021 en dit
ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
De extra structurele onderhoudslasten van
€ 2.443 te verwerken in de begroting 2019,
jaarschijf 2021.
Bij de verdere uitwerking rekening te houden met
het beleid rond verlichtina van de aemeente.

Conform.

Wethouder van Leeuwen zegt toe dat hij de
signalen vanuit CDA en 066 over de versmalling
zal bekijken bij de nadere uitwerking.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (21) aangenomen.
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9.

10.

11.

Kanaalpark Lemelerveld
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het totaalplan als
concrete uitwerking van de Kanaalvisie en
als basis voor de gefaseerde uitwerking in
voorlopige en definitieve ontwerpen voor
uitvoering in de komende 10 jaar.
2. Kennis te nemen van het collegebesluit tot
aankoop van de woning Industriestraat 4 en
verkoop aan de ontwikkelaar van het
Welkoop terrein.
3. Vast te stellen de stedenbouwkundige visie
voor fase 1 van het Kanaalpark, incl.
Welkooplocatie, als basis voor de
bestemmingsplanprocedure.
4. Een krediet beschikbaar te stellen van
€ 700.000,= voor de uitvoering van fase 1
van het Kanaalpark.
5. De door het college opgelegde
geheimhouding op de financiële bijlage
(kostenraming) te bekrachtigen voor een
periode van tien jaar (artikel 25, tweede lid
en artikel 55 lid 1 Gemeentewet).
Beoordelingskader grootschalige
energieopwekking
Voorstel:
Vast te stellen het beoordelingskader voor
grootschalige opwekking van duurzame energie.
Gebiedskeuze JOP Lemelerveld
Voorstel:
1. In te stemmen met het collegebesluit om de
noordzijde van Sportpark Heidepark aan te
wijzen als gebied voor een
jongerenontmoetingsplek (JOP) te
Lemelerveld.
2. In te stemmen met het collegebesluit om
een permanente vergunning te onderzoeken
voor een JOP in Lemelerveld aan de
noordzijde van Sportpark Heidepark en een
tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen
voor de periode van 1 februari 2019 - 1
februari 2021 voor een JOP in Lemelerveld
aan de noordzijde van Sportpark Heidepark.
3. In te stemmen met het collegebesluit om de
skatebaan bij Sportpark Heidepark te
verwijderen en een nieuwe invulling van de
vrijgekomen ruimte met de omgeving te
onderzoeken.

Stemverklaringen
De ChristenUnie stemt in met het voorstel gelet op
de ruimtelijke verbetering, maar ziet graag een
raming van de verwachte kosten van fasen 2 - 5.
Dit is ook wenselijk bij vergelijkbare projecten.
De WD wil weten waar de raad aan toe is, qua
totaalbedragen. Bij dit project zijn de risico's
beperkt, daarom stemt de fractie in.
D66 ziet graag dat de externe bijdragen
terugvloeien naar de algemene reserve en dat
tegemoet gekomen wordt aan de wens van de
bewoners aan de Industriestraat qua parkeren.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (21) aangenomen.

Van de agenda afgevoerd.

Mw. Haarman (Gemeentebelangen) dient, mede
namens PvdA en WD, een amendement in
waarmee de raad wordt voorgesteld besluitregels
1 en 2 te schrappen en te vervangen door het
besluit om niet in te stemmen met de collegebesluiten omtrent de gekozen locatie, en het
verzoek te doen voor onderzoek naar alternatieve
locaties op de hoek Hoenderweg/ Vilstersedijk en
op het Kroonplein.
Wethouder Uitslag ontraadt het amendement. Hij
vreest dat bezwaren vanuit omwonenden bij de
nieuwe locaties er toe zullen leiden dat er geen
JOP wordt gerealiseerd in Lemelerveld. Hij stelt
voor onderzoek te doen naar diverse locaties,
maar wil de gekozen locatie niet laten afvallen.
Indieners houden vast aan het amendement en
vinden de gekozen locatie geen optie.
Stemverklaring
D66 stemt in met amendement (en voorstel), maar
is tegen verwijdering van de skatebaan.
Het amendement wordt zonder hoofdelijke
stemming met 13 stemmen voor
(Gemeentebelangen, PvdA, WD, D66) en 8
stemmen tegen (CDA, ChristenUnie)
aangenomen.
(vervolg op volgende bladzijde)
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11.

