Dalfsen op weg naar morgen
Betrokkenheid ondernemers
Ondernemersverenigingen in de Gemeente Dalfsen willen nadrukkelijk en tijdig betrokken
zijn bij de scenario’s die de toekomst van de Gemeente betreffen. Kanttekeningen maken op
het moment dat het college haar keuzes kenbaar maakt heeft niet onze voorkeur.
Voorjaar 2011 is door de raad aan het college gevraagd 4 scenario’s te onderzoeken: noord,
oost, zuid en west. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.
Bestuurskracht
Inmiddels is een bestuurskracht onderzoek (bko) gehouden. Dat gaat grotendeels over het
functioneren van raad, college en gemeentelijke organisatie. Daarin worden tal van
aandachtspunten bloot gelegd. Die punten kunnen leidraad zijn bij de ontwikkeling van de
organisatie, of juist het afschalen en tegelijkertijd het outsourcen van taken.
Burgermening
Het bko hield ook een zeer beperkt onderzoek naar de mening van ‘de burger’ in. Omvang
en kwaliteit zijn niet van dien aard dat daar veel meer van valt te leren dan de conclusie dat
Dalfsenaren redelijk tevreden zijn.
Strategie samenwerking
Voor wat betreft strategieën tot samenwerking denken ondernemers dat die het best per
segment georiënteerd kunnen zijn. Voor toerisme en recreatie zullen samenwerkingsvormen
in oostelijke richting wijzen (Vechtdal). Voor handel, industrie, dienstverlening en daarmee
samenhangend infrastructuur zal een gezamenlijke belangenbehartiging in samenhang met
de westelijke buren voor de hand liggen.
Efficiency
Voor de efficiency van gemeentelijke diensten, zowel intern als op facilitair gebied naar
burgers en bedrijven is de keuze van samenwerkingspartner geografisch niet eens zo
interessant. De beste en voordeligst opererende partner past dan.
4 Scenario’s onderzoek
Bovenstaande benadering is het kader voor het 4 scenario’s onderzoek. Ondernemers zien
dat los van de geografie. Waar zitten de hiaten, waar zit de urgentie en welke samenwerking
levert de meeste slagkracht op om invloed te hebben op de stakeholders die er toe doen,
met name (semi-) overheden.

Ondernemers zien graag grotere deskundigheid en betere expertise waar het de facilitaire
taken van de Gemeente t.o.v. het bedrijfsleven betreft, zoals handhaving en
vergunningsverlening. Dat is niet zo zeer afhankelijk van omvang of geografie, maar meer
van wie je dat laat doen. De Regio IJssel Vecht heeft men laten imploderen, maar zeker
grotere ondernemers hadden veel betere ervaringen met handhaving dan nu het geval is.
Ondernemers opinie
Ondernemers kijken aan tegen de Gemeente als een instituut dat zal moeten functioneren
als een bedrijf. Houd de organisatie zo klein als mogelijk. Zoek telkens de partners en
allianties naar rato van de vraag en blijf daarin flexibel. Dan kun je sturen op kosten en
effectiviteit. En in een snel veranderende wereld is flexibiliteit hard nodig.
Daar waar je niet weet hoe bestuurlijk Nederland er over 5 á 10 jaar uitziet moet je extra
slagvaardig zijn en de opties voor samenwerking open houden.
Op het aanzoek van Hardenberg-Ommen om bestuurlijk te gaan samenwerken kan nu het
antwoord slechts ‘nee’ zijn.
Tot slot: ondernemers zien de weg naar morgen als een proces en niet als een integraal
besluit dat perse in november 2011 moet worden genomen.
Het is zaak om je kaarten niet allemaal in één keer af te spelen, maar het spel goed te
volgen.
Ondernemers willen bij voortduring bij dit proces betrokken zijn, vandaag en op weg naar
morgen.
Ondernemers in Nieuwleusen, Dalfsen en Lemelerveld zijn geen klagers. Niettemin, de
Gemeente zou het bedrijfsleven beter kunnen faciliteren dan nu het geval is. Dat is de insteek
van de ondernemersclubs bij de samenwerkingsmodellen die aanstaande zijn.
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