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Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 25 april 2022 

 
Aanwezig: 
Voorzitter  E. van Lente 
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden  
Gemeentebelangen I.G.J. Haarman, J. Hekman, M.J. Holterman, G.M.M. Jutten, H.G. Kappert,  
  H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, A. Schuurman 
CDA  L.H.M.M. Diepman, R.H. Kouwen, W. Prinsse, A.J. Ramerman, E. Ruitenberg, 
   H.A. Zwakenberg 
ChristenUnie  D.J. van Gelder, H. Lassche-Visscher 
PvdA  L. Broere, T. de Vries 
D66  J.B. Smalbraak 
VVD  G.J. Veldhuis 
 
Afwezig: 
D.B. Homans (ChristenUnie) 
    
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen en A. Schuurman, wnd. gemeentesecretaris H.J. van der Woude. 
 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 
Dhr. Homans (ChristenUnie) is afwezig. 
 

2. Spreekrecht inwoners 

 
Geen. 

3. Vragenronde 
 

Onveilige situatie fietsers kruising Koesteeg-N340 
Mw. Kappert (Gemeentebelangen) schetst een 
onveilige situatie voor fietsers bij de oversteek van 
de N340. Wethouder Van Leeuwen zegt toe dat hij 
in gesprek gaat met de provincie over het treffen 
van verkeersmaatregelen.   
 

4. Vaststelling agenda 

 
Conform. 

5. Benoeming voorzitter 
rekenkamercommissie 
Voorstel: 
drs. T.B.W.M. van der Torre-Eilert te 
benoemen als voorzitter van de 
Rekenkamercommissie. 
 

De voorzitter stelt de raad voor een 
stemcommissie in te stellen. De raad stemt hier 
mee in. De leden zijn mw. Haarman, dhr. Broere, 
dhr. Van Gelder en dhr. Kouwen. 
 
De raadsleden brengen schriftelijk hun stem uit. De 
vergadering wordt geschorst. De vergadering 
wordt heropend. Mw. Haarman doet verslag van 
de stemming: het aantal uitgegeven en ingeleverde 
stembriefjes is 20. De stemming is geldig.  
 
Voor de benoeming tot voorzitter van de 
rekenkamercommissie zijn 20 stemmen voor en 0 
stemmen tegen uitgebracht op mw. Van der Torre. 
Daarmee is zij benoemd. 
 
Aansluitend legt zij in handen van de voorzitter de 
eed af. De voorzitter feliciteert mw. Van der Torre 
met de benoeming en wenst haar succes. 
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6. Benoeming commissieleden 
Voorstel: 
Te benoemen tot lid van de 
raadscommissie:  
- J.J. de Boer (D66)  
- V.C.A. Brandsema (VVD)  
- H.V.P. Endeman (VVD)  
- J.M. Kloppenburg (ChristenUnie)  
- M.E.J. Veldkamp-Bot (CDA) 
 

De voorzitter stelt de raad voor een commissie in 
te stellen met als leden mw. Haarman (voorzitter), 
dhr. Broere en dhr. Van Gelder. De commissie 
heeft als taak de geloofsbrieven te onderzoeken 
van de te benoemen commissieleden en om de 
stemmen te tellen bij de stemming. De raad stemt 
hier mee in.  
 
Mw. Haarman rapporteert namens de commissie 
dat zij de bescheiden heeft onderzocht en in orde 
heeft bevonden. De commissieleden voldoen aan 
de gestelde eisen. De voorzitter stelt voor om één 
gecombineerde stemming te houden voor alle 
benoemingen. De raadsleden brengen schriftelijk 
hun stem uit. De vergadering wordt geschorst. 
 
De vergadering wordt heropend. Mw. Haarman 
doet verslag van de stemming: het aantal 
uitgegeven en ingeleverde stembriefjes is 20. De 
stemming is geldig. Op alle voorgedragen 
kandidaten zijn ieder 20 stemmen voor en 0 
stemmen tegen uitgebracht. Zij zijn hiermee 
benoemd als lid van de raadscommissie. 
 
De commissieleden leggen in handen van de 
voorzitter ten overstaan van de raad de verklaring 
en belofte (De Boer, Brandsema, Endeman) en 
eed (Kloppenburg, Veldkamp) af. De voorzitter 
feliciteert hen met de benoeming en heet hen 
welkom.  
 

7. Stedenbouwkundig plan Muldersweg II 
Oudleusen 
Voorstel: 
Het stedenbouwkundig plan Muldersweg 
II Oudleusen vast te stellen. 
 

Conform. 

