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Van de voorzitter/ waarnemend secretaris, Hans de Boer 
Graag willen wij u als leden uit nodigen voor onze jaarlijkse ledenvergadering op  
dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur ditmaal op een bijzondere locatie  bij ons  
bestuurslid Jolande Onderdijk- Schroten Hessenweg 22a te Dalfsen  
( aan de zuidzijde van de Hessenweg tegenover Restaurant Het Roode Hert ).  
Allereerst krijgen wij een rondleiding over de kwekerij van Martie en Jolande Onderdijk en aansluitend vindt in de 
kas onze jaarvergadering plaats. Een bijzondere bijeenkomst die u niet mag missen !!! 
 
De agenda van de jaarvergadering is als het volgt. 

1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 5 april 2012 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Bestuursverkiezing. Het bestuur heeft gemeend in de huidige samenstelling in het komende verkiezingsjaar 

aan te moeten blijven. In de algemene vergadering van 2014 zal een nieuw rooster van aftreden worden 
gepresenteerd met mogelijk  een dan ontstane vacature die moet worden ingevuld. 

5. Financiën; jaarverslag penningmeester,  verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid. 
6. Vooruitblik op de te nemen actiepunten in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.  

In augustus as. ontvangen alle leden informatie over de kandidaatstelling voor lid van de gemeenteraad  
van Dalfsen. 

7. Verslag/mededelingen/vragen en discussie van/aan en met onze raadsleden en wethouder. 
8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag. 
9. Sluiting. 

  
Na de sluiting van de vergadering is er nog volop gelegenheid onder het genot van een drankje om met elkaar van 
gedachten te wisselen 
 
Sinds  de vorige nieuwsbrief in november is het bestuur een aantal bijeen geweest. In één van die vergaderingen is 
besloten  om afzonderlijk met al onze raadsleden en onze wethouder  een evaluatie gesprek te houden ten huize van 
de voorzitter. Jolande Onderdijk, Piet Minnema en uw voorzitter hebben dat op zich genomen. Al deze gesprekken 
van circa één uur verliepen in een open en ontspannen sfeer en werden als erg zinvol beschouwd. Afgesproken is 
dan ook om in de toekomst dit jaarlijks te gaan doen. In verband met de as. verkiezingen zal het uiteraard zonder 
meer dit najaar alweer gaan plaatsvinden. 
In samenspraak met de fractie werd tevens besloten om aanwezig te zijn op de recent gehouden Damito , 
consumentenbeurs, in de Trefkoele. Gemeentebelangen was de enige raadsfractie  die op het idee kwam om daar 
aanwezig te zijn. De plek was ideaal, in de gang tussen beide hallen, alle bezoekers moesten  er dus voorbij komen. 
De fractieleden Jos, Inge, Peter, Herman, Hans en Ruud, wethouder Klaas en schaduwfractielid  Kees Siero zorgden 
voor de bemensing van onze stand, eveneens waren Piet Minnema en Hans de Boer regelmatig van de partij. 
Het is als erg succesvol ervaren er waren vele contacten en zelfs  konden ook nog een aantal nieuwe leden worden 
ingeschreven. Voorts konden de bezoekers een drietal vragen invullen  over het beleid van de gemeente, waar 
veelvuldig gebruik van is gemaakt. Wij zullen er 9 april zeker nog op terugkomen. Tot ziens op de jaarvergadering.  
 
 
 
Wethouder Klaas Agricola schrijft ( bijna) iedere maand een column voor Kernpunten. Wist u dat de columns van 
Klaas ook te vinden zijn op onze website?  Zie www.gemeentebelangendalfsen.nl 
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Van fractievoorzitter, Jos Ramaker 
Als fractie zijn we het jaar goed begonnen, hopelijk u ook waarbij gezondheid een groot goed is! Want ook het jaar 
2013 is voor sommige leden misschien iets anders begonnen dan er van werd verwacht. Ik wens hen sterkte! 
 
De fractie zal zich ook dit jaar weer volop proberen in te zetten om uw  
belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het einde van deze regeerperiode  
zal medio maart in 2014 eindigen en we zullen er alles aan doen om met uw  
mening en inbreng een goed verkiezingsprogramma samen te stellen. 
 
Ik kan me gelukkig prijzen met een actieve en constructieve fractie die  
overal probeert gehoor aan te geven. Niet alleen  in verkiezingstijd, 
 maar ook de jaren daarna. We proberen van alle wel en wee op de hoogte 
 te blijven. Dus heeft u suggesties, kritiek of opmerkingen dan horen we  
dat graag. Ook kunt u ons mailen voor een afspraak om aan te schuiven  
bij de fractie om uw problemen of opmerkingen kenbaar te maken! 
 

