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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 6 maart 2017
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden:
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, G.M.M. Jutten, E.J. Hof, mw. H.G. Kappert,
H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker,
A. Schuurman, mw. I.G.J. Snijder-Haarman
A.C. Koetsier, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman, J.W. Uitslag
mw. H. Lassche-Visscher (vanaf agendapunt 4), A. Nijburg, L.M. Nijkamp
J.J. Wiltvank
J.T.P.M. Rooijakkers
G.J. Veldhuis

Afwezig:
R.H. Kouwen (CDA)
Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, M.R.H.M. von Martels, directeur A. Goeree, ambtelijke
ondersteuning: mw. J. Volkerink (bij punt 4), J. Derksen (punten 5 en 7), mw. M. Schrijver (punt 6).
1.

Opening

AGENDAPUNT

COMMISSIEADVIES/BESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur.
Dhr. Kouwen (CDA) is afwezig.

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vaststelling agenda

Conform.

4.

Invulling financiële ruimte
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het rapport ‘Invulling
financiële ruimte’ en het bijbehorende
bijlagenboek.
2. De financieel technische voorstellen met
prioriteit 1 ten laste te brengen van de
beschikbare financiële ruimte.
3. Overige financiële voorstellen en de
resultaten van het onderzoek ‘Analyse
jaarrekeningen’ te betrekken bij de
afwegingen over de Perspectiefnota 2018.

Gemeentebelangen vindt het rapport duidelijk, maar
wenst deze voorstellen te betrekken in een integrale
afweging bij de Perspectiefnota. De fractie stelt voor
om nu geen besluit van de raad te vragen. Ook het
CDA heeft een voorkeur voor doorschuiven van de
besluitvorming omdat een compleet beeld
ontbreekt. Zo ontbreken voorstellen als het
beleidsplan duurzaamheid en de centrumvisie. De
fractie stelt voor om de nota reserves eens in de
twee jaar te herzien in plaats van vierjaarlijks.
De PvdA vindt het voorstel nog niet af en kan
meegaan met de suggestie van GB en CDA. De
fractie ziet graag een aanvullend voorstel voor de
meer financieel-technische onderwerpen. Dit is
boekhoudkundig en past hier niet bij. De fractie
heeft moeite met het oplossen van de formatieve
knelpunten en wil dit afwegen bij de perspectiefnota.
De kleinere voorstellen zouden wel akkoord zijn en
mogen ook nu wel worden vastgesteld.
D66 constateert dat er weinig keuze is voor de raad.
Zonder reserves en tegenvallers was er meer ruimte
geweest. De fractie kan zich vinden in uitstel, maar
verwacht van het college realisme over
tegenvallers. De VVD gaat hier in mee. Het voorstel
valt tegen en geeft reden tot zorg gezien het grote
achterstallig onderhoud. De resultaten van de
analyse van de jaarrekening ziet de fractie graag
tegemoet.
(vervolg volgende pagina)

2
4.

Invulling financiële ruimte
(vervolg)

De ChristenUnie is akkoord met het procesvoorstel
om door te schuiven. De fractie constateert dat de
helft van de financiële ruimte al weggegeven wordt.
De fractie geeft suggesties om anders om te gaan
met begroten van apparaatskosten, aanwending
van reserves en het opnemen van beheer en
onderhoud.
Wethouder Van Leeuwen zegt toe de suggestie van
het CDA over de nota reserves te bekijken. Het
college heeft geen bezwaar tegen doorschuiven van
de besluitvorming naar de perspectiefnota.
De voorzitter concludeert dat de commissie kennis
heeft genomen van het voorstel, maar dat het op dit
moment niet doorgaat naar de raad voor
besluitvorming. Het komt terug in de
perspectiefnota. Daarmee is het onderwerp
afdoende behandeld.

5.