8. Kaderstelling uitvoeringsontwerp 
klimaatwinkelstraat 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de rapportage 

‘Klimaatwinkelstraat’; 
2. Kaders vast te stellen als 

uitgangspunt voor het 
uitvoeringsontwerp;  

3. Op basis van deze kaders scenario 2 
verder uit te werken in een 
uitvoeringsontwerp en invulling te 
geven aan de daarmee 
samenhangende randvoorwaarden. 

 

Dhr. Jutten (Gemeentebelangen) dient, mede 
namens CDA, ChristenUnie, PvdA en D66, een 
amendement (A1) in waarmee de raad wordt 
voorgesteld te besluiten besluitregel 3 te 
schrappen en te wijzigen als volgt: 
3. Het college te verzoeken: 

a. op basis van deze kaders te werken naar een 
autovrij uitvoeringsontwerp waarbij 
parkeergelegenheid en laad- en losgelegenheid 
in de nabijheid van winkels voldoende 
gewaarborgd blijft, en invulling gegeven wordt 
aan de in de rapportage genoemde 
samenhangende randvoorwaarden 

b. zo snel als mogelijk duidelijkheid te geven over 
de mogelijkheden van de locatie-Fokkens als 
tijdelijke locatie voor parkeren, laden en lossen 
totdat een structurele inrichting is gerealiseerd 
(1) en mogelijkheden te onderzoeken voor 
(ondergronds) parkeren – al dan niet in 
combinatie met woningbouwontwikkeling – in 
dit deel van het centrum op middellange termijn 
(2). 

c. een tijdspad aan te geven waarbinnen ontwerp 
en uitvoering duidelijk worden aangegeven om 
de voortgang en subsidie te waarborgen. 

 

vervolg op volgende bladzijde 
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8. Kaderstelling uitvoeringsontwerp 
klimaatwinkelstraat (vervolg) 
 

Dhr. Veldhuis (VVD) dient een amendement (A2) 
in waarmee de raad wordt voorgesteld te besluiten 
besluitregels 2 en 3 te schrappen en te vervangen 
door: 
2. Het college opdracht te geven het centrumplan 

verder uit te werken waarbij: 
a. verkeersdoorstroming, inrichting van het 

Fokkens-terrein, parkeermogelijkheden (voor 
inwoners van het centrum, winkelend publiek 
en ondernemers) en laden & lossen integraal 
wordt meegenomen; 

b. de totale investering voor het centrumplan in 
kaart wordt gebracht 

c. de subsidie uit de regiodeal aan te vragen, 
maar akkoord te vragen aan de provincie voor 
een gefaseerde uitvoering. 

3. Het college te verzoeken dit plan uiterlijk eind 2022 
ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.  

 
Wethouder Schuurman ontraadt het amendement 
van de VVD. Het centrumplan is een complexe 
puzzel, waarbij fasering in deelprojecten 
noodzakelijk is. De wethouder kan het 
amendement van de andere partijen 
ondersteunen. Hij ziet dit als een verfijning en 
randvoorwaarde voor uitvoering van dit project. 
 
Amendement-2 wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 1 stem voor (VVD) en 19 stemmen tegen 
(Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, PvdA, 
D66) verworpen. 
 
Amendement-1 wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 19 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, 
ChristenUnie, PvdA, D66) en 1 stem tegen (VVD) 
aangenomen. 
 
Het gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke 
stemming met 19 stemmen voor (Gemeente-
belangen, CDA, ChristenUnie, PvdA, D66) en 1 
stem tegen (VVD) aangenomen. De raad besluit: 
1. Kennis te nemen van de rapportage 

‘Klimaatwinkelstraat’; 
2. Kaders vast te stellen als uitgangspunt voor 

het uitvoeringsontwerp;  
3. Het college te verzoeken: 

a. op basis van deze kaders te werken naar 
een autovrij uitvoeringsontwerp waarbij 
parkeergelegenheid en laad- en 
losgelegenheid in de nabijheid van winkels 
voldoende gewaarborgd blijft, en invulling 
gegeven wordt aan de in de rapportage 
genoemde samenhangende 
randvoorwaarden 

b. zo snel als mogelijk duidelijkheid te geven 
over de mogelijkheden van de locatie-
Fokkens als tijdelijke locatie voor parkeren, 
laden en lossen totdat een structurele 
inrichting is gerealiseerd (1) en 
mogelijkheden te onderzoeken voor 
(ondergronds) parkeren – al dan niet in 
combinatie met woningbouwontwikkeling – 
in dit deel van het centrum op middellange 
termijn (2). 

c. een tijdspad aan te geven waarbinnen 
ontwerp en uitvoering duidelijk worden 
aangegeven om de voortgang en subsidie te 
waarborgen. 
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9. 8e verzamelplan buitengebied 
Voorstel: 
1. In te stemmen met de Nota van 

zienswijzen en wijzigingen;  
2. Het 8e Verzamelplan Buitengebied 

gemeente Dalfsen gewijzigd vast te 
stellen;  

3. Geen exploitatieplan vast te stellen;  
4. De provincie Overijssel te vragen het 

besluit eerder bekend te maken dan 
de wettelijk voorgeschreven termijn 
van zes weken;  

5. De 1e wijziging van de ‘Beleidsregels 
Ontwikkelen met kwaliteit in het 
Buitengebied van de gemeente 
Dalfsen’ vast te stellen’. 

