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Doel:
Kennis te nemen van het besluit van burgemeester en wethouders over het gebruik van prognoses
van demografische ontwikkelingen. Burgemeester en wethouders hebben besloten:
1. Te kiezen voor het gebruik van de prognosemethodiek Primos bij het in kaart brengen van
demografische ontwikkelingen.
2. Een centrale werkwijze te ontwikkelen om cijfers van demografische ontwikkelingen actueel te
houden.
3. Nieuw beleid te toetsen aan demografische ontwikkelingen, maar demografische
ontwikkelingen als zodanig niet eigenstandig onderwerp van beleid te laten zijn.
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Inleiding:
In het raadsdocument 2014-2018 (mei 2014) heeft uw raad aangegeven een interactieve sessie over
demografische ontwikkelingen te willen organiseren. Uw raad heeft aangegeven hier in meegenomen
te willen worden, gezien de gevolgen die demografische ontwikkelingen kunnen hebben op
bijvoorbeeld het voorzieningenniveau in de kernen. In overleg met het presidium is de opdracht in
februari 2015 verder geconcretiseerd, waarbij is afgesproken cijfers en trends te verzamelen en te
analyseren, een interactieve sessie te organiseren en een notitie demografie voor te leggen. Op 30
april 2015 heeft een interactieve sessie plaatsgevonden met het Trendbureau Overijssel, waarin
cijfers en trends voor de gemeente Dalfsen aan uw raad gepresenteerd zijn. Deze presentatie is ook
gegeven aan de ambtelijke organisatie in juli 2015. Met het voorleggen van dit voorstel wordt uw raad
meegenomen in de manier waarop de gemeente Dalfsen de komende jaren gebruik gaat maken van
prognoses van demografische ontwikkelingen.
Kernboodschap:
Wij kiezen voor de prognosemethodiek Primos bij het in kaart brengen van demografische
ontwikkelingen.
De cijfers en trends die tijdens de interactieve sessie door het Trendbureau Overijssel zijn
gepresenteerd kennen verschillende prognosemethodieken als bron. Het Trendbureau Overijssel
heeft in de sessie aangegeven dat de modellen in een aantal trends van elkaar afwijken. Wanneer
wordt gekozen trendprognoses actief te gebruiken bij beleidsvorming is het volgens het Trendbureau
Overijssel daarom van belang één vertrekpunt te kiezen. Eén vertrekpunt zorgt voor eenduidigheid en
dat heeft een positief effect op de eenduidigheid in beleidvorming op verschillende beleidsterreinen.
Wij kiezen voor de prognosemethodiek Primos. De Primosprognose is een trendprognose. Dat wil
zeggen dat op basis van de meest recente beschikbare data en inzichten in de demografische
processen, de meest reële verwachtingen voor de toekomst worden geëxtrapoleerd. Deze prognose is
met onzekerheden omgeven. Daarom is er ook sprake van onzekerheidsmarges.
De keuze voor Primos is ook ingegeven vanuit het feit dat partijen waar wij mee samenwerken,
waaronder medeoverheidsorganisaties, zoals de Provincie Overijssel, maar ook bijvoorbeeld
woningstichting De Veste, met Primos werken. Dit maakt vergelijkingen en communicatie met deze
partijen over trends makkelijker.
Wij ontwikkelen een centrale werkwijze om cijfers van demografische ontwikkelingen actueel te
houden.
In de Primosprognose worden de meest recente beschikbare data en inzichten in de demografische
processen gebruikt. Het is van belang dat het om de meest recente data gaat, omdat onzekerheid zo
veel mogelijk moet worden beperkt. Prognoses hebben altijd een onzekerheid in zich. Hoe verder in
de tijd, maar ook hoe kleiner de schaal, hoe onzekerder de uitkomsten. Wij vinden het daarom
belangrijk dat de cijfers die bij demografische ontwikkeling periodiek geactualiseerd worden.
De gemeente Dalfsen werkt op dit moment nog niet centraal met trendprognoses. Dit gebeurt nog
veelal op individueel beleidsniveau. Om dit goed en centraal te organiseren moet de tijd worden
genomen een werkwijze (actueel houden en onder de aandacht brengen van trends) te ontwikkelen.
De cijfers die tijdens de interactieve sessie zijn gepresenteerd zullen geactualiseerd moeten worden
om bruikbaar te maken bij beleidsvorming. Waarbij ook nadrukkelijk gekeken wordt welke tijdspanne
gehanteerd wordt.
Het kiezen voor Primos kan ook gevolgen hebben voor bepaalde werkprocessen, die kritisch bekeken
moeten worden, denk bijvoorbeeld aan leerlingenprognoses die volgens een werkwijze vanuit een
verordening worden opgesteld. Hier zijn op dit moment al uitspraken over gedaan in de wijze waarop
en de mate waarin prognoses worden gedaan. Dit zien wij als onderdeel van het ontwikkelen van een
werkwijze.
Ons college gaat uit van het uitgangspunt dat wij beleid toetsen aan demografische ontwikkelingen,
maar demografische ontwikkelingen als zodanig niet als eigenstandig onderwerp van beleid zien.
Gezien de onzekerheid die met trendprognoses gepaard gaat, zijn wij van mening dat prognoses het
beste gebruikt kunnen worden om het beleid te toetsen. Het biedt inzichten die beleidsvorming
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verrijken. Wij zijn niet voornemens demografische ontwikkelingen als losstaand onderwerp voor beleid
te zien.
Duurzaamheid:
Terugloop van het aantal inwoners heeft effect op de leefbaarheid en kan leiden tot afname van
draagvlak voor voorzieningen. Daar waar mogelijk is het wenselijk hier actief op in te spelen en cijfers
zijn hier daarom van belang.
Communicatie:
Voor dit onderwerp is alleen interne communicatie van belang. Beleidsmedewerkers die met het
trendprognoses te maken hebben worden actief meegenomen in het ontwikkelen van de centrale
werkwijze.
Vervolg:
We nemen tot juni 2016 de tijd bovenstaande werkwijze te ontwikkelen en komen daar bij de raad op
terug.
Bijlagen:
- Presentatie Trendbureau Overijssel – interactieve sessie
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