Gebiedskeuze JOP Lemelerveld

(vervolg}

Het gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke
stemming met 13 stemmen voor
(Gemeentebelangen, PvdA, WD, D66) en 8
stemmen tegen (CDA, ChristenUnie)
aangenomen.
De raad besluit:
1. Niet in te stemmen met het collegebesluit om
de noordzijde van Sportpark Heidepark aan te
wijzen als gebied voor een
jongerenontmoetingsplek (JOP) in
Lemelerveld en daarmee ook niet in te
stemmen met het verlenen van een tijdelijke
omgevingsvergunning en het onderzoeken
van een permanente vergunning op die
locatie.
2. Het college te verzoeken om onderzoek te
doen naar alternatieve locaties op de hoek
Hoenderweg/ Vilstersedijk en op het
Kroonplein en de resultaten hiervan aan de
raad voor te leggen.
3. In te stemmen met het collegebesluit om de
skatebaan bij Sportpark Heidepark te
verwijderen en een nieuwe invulling van de
vrijgekomen ruimte met de omgeving te
onderzoeken.

12.

13.

Prijsdifferentiatie grondprijzen
Voorstel:
1. In te stemmen om prijsdifferentiatie toe te
passen op de grondprijzen van gemeente
Dalfsen.
2. Kennis te nemen van de door het college
vastgestelde grondprijzen 2019, waar
rekening is gehouden met het doorvoeren
van prijsdifferentiatie.

Uitzendvergunning stichting lokale omroep
Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen
Voorstel:
Een positief advies te geven aan het
Commissariaat van de Media om opnieuw de
uitzendvergunning te verlenen aan stichting
lokale omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen
(LODON).

Wethouder van Leeuwen zegt toe dat de raad in
de toekomst geïnformeerd zal worden over de
motivatie van de toegepaste prijsdifferentiatie en
de gemeten effecten.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met 18 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA,
ChristenUnie, D66) en 3 stemmen tegen (PvdA,
WD) aangenomen.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (21) aangenomen.

14.

Verordening maatschappelijke ondersteuning
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
en jeugdhulp 2019
met algemene stemmen (21) aangenomen.
Voorstel:
1. De verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp 2019
(ingangsdatum 1 januari 2019) vast te
stellen.
2. De verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp (ingangsdatum
29 januari 2018) per 1 januari 2019 in te
trekken.

15.

Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
Voorstel:
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
Burgemeester E. van Lente met ingang van 14
met algemene stemmen (21) aangenomen.
januari 2019 ontheffing te verlenen van het
woonplaatsvereiste voor de duur van één jaar.
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16.

I Verordeningen OZB en Leges 2019

Voorstel:
Vast te stellen de:
1. Verordening onroerende-zaak belastingen
2019
2. Legesverordening 2019
3. 1 e wijziging van de Verordening op de
heffing en invordering van rioolheffing 2019
17.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met 17 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA,
ChristenUnie) en 4 stemmen tegen (PvdA, WO,
066) aangenomen.

I Archiefverordening 2018
Voorstel:
De archiefverordening 2018 gemeente Dalfsen
vast te stellen.
De archiefverordening 2017 gemeente Dalfsen
in te trekken.
Besluitenlijst 26 november 2018

18.

I

19.

I Ingekomen stukken

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen (21) aangenomen.

Conform.
Brief Illegale bomenkap
Dhr. Veldman (ChristenUnie) vraagt of het college
bekend is met de situatie en of dit opgepakt wordt.
Wethouder van Leeuwen geeft aan dat het college
de brief zal afdoen.
Brief Beschermingsbewindvoerinq
Mw. Lassche (ChristenUnie) roept het college op
deze brief te betrekken bij het armoedebeleid.
Kansenpot 2018 en 2019
Mw. Lassche hoopt dat het beleid bijdraagt aan
betere benutting, zij complimenteert het college
met het meedenken met de aanvragers.

Schorsing en heropening

De voorzitter schorst de vergadering. De
vergadering wordt heroeend in beslotenheid.

19a. I Intrekken beleid zonneparken
Voorstel:
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
1. Het 'Beoordelingskader (grote) zonneparken met algemene stemmen (21) aangenomen.
op maaiveld in Dalfsen', zoals vastgesteld
op 26 juni 2017, van toepassing te laten zijn
voor de hierna genoemde concrete plannen
tot aan 1 april 2020, zijnde de uiterste datum
waarop een ontvankelijke aanvraag moet
zijn ingediend:
a. Hoevenweg, Dalfsen
b. Waterinkweg, Lemelerveld
c. Ankummerdijk, Dalfsen
d. De Marshoek, Dalfsen
e. Mataramweg, Dalfsen
2. Het 'Beoordelingskader (grote) zonneparken
op maaiveld in Dalfsen', zoals vastgesteld
op 26 juni 2017, in te trekken voor nieuwe
gevallen totdat er nieuw beleid is
vastgesteld.
3. De door het college opgelegde
geheimhouding te bekrachtigen tot het
moment van inwerkinotredin
20. I Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:21 en
wenst iedereen een fiine iaarwisselin
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Darts,
28 januari 2019.
Deraadv~
'
. Leegwater

