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Doel:
Kennis te nemen van de voorliggende inventarisatie van voorzieningen in de kernen.

2

Inleiding:
In het Raadsdocument 2014-2018 is aandacht gevraagd voor het thema leefbaarheid in de kernen.
Op 4 april 2016 heeft de raadscommissie kennisgenomen van het besluit van het college om aan het
thema leefbaarheid in de kernen invulling te geven bij de implementatie van de Omgevingswet. De
raadscommissie heeft gevraagd om wel op korte termijn te starten met de inventarisatie van de
beschikbare/huidige voorzieningen in de kernen. Met de voorliggende inventarisatie is uitvoering
gegeven aan de toezegging om de voorzieningen in de kernen in het eerste kwartaal van 2017
geïnventariseerd te hebben.
Kernboodschap:
1. De inventarisatie geeft inzicht in de beschikbare/huidige voorzieningen in de kernen
Het voorstel geeft hiermee uitvoering aan de opdracht van de raadscommissie om in het eerste
kwartaal van 2017 de huidige voorzieningen in de kernen geïnventariseerd te hebben.
2. De inventarisatie wordt als lijst, maar ook in interactieve vorm aangeboden
De lijst bevat de voorzieningen per kern, de voorzieningen in het buitengebied en een aantal
voorzieningen (diensten) welke in de hele gemeente beschikbaar zijn. Daarnaast bevat de lijst een
overzicht met de totaal aantallen van de voorzieningen per kern en in de gemeente. De interactieve
PDF kaarten bieden een visuele weergave van de spreiding van de voorzieningen. In de kaarten is de
weergave van de voorzieningen in en uit te schakelen door middel van de functie ‘lagen’ in het linker
menu. Daarnaast is er voor de interne organisatie een interactieve kaartlaag in de Viewer
beschikbaar, hiervan is een voorbeeldweergave als bijlage toegevoegd.
3. De inventarisatie beperkt zich niet alleen tot de kernen
In tegenstelling tot de eerder vastgestelde verkenning beperkt de inventarisatie zich niet tot de
voorzieningen in de kernen, maar zijn ook de voorzieningen in het buitengebied meegenomen. Dit
geeft een vollediger beeld aangezien voorzieningen in het buitengebied ook een functie kunnen
vervullen voor de inwoners van een kern, met name wanneer deze dichtbij een kern liggen.
4. De inventarisatie bevat geen informatie over de staat van een voorziening
Er is geprobeerd de staat van een voorziening minimaal en waar mogelijk mee te nemen, we weten
echter slechts de staat van de gemeentelijke voorzieningen. Deze zijn allen van voldoende niveau of
staan op de planning om binnen afzienbare tijd te worden onderhouden. De gemeente maakt hierbij
gebruik van uitgebreide beheerplannen. Inzicht geven in de staat van alle voorzieningen is niet
mogelijk zonder externe actoren te betrekken bij deze inventarisatie. We zien het beoordelen van de
staat van voorzieningen dan ook als onderdeel van een vervolgonderzoek. Het beoordelen van de
staat van een voorziening zou een logische stap kunnen zijn bij onderzoek naar de waardering van
het voorzieningenniveau door de gebruikers van deze voorzieningen.
Duurzaamheid:
N.v.t.
Communicatie:
Op dit moment is de inventarisatie in Excel en in een interactieve kaartlaag in de Viewer beschikbaar
voor de interne organisatie van Dalfsen, deze kan op afspraak worden ingezien. De medewerkers van
Dalfsen zullen via SharePoint over de inventarisatie geïnformeerd worden. De informatie is echter ook
van waarde voor inwoners en bedrijven in Dalfsen. Op dit moment wordt gekeken naar de
mogelijkheden om de inventarisatie op een interactieve manier aan de inwoners en bedrijven van
Dalfsen aan te bieden.
Vervolg:
De inventarisatie kan een basisdocument vormen voor diverse vraagstukken, waaronder de integrale
Omgevingsvisie welke binnen de kaders van de Omgevingswet opgesteld gaat worden, de mogelijke
differentiatie van grondprijzen en de doorontwikkeling van een werkbare sociale kaart binnen de
eenheid Maatschappelijke Ondersteuning.
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Bijlagen:
Bijlage 1: PDF lijst inventarisatie voorzieningen in de kernen
Bijlage 2 t/m 6: Interactieve PDF kaarten voorzieningen in de kernen
Bijlage 7: Voorbeeldweergave interne Viewer kaart voorzieningen in de kernen
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