Van Inge Snijder- Haarman, fractielid, -secretaris   

We kunnen terugzien op een geslaagde deelname aan de Damitobeurs. 
Veel bezoekers hebben bij ons een Gezellig Babbeltje gemaakt onder het genot van een Goed Bakkie.   
We hebben geprobeerd onze stand zoveel mogelijk  in het thema van de beurs “t Goede Blijft” in te richten.  
Tijdens de Damito hebben we kaarten laten invullen waarop we 3 vragen hadden geformuleerd. Veel  inwoners van 
onze gemeente hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om hun waardering uit te spreken, hun klachten te 
uiten en hun kijk op de bezuinigingen te vermelden. Op dit moment ben ik de antwoorden aan het inventariseren. 
Klachten over openbaar groen, wegen e.d. zullen we bij de juiste ambtenaar neerleggen, er op toezien en vragen wat 
er mee gebeurt.  Nu is al te zien dat de meeste klachten over de overlast van hondenpoep gaan. We zullen onze 
wethouder vragen hier nadrukkelijk naar te  kijken want zo te zien en te horen blijft dit overlast en ergernis nummer 
1. Ook zijn veel mensen blij met de aangelegde hondentoiletten en wordt om meer exemplaren gevraagd met name 
langs de buitenranden van de kernen. ( Leemculeweg enz.) 
Grotere items zullen we nader bestuderen en wellicht kunnen we daar in  
het verkiezingsprogramma  ons voordeel meedoen.  
Als lid van Gemeentebelangen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht met  
uw opmerkingen maar als u dat wilt mag u ook via de kaart uw mening  
kenbaar maken. 
De kaart is te vinden op onze website zie: http://verklein.me/qj 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jong en oud voelden zich welkom! 
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Van Herman Kleine Koerkamp, fractielid 
Mijn 1e raadsperiode zit er alweer voor 75% op. In deze 3 jaar  
ben ik een heel andere wereld binnengestapt, waar je veel moet 
 lezen, luisteren, kijken en thuiswerken. Door ondersteuning van  
mijn ervaren collega raadsleden van Gemeentebelangen heb ik  
me dit leerzame proces eigen kunnen maken en kan ik aardig  
mijn weg vinden. Dat is toch wel het voordeel van een grote fractie. 
Door mijn financiële achtergrond ben ik samen met onze eerste  
woordvoerder op dit gebied, Ruud van Leeuwen, vooral actief  
met de jaarrekening, begroting en voorjaar- en najaarsnota van  
de gemeente. Uit hoofde daarvan zit ik voor onze partij, wederom  
samen met Ruud, ook in de commissie Planning en Control.  
Deze is in het leven geroepen, om deze documenten beter leesbaar,  
volgbaar en begrijpelijker te maken en er voor te zorgen dat wij als  
raadsleden in een vroeg stadium op de hoogte zijn  bij vooral financiële  
tegenvallers. Het mag niet zo zijn dat dit pas na bv. 1 jaar tot ons komt.  
Dit is een uitdagend proces van zeker nog 3 jaar, waar we samen met het 
 ambtenarenapparaat tot een gedegen P en C cyclus moeten komen. 
 
Ook heb ik binnen onze fractie de kleine kernen in mijn portefeuille, vandaar dat ik zoveel mogelijk de jaarlijkse 
vergaderingen van de Plaatselijke Belangen in Oudleusen, Ankum, Hessum, Hoonhorst, Dalfsen, Nieuwleusen en 
Lemelerveld bezoek. Deze cyclus is, als u dit leest, weer gestart en hoop ik door onze bezoeken aan deze 
vergaderingen te horen wat er in de verschillende kernen leeft. Daarop moeten we, indien mogelijk, inspelen, vooral 
als lokale partij. 
 
Dan hebben we voor de jongeren in onze gemeente, die ongediplomeerd van school komen en in de bijstand 
geraken, de wethouder verzocht de mogelijkheid van een startersbeurs te onderzoeken. Vanuit mijn werkkring had 
ik van dit initiatief  gehoord. Met deze startersbeurs kunnen jongeren zonder diploma werkgevers benaderen voor 
een werkervaringsplek binnen een bedrijf van 6 maanden. Hierdoor doen ze werkervaring op en hebben de kans, dat 
ze misschien wel bij het bedrijf kunnen blijven werken. Uiteraard kost dit als gemeente geld, maar door de besparing 
van de bijstand is dit project al snel kosten-neutraal en kan het zelfs geld besparen voor de gemeente. 
De wethouder stond hier positief tegenover en gaat bekijken of dit samen met omliggende gemeenten in het leven 
geroepen kan worden. 
Ik hoop u tijdens de jaarvergadering van Gemeentebelangen te kunnen ontmoeten. 
 
  

 

 

Van Gerard Jutten, schaduwfractielid 
Naast bestuurslid van Gemeentebelangen  ben ik ook lid van de schaduwfractie van onze partij. Geboren en getogen 
in het mooie Hessum en na enkele verhuizingen  weer teruggekeerd in Dalfsen. Daar wonen we nu al weer 20 jaar 
met heel veel plezier. Omdat ik op de MAVO in Dalfsen heb gezeten ken je veel mensen en is het bijna onmogelijk 
het dorp door te lopen zonder, met wie dan ook,  een praatje te maken. Dat maakt het wonen hier leuk. 
Via onze voorzitter ben ik 5 jaar geleden  ook betrokken geraakt bij de plaatselijke  politiek. Eerst in het bestuur en 
daarna in de schaduwfractie. Met het bestuur zijn we enkele avonden in het jaar bij elkaar om van alles en nog wat 
door te spreken en om onze leden op de jaarvergaderingen en via nieuwsbrieven te voorzien van de nodige 
informatie.  Als schaduwfractie hebben we voorafgaand aan de commissievergaderingen op donderdagavond samen 
met de fractieleden een bijeenkomst om de punten die in de raadscommissie besproken gaan worden te bespreken. 
Hierin kunnen wij als schaduwfractie meedenken en meepraten hoe de standpunten van GB naar voren gebracht 
zullen worden. Van deze bijeenkomst maak ik dan weer de notulen. Daarnaast bezoek ik zoveel mogelijk de 
commissie- en raadsvergaderingen om ook de discussies vanaf de tribune  te volgen. 
Het is bijzonder  om op deze manier betrokken te zijn bij de lokale politiek en  in een prettige  sfeer met de 

fractieleden, schaduwfractieleden en het bestuur een steentje bij te dragen aan onze  Dalfser gemeenschap. 

 


