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Besluitenlijst van de openbare vergadering van 

de Raad van de gemeente Dalfsen, 
d.d. 30 mei 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.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, D.B. Homans, H. Lassche-Visscher 
PvdA  L. Broere, T. de Vries 
D66  J.B. Smalbraak 
VVD  G.J. Veldhuis 
 
Afwezig: 
H.G. Kappert (Gemeentebelangen) 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, 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. 
Mw. Kappert is afwezig. 
 

2. Spreekrecht inwoners 

 
Dhr. P. Stijns spreekt, mede namens verschillende 
omwonenden, over de asielopvang van 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen in De 
Lantaren in Lemelerveld. Hij is bezorgd over de 
openbare orde en veiligheid van inwoners in het 
gebied. De gekozen doelgroep in deze omvang in 
deze periode is niet geschikt.  
 

3. Vragenronde 
 
 
 

Asielopvang AMV’s in Lemelerveld 
Dhr. Ruitenberg (CDA) vraagt op welk moment 
duidelijkheid komt over de geschiktheid van de 
locatie, het informeren en betrekken van inwoners 
en de periode van opvang. Ook vraagt hij naar 
ervaringen met deze doelgroep elders in het land 
en de visie van het college op geschiktheid van 
deze locatie. Aanvullend wordt door dhr. Veldhuis 
(VVD), mw. Lassche (ChristenUnie), dhr. Broere 
(PvdA) en mw. Holterman (Gemeentebelangen) 
gevraagd naar de rol van de raad, mogelijkheden 
om de doelgroep te bepalen en de visie van het 
COA op opvang in deze regio. 
 
Burgemeester Van Lente vindt het van belang dat  
ook Dalfsen verantwoordelijkheid neemt in het 
faciliteren van opvang. Het college hecht aan 
transparantie en het vroegtijdig betrekken van 
inwoners in de verkenningsfase, net als in de fase 
daarna. Er moet nog een definitief besluit genomen 
worden. Afhankelijk van de ruimtelijke procedure 
die moet worden gevolgd blijft dit bij het college, of 
komt het alsnog bij de raad. De keuze voor de 
doelgroep en de geschiktheid van de locatie is ter 
beoordeling aan het COA. Andere locaties zijn niet 
bij COA of college in beeld. De burgemeester zegt 
toe het verslag van het werkbezoek aan de 
procesopvanglocatie in Velp met de raad te delen.  
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4. Vaststelling agenda 

 
Conform. 

5. Stedenbouwkundige visie Dominee 
van Diemenstraat 2, Nieuwleusen 
Voorstel  
De stedenbouwkundige visie Dominee 
van Diemenstraat 2 vast te stellen. 

 

Conform. 

6. Intrekken verordeningen gemeentelijke 
camperlocaties  
Voorstel: 
De volgende verordeningen in te trekken :  
- ‘verordening op het gebruik van 

camperplaatsen gemeente Dalfsen 
2021’ en  

- ‘verordening op de heffing en de 
invordering van campergeld 
gemeente Dalfsen 2022’. 

-  

Conform. 
 

7. 2e wijzigingsverordening Reglementen 
van Orde en werkgeverscommissie  
Voorstel:  
de ‘2e Wijzigingsverordening 
Reglementen van orde en Verordening 
werkgeverscommissie’ vast te stellen. 
 

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

8. Verordening commissie regionale 
samenwerking en raadsrapporteurs 
Voorstel: 
de “Verordening op de commissie voor 
regionale samenwerking en 
raadsrapporteurs” vast te stellen. 
 

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

9. Besluitenlijst d.d. 25 april 2022 
 

Conform. 
 

10a. Ingekomen stukken Conform afdoeningsadvies. 
 

10b Lijst raadsmemo’s 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de 

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

eerste begrotingswijziging 2022 en 
begroting 2023 GBLT; 

3. Geen zienswijze in te dienen op de 
ontwerpbegroting 2023 en  
besteding rekeningresultaat 2021 van 
de Omgevingsdienst IJsselland; 

4. Geen zienswijze in te dienen op de 
ontwerpbegroting 2023 van het 
Regionaal Serviceteam Jeugd 
IJsselland. 

5. Geen zienswijze in te dienen op de 
programmabegroting 2023 van de 
Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland. 

6. Geen zienswijze in te dienen op de 
ontwerpbegroting 2023 van de 
Veiligheidsregio IJsselland. 

7. Geen zienswijze in te dienen ten 
aanzien van, Ons Jaarrekening 2021, 
Ons Begrotingswijziging 2022 en Ons 
Ontwerpbegroting 2023 – 2026. 

 

Jaarstukken en begroting ONS 
Dhr.  Kouwen (CDA) heeft bedenkingen bij de 
toegenomen bijdrage en vraagt of het mogelijk is 
om via een werkbezoek geïnformeerd te worden 
over lange termijn-ontwikkelingen. Dhr. Kleine 
Koerkamp (Gemeentebelangen) sluit hierbij aan. 
Hij heeft hierover technische vragen gesteld bij de 
1e bestuursrapportage. Burgemeester Van Lente 
zegt toe een sessie te willen organiseren en zal de 
vragen laten beantwoorden. 
 
Pilot praktijkondersteuner jeugd-GGZ huisarts 
Mw. Lassche (ChristenUnie) vraagt het college 
goed te monitoren en als het goed werkt versnelt 
elders in te voeren. Wethouder Uitslag is daartoe 
bereid. 
 
Zienswijzen verbonden partijen 
Dhr. Smalbraak (D66) vraagt of de raadsrappor-
teurs hier een rol bij hebben. Burgemeester Van 
Lente geeft aan dat deze werkwijze volgt uit de 
nota verbonden partijen, maar gaat graag in 
gesprek over een andere werkwijze. 
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10c Lijst vertrouwelijke raadsmemo’s Conform. 
 

11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:33 uur.  
 

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


