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Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 20 juni 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, J.B. Upper 
CDA  L.H.M.M. Diepman, R.H. Kouwen, W. Prinsse, E. Ruitenberg, 

 M.E.J. Veldkamp, H.A. Zwakenberg 
ChristenUnie  D.J. van Gelder, D.B. Homans, H. Lassche-Visscher 
PvdA  L. Broere, T. de Vries 
D66  J.B. Smalbraak 
VVD  G.J. Veldhuis 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A.J. Ramerman, A. Schuurman en J.W. Uitslag, 
gemeentesecretaris H.J. van der Woude. 
 
 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 

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

2. Spreekrecht inwoners 

 
Geen aanmeldingen. 
 

3. Vragenronde 
 

Geen. 

4. Vaststelling agenda 

 
Wethouder Schuurman verzoekt de raad om 
agendapunt 11 af te voeren. De initiatiefnemer wil 
een ander proces doorlopen met de buurt en heeft 
verzocht de visie nu niet te behandelen. De raad 
stemt hiermee in. Voor het overige conform 
 

5. 15e herziening BP Buitengebied, 
Lemelerveldse weg 44/44a 
Voorstel  
1. De ‘15e herziening bestemmingsplan 

Buitengebied gemeente Dalfsen, 
Lemelerveldseweg 44’ gewijzigd vast te 
stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Conform. 

6. Stedenbouwkundige visie Zandspeur 9 
Voorstel: 
Vast te stellen de stedenbouwkundige visie 
Zandspeur 9. 
 

Conform. 



 2 

7. 1e Bestuursrapportage 2022  
Voorstel:  
1. De eerste bestuursrapportage 2022 

vast te stellen. 
2. Het incidentele nadeel van deze 

rapportage vast te stellen op € 181.000 
en dit bedrag ten laste te brengen van 
het begrotingssaldo 2022, hetgeen 
resulteert in een negatief 
begrotingssaldo 2022 van € 378.000. 

3. De begroting 2022 te wijzigen door 
vaststelling van de bijgevoegde 8e 
begrotingswijzing, conform de tabellen 
in het hoofdstuk Financiële 
samenvatting (boekwerk / bestand "1e 
bestuursrapportage 2022"). 

 

Conform. 

8. 1e wijziging Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer en Verordening 
zilverlening 
Voorstel: 
Vast te stellen de: 1e wijziging Verordening 
bekostiging leerlingenvervoer gemeente 
Dalfsen 2022 en Verordening 
verzilverlening gemeente Dalfsen. 
 

Conform. 

9. Meerjaren Prognose Grondexploitatie 
(MPG) 2022 
Voorstel: 
1. De Meerjaren Prognose 

Grondexploitaties 2022 vast te stellen. 
2. Het resultaat van € 426.653 ten gunste 

van de algemene reserve 
grondexploitaties te brengen en dit te 
verwerken in de jaarrekening 2021. 

3. De door het college opgelegde 
geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 
25, derde lid Gemeentewet, ten 
aanzien van de bijlage 2 met 
kasstroomoverzichten te bekrachtigen, 
voor een periode van tien jaar. 

 

Conform. 

10. Jaarrekening 2021 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het 

accountantsverslag. 
2. De jaarstukken 2021 vast te stellen. 
3. a. Het resultaat van € 3.929.000 als 

 volgt te bestemmen: 
- € 764.000 toe te voegen aan de 

reserve budgetoverheveling; 
- € 204.000 toe te voegen aan de 

reserve beheer openbare ruimte; 
- en het restant € 2.961.000 toe te 

voegen aan de algemene reserve 
vrij besteedbaar en € 150.000 
beschikbaar te stellen voor 
arbeidsparticipatie; 

b.  de mutaties in reserves conform  
 bijlage onderdeel B vast te 
 stellen; 
c. de reserve verkoop preferente 
 aandelen Vitens op te heffen 
 conform bijlage onderdeel C. 

4. De begroting 2022 te wijzigen conform 
bijgevoegde 9e begrotingswijziging. 
 

Conform. 
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11. Stedenbouwkundige visie Burg. 
Backxlaan 316-328, Nieuwleusen 

 

Van de agenda afgevoerd. 
 

12. Benoeming commissieleden  
Voorstel: 
Te benoemen tot lid van de 
raadscommissie: 
- F.A.H.M. Bekius (CDA) 
- J.S. Bloeming (PvdA) 
- R.F.C.W. Lozekoot (PvdA) 
- S. Melis (PvdA) 
- H.W. Pessink (Gemeentebelangen) 

 

De voorzitter meldt dat de commissie 
geloofsbrieven vandaag bestaat uit mw. Haarman 
(voorzitter), dhr. Van Gelder en dhr. Veldhuis.  
 
