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Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 24 januari 2022 

 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  E. van Lente 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, H.G. Kappert,  
  H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker, 

J.B. Upper  
CDA  R.H. Kouwen, W. Massier, A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,  
   J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  D.J. van Gelder, H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp 
PvdA  L. Broere, J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag,  
loco-gemeentesecretaris H.J. van der Woude, ambtelijke ondersteuning: M. van Spijker (griffie) 
 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de digitale raadsvergadering 
om 19.30 uur.  

 

De aanwezigheid van de raadsleden, wethouders 
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en 
zichtbaar vastgesteld. De voorzitter verricht de 
loting voor hoofdelijke stemmingen. Het 
stemnummer is 15 (dhr. Ramaker). 
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Geen 

3. Vragenronde 
a. Mondelinge vragen 

Verkeerssituatie Raadhuisstraat 
Dhr. van Gelder (ChristenUnie) vraagt of het 
college herkent dat sprake is van een risicovolle 
verkeerssituatie en of er verbeteringen worden 
doorgevoerd met het oog op de bescherming van 
(kwetsbare) verkeersdeelnemers. Wethouder Van 
Leeuwen meldt dat er geen geregistreerde 
ongevallen bekend zijn. Het wegvak komt niet naar 
voren als risicolocatie, maar naar aanleiding van 
klachten kijkt het college naar mogelijke 
verbeteringen. 
 

 b. Schriftelijke vragen Gratis zelftesten corona 
Mw. Eilert (PvdA) heeft geen aanvullende vragen, 
maar complimenteert het college met het genomen 
besluit.  
 

4. Vaststelling agenda 

 
Conform. 

5. Algemene Subsidieverordening 2022 
Voorstel: 
1. De Algemene Subsidieverordening 

Dalfsen 2022 vast te stellen en 
tegelijkertijd de Algemene 
subsidieverordening Dalfsen 2013 in 
te trekken.  

2. Kennis te nemen van de 
Inspraaknotitie ASV Dalfsen 2022. 

 

Conform. 
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6. 15e herziening BP Kernen, Hoek 
Pastoriestraat-Pleijendal (Gruthuuske) 
Voorstel: 
1. In te stemmen met de Nota van 

zienswijzen en kennisgeving;  
2. De '15e herziening Chw 

bestemmingsplan Kernen gemeente 
Dalfsen Hoek Pastoriestraat - 
Pleijendal' gewijzigd vast te stellen;  

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Conform. 

7. Privacybeleid, -reglement en 
informatiebeveiligingsbeleid 
Voorstel: 
1. Het Privacybeleid 2021-2024 en het 

Privacyreglement 2021-2024 vast te 
stellen; 

2. Het Strategisch 
Informatiebeveiligingsbeleid 2021-
2014 vast te stellen;  

3. De bevoegdheid tot vaststellen en 
wijzigen van het privacybeleid en –
reglement en 
informatiebeveiligingsbeleid te 
mandateren aan het college; 

4. Daartoe de 1e wijziging van het 
Delegatie- en mandaatstatuut 2021 
vast te stellen.  
 

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen.  
 

8. 2e Wijziging Delegatie- en 
mandaatstatuut gemeenteraad Dalfsen 
2021 
Voorstel: 
De ‘2e wijziging Delegatie- en 
mandaatstatuut gemeenteraad Dalfsen 
2021’ vast te stellen met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2021. 
 

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen.  
 
 

 Schorsing De voorzitter schorst de vergadering en draagt het 
voorzitterschap over aan de plaatsvervangend 
voorzitter, dhr. Nijkamp.  
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8a. Ongeregeldheden Burgemeester Van 
Bruggenplein Dalfsen 
Doel van de bespreking:  
Kennis te nemen van het noodbevel en 
de informatiebrief van de burgemeester 
en indien gewenst hierop te reflecteren. 
 

De voorzitter heropent de vergadering. 
 
In antwoord op gestelde vragen reflecteert de 
burgemeester op de gebeurtenissen voorafgaand, 
op en aansluitend op zaterdag 15 januari 2022. 
Alle fracties geven aan begrip te hebben voor de 
situatie waar ondernemers en organisatoren van 
evenementen in verkeren, maar dat is geen reden 
een feest van dergelijke omvang toe te staan. Er 
was geen sprake van een vergunning, de 
organisatie bleek slecht bereikbaar en er was 
sprake van een onveilige situatie met drank en 
vuurwerk. Handhaving was noodzakelijk.  
 
De fracties steunen de lijn van de burgemeester en 
spreken hun waardering en complimenten uit voor 
haar optreden en dat van politie, mobiele eenheid 
en omwonenden.  
 
De voorzitter concludeert hiermee dat het voorstel 
afdoende is behandeld, er wordt geen besluit 
gevraagd.  
 
De voorzitter schorst de vergadering en draagt het 
voorzitterschap over aan de burgemeester.  
 

9. Besluitenlijsten d.d. 20 en 22 
december 2021 

De voorzitter heropent de vergadering. 
 
Alle besluitenlijsten conform. 
 

10a Lijst ingekomen stukken  Brf Veiligheidsregio, Herverdeling middelen 
Dhr. Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen) vraagt 
wanneer de raad een voorstel ontvangt. 
Burgemeester Van Lente geeft aan dat de raad 
aan de hand van een raadsmemo een besluit kan 
nemen eind februari.  
 
Brf Provincie, Toezicht begroting 
Dhr. Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen) 
constateert dat de financiële situatie van de 
gemeente goed is. Hij is blij met het besluit van de 
provincie. 
 
Voor het overige conform afdoeningsadvies. 
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10b. Lijst raadsmemo’s 
Voorstel:  
1. Kennis te nemen van de 

gepubliceerde raadsmemo’s.  
2. Geen zienswijze in te dienen op de 

ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 
2022 van de Omgevingsdienst 
IJsselland.  

3. Geen zienswijze in te dienen ten 
aanzien van de Begrotingswijzigingen 
Ons 2021 & 2022 

 

Uitgangspunten MPG 
Mw. Ramerman (CDA) vraagt of er een evaluatie 
gehouden is over de differentiatie in grondprijzen 
per kern, naar aanleiding van het besluit in 2018 
tot deze systematiek. Wethouder Van Leeuwen 
komt hier schriftelijk op terug. 
 
Uitgifte woningen starters Oudleusen via CPO 
Dhr. Kouwen (CDA) vraagt of hier meer woningen 
beschikbaar komen en of gegadigden die nu 
afvallen hierover worden geïnformeerd. Wethouder 
Schuurman zal dit nader bekijken, maar kijkt eerst 
naar het aantal inschrijvingen bij deze woningen. 
 
Aanpak voorkoming escalatie problematiek 
Mw. Kappert (Gemeentebelangen) is blij met deze 
aanpak en vraagt of er op termijn een evaluatie of 
terugkoppeling volgt. Burgemeester Van Lente 
meldt dat deze memo formeel pas op de lijst van 
februari komt. Overigens bevestigt zij dat gekeken 
wordt naar de werking van de aanpak.   
  
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een 
stemming over het voorstel, waarmee dit is 
aangenomen.  
 

10c Lijst vertrouwelijke raadsmemo’s 
 

Conform afdoeningsadvies. 
 

11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur. 
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 februari 
2022. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier, 
drs. E. van Lente  drs. J. Leegwater 