 

Dhr. Jutten onthoudt zich van de beraadslagingen 
omdat een plan van zijn werkgever onderdeel 
uitmaakt van het verzamelplan. Hij stemt wel mee. 
 
Stemverklaring 
De PvdA kan zich niet vinden in de ontwikkeling 
aan de Brinkweg 12A. Omdat er geen steun is om 
dit onderdeel uit het verzamelplan te halen, stemt 
de fractie tegen.  
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met 17 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, 
ChristenUnie, VVD) en 3 stemmen tegen (PvdA, 
D66) aangenomen. 
 

10. 1e wijziging verordening 
precariobelasting 2022 
Voorstel: 
Vast te stellen De eerste wijziging op de 
verordening precariobelasting 2022. 
 

Wethouder Van Leeuwen zegt toe te onderzoeken 
of het effect van werkzaamheden kan worden 
meegenomen in de heffing van precariobelasting. 
Ook zal hij aandacht besteden aan 
verkeersveiligheid bij terrasuitstallingen. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen. 
 

11. Wijzigingsverordening Reglement van 
Orde 
Voorstel: 
De ‘Wijzigingsverordening Reglementen 
van Orde’ vast te stellen. 
 

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen. 
 

12. Besluitenlijsten d.d. 28 februari 2022, 
28 maart 2022 en 30 maart 2022 
 

Alle lijsten conform. 

13a Lijst ingekomen stukken  Brief VNG ventilatie schoolgebouwen 
Mw. Kappert (Gemeentebelangen) vraagt hoe het 
staat met de afdoening van de verzoeken die in 
deze brief staan. Het college komt hier schriftelijk 
op terug. 
 
Brief burgerinitiatief hondenspeelveld 
Dhr. Ruitenberg (CDA) vraagt hoe het college dit 
traject ervaren heeft en welke leerpunten er zijn. 
Wethouder Van Leeuwen zegt bij dergelijke 
initiatieven eerder ter plaatse te willen kijken en 
naast bestemmingsplannen ook beheerplannen te 
willen checken.  
 
Brieven Tiny houses en woningsplitsing 
Mw. Ramerman (CDA) vraagt naar de uitwerking 
van de motie versnelling woningmarkt. Wethouder 
Schuurman meldt dat hier druk aan gewerkt wordt 
en komt hier schriftelijk op terug. 
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13b. Lijst raadsmemo’s 
Voorstel:  
1. Kennis te nemen van de 

gepubliceerde raadsmemo’s.  
2. De raad voor te stellen geen 

zienswijze in te dienen op de 
begrotingswijziging 2021 en 2022 van 
de Omgevingsdienst IJsselland.  

 

Memo Meedoencheque 18+ 
Dhr. Broere (PvdA) vraagt wanneer de raad kan 
spreken over een nieuw minimabeleid. Het college 
komt hier schriftelijk op terug. 
 
Memo evaluatie grondprijzen 
Mw. Ramerman (CDA) stelt dat het verschil in 
voorzieningenniveau terug te zien moet zijn in de 
grondprijzen per kern.  
 
Memo erfpacht 
Mw. Ramerman vindt het jammer dat het college 
geen mogelijkheden ziet. Wethouder Schuurman 
geeft aan dat de raad dit zelf aan de orde kan 
stellen als de raad dat wenst.  
 
Memo mozaïek Gruthuuske 
Mw. Lassche (ChristenUnie) vraagt of er een 
overeenkomst wordt opgesteld over de gevelsteen. 
Het college komt hier schriftelijk op terug. 
 
Memo principeverzoek Burg. Backxlaan 
Mw. Lassche vraagt wanneer de raad de integrale 
toekomstvisie Burg. Backxlaan tegemoet kan zien. 
Wethouder Schuurman neemt dit mee bij de 
prioritering van onderwerpen naar aanleiding van 
de Omgevingsvisie. Dit komt terug naar de raad. 
 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen. 
 

13c. Lijst vertrouwelijke raadsmemo’s 
 
  

Conform. 

14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:33 uur.  
 

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