Mw. Haarman rapporteert namens de commissie 
dat zij de bescheiden heeft onderzocht en in orde 
heeft bevonden. De commissieleden voldoen aan 
de gestelde eisen en zijn daarmee benoembaar. 
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 21. De 
stemming is geldig. Op alle voorgedragen 
kandidaten zijn ieder 21 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 eed 
(Bekius, Lozekoot) en de verklaring en belofte 
(Bloeming, Melis, Pessink) af. De voorzitter 
feliciteert hen met de benoeming en heet hen 
welkom.  
 

13. Overige benoemingsbesluiten raad 
Voorstel: 
Te besluiten tot de volgende benoemingen: 
a. H. Lassche-Visscher als voorzitter van 

het presidium 
b. H.A. Zwakenberg als voorzitter van de 

raadscommissie 
c. L. Broere als raadsrapporteur Regio 

Zwolle 
d. E. Ruitenberg als raadsrapporteur RES 
e. Als leden voor de 

werkgeverscommissie: 
- L. Broere (voorzitter), H.G. Kappert, 
  R.H. Kouwen 

f. Als leden voor de 
rekenkamercommissie dhr. Jutten, dhr. 
Smalbraak en dhr. Veldhuis 
 

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 21. De 
stemming is geldig.  
 
Voor alle benoemingen geldt dat er 21 stemmen 
op de kandidaten zijn uitgebracht en geen 
stemmen op anderen zijn uitgebracht. Daarmee 
zijn de benoemingen conform voorstel verricht.  
 
De voorzitter feliciteert de raadsleden met hun 
benoeming.  

14 Aanpassing conversietabel 
Voorstel: 
1. De gewijzigde conversietabel vast te 

stellen met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2022 en in te stemmen met 
de daaruit voortvloeiende wijzigingen; 

2. De functie van griffer met ingang van 1 
januari 2022 in te schalen in schaal 13. 

 

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

15. Besluitenlijsten d.d. 30 mei 2022 en  
1 juni 2022 
 

Beide besluitenlijsten conform. 
 

16a. Lijst ingekomen stukken 
Voorstel: 
Te besluiten overeenkomstig het bij het 
genoemde stuk vermelde advies 

Conform afdoeningsadvies. 
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16b Lijst raadsmemo’s 
Voorstel: 
Kennis te nemen van de gepubliceerde 
raadsmemo’s. 

 

Memo knelpunten wegen openbare ruimte 
Dhr. Broere (PvdA) vraagt naar de bedoeling van 
deze memo. Wethouder Van Leeuwen geeft aan 
dat dit een uitwerking is van een toezegging aan 
de raad naar aanleiding van het integraal 
beleidsplan openbare ruimte (IBOR). De raad kan 
dit desgewenst bij zijn afwegingen betrekken. 
 
Memo’s vervolg fietsroute Welsummerweg 
Dhr. Jutten (Gemeentebelangen) complimenteert 
het college met het gesprek met de buurt in de 
Parallelstraat over de onveilige situaties, zoals 
gemeld in de memo die in april 2022 op de lijst van 
raadsmemo’s stond. Naar aanleiding van de memo 
op de lijst van juni is hij benieuwd naar de stand 
van zaken en wanneer dit naar de raad terug komt. 
Wethouder Van Leeuwen meldt dat het om een 
tussenstand gaat. In het kader van de ontsluiting 
Oosterdalfsen voert het college nader onderzoek 
uit. Waar de resultaten aanleiding geven voor 
maatregelen wordt ook gekeken naar provinciale 
subsidiemogelijkheden.   
 
Memo Zon op dak 
Dhr. Ruitenberg (CDA) vraagt wanneer uitvoering 
van de test rijp is voor de praktijk. Wethouder 
Schuurman geeft aan dat meer duidelijkheid is 
ontstaan over de netcongestie en noodzakelijke 
maatregelen, maar dat meer onderzoek nodig is. 
 
Memo’s modelovereenkomst bouwkavel particulier 
en evaluatie en actualisatie uitgiftesysteem 
Dhr. Kouwen (CDA) is blij met de aanscherpingen, 
maar vraagt of nog meer mogelijk is om de eigen 
inwoners te bedienen. Wethouder Schuurman 
meldt regelmatig behoefteonderzoeken te doen om 
in te kunnen spelen op de vraag, maar loopt tegen 
juridische grenzen aan als het gaat om 
bevoordeling van de eigen inwoners.  
 

17. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:29 uur. 

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