Invulling financiële ruimte sociaal domein
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het rapport ‘Invulling
financiële ruimte sociaal domein’ en het
bijbehorende bijlagenboek.
2. Het voorstel ‘Oplossen diverse knelpunten
interne organisatie – sociaal domein’ ten
laste te brengen van de beschikbare
financiële ruimte sociaal domein.
3. De reserve decentralisatie voort te zetten
tot en met 31 december 2020 om tijdelijke
extra kosten op te kunnen vangen.
4. De financiële consequenties van de
volgende reeds door de gemeenteraad
genomen besluiten in 2017 en 2018 ten
laste te brengen van de reserve
decentralisatie:
• Eigen bijdrage hulp bij het
huishouden
• Preventieve gezondheidszorg
• Laaggeletterdheid

De ChristenUnie begrijpt het voorstel, maar vreest
dat de ruimte op gaat aan personele lasten en niet
aan beleid. Meer motivatie is noodzakelijk. De
fractie steunt besluitregels 3 en 4, maar neemt het
voorstel in beraad tot aan de raadsvergadering.
D66 sluit zich hier bij aan en vindt niet helder
uitgewerkt waarom de keuze gemaakt wordt voor
vast boven tijdelijk. Ook het niet inleveren van een
efficiencyvoordeel voelt vreemd.
De PvdA constateert dat in het sociaal domein
minder onzekerheid is over de ruimte. De
aanloopproblemen kunnen nu worden opgelost De
fractie kan met het voorstel akkoord gaan en wil dat
ook in maart besluiten. De VVD sluit zich bij
ChristenUnie en PvdA aan en is akkoord met het
voorstel.
Het CDA wil ook dit voorstel betrekken bij de
perspectiefnota, maar kan zich wel vinden in het
voorstel om knelpunten nu op te lossen. Besluitregel
3 is nog niet akkoord, vanwege de lange termijn.
Gemeentebelangen wil slechts een besluit nemen
over punten 1 en 2. De afwegingen over de reserve
moeten betrokken worden bij de perspectiefnota.
Wethouder Van Leeuwen zegt toe een nadere
motivatie op papier te verstrekken over de
noodzaak. Het college hecht aan besluitvorming in
maart om de knelpunten zo snel als mogelijk te
kunnen oplossen.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
bespreekstuk op de agenda van de raad kan
worden opgevoerd.

6.

7.
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Inventarisatie voorzieningen in de kernen
Doel:
Alle fracties nemen met waardering kennis van de
Kennis te nemen van de voorliggende
inventarisatie en de detaillering er van. Dit biedt een
inventarisatie van voorzieningen in de kernen. goed uitgangspunt voor het vervolg. De suggestie
wordt gedaan om bevolking en/of plaatselijke
belangen te vragen om de lijst actueel te houden en
hen bij discussies over het voorzieningenniveau te
betrekken.
Rapportages en cliëntervaringsonderzoeken Sociaal Domein
Doel:
1. Kennis te nemen van de tweede
halfjaarrapportage sociaal domein 2016.
2. Kennis te nemen van de 3e rapportage
Ombudscommissie Sociaal Domein
Dalfsen.
3. Kennis te nemen van de uitkomsten en
analyse van de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo over 2015.

Door de verschillende fracties worden een aantal
aandachtspunten meegegeven:
- Kwaliteit van zorgaanbieders bij PGB monitoren.
- Indicator uren thuiszorg blijft belangrijk voor
inzicht in schoon en leefbaar huis.
- Gegeven oorzaken in rapportage niet afdoende
voor verklaring verschil tussen de generaties bij
inzet als mantelzorger. Kan divers liggen.
- Respons onderzoek jeugd niet voldoende om
conclusies te trekken. Dit ook niet doen tenzij
respons omhoog gaat na deze nulmeting.
- Wachtlijsten jeugdzorg wellicht terugdringen via
samenwerking tussen organisaties
- Opstellen van brieven in begrijpelijke taal
Wethouder Von Martels zegt toe:
- een overzicht op te stellen van aanbevelingen
ombudscommissie en opvolging ervan.
- nog voor de zomer met de raad in gesprek te
gaan over de opzet van de rapportages
- nadere informatie te sturen over crisisopvang
jeugd
- schriftelijk te antwoorden op vraag naar verklaring
lagere cijfers Participatiewet in 2e helft 2016 ten
opzichte van 1e helft.
De voorzitter constateert dat met waardering is
kennisgenomen van de voortgang in het sociaal
domein en van deze rapportages.

8.
9.

Vaststelling besluitenlijsten
d.d. 6 februari 2017 en 13 februari 2017
Sluiting

Beide besluitenlijsten conform.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:04 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 3 april 2017.
De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter,
J. Schiphorst-Kijk in de Vegte

de griffier,
drs. J. Leegwater

