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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,

d.d. 1 en 4 november 2021

Aanwezig:
Voorzitter mw. E. van Lente 
Griffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert, 

H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker, 
mw. J.B. Upper 

CDA R.H. Kouwen, W. Massier (afwezig op 1 november), mw. A.J. Ramerman,
E. Ruitenberg, mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte

ChristenUnie mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
PvdA L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
VVD G.J. Veldhuis
D66 B.H.M. Schrijver

Afwezig:
D.J. van Gelder (ChristenUnie).

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris 
mw. S.A.D.C. van Geffen.

ONDERWERP RAADSBESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 

uur en meldt de afwezigen. 

2. Spreekrecht burgers Geen.
3. Vaststelling agenda Conform.
4. Programmabegroting 2022-2025

Voorstel:
1. De programmabegroting 2022-2025 vast te 

stellen en daarmee: 
a. de extra opbrengsten voor de Jeugdzorg in 

2022 voor 100% op te nemen en in de 
jaren 2023, 2024 en 2025 voor 75%;

b. € 0,5 mln te onttrekken aan de algemene 
reserve vaste buffer en toe te voegen aan 
de algemene reserve vrij besteedbaar 
m.i.v. 1 januari 2022;

c. het tarief leges omgevingsvergunning te 
verlagen in het kader van 100% 
kostendekkendheid. 

d. De stelpost ‘buffer bij taakstelling 
jeugdzorg’ van € 300.000 op te nemen

e. De stelpost ‘Ambities van de raad’ van 
€ 250.000 (2022) en € 500.000 (2023 e.v.) 
op te nemen.      

2. De kredieten voor het jaar 2022 uit het 
Investeringsplan 2022-2025 beschikbaar te 
stellen.

3. Het saldo van de septembercirculaire 2021 te 
verrekenen met het meerjarensaldo en de 
begroting 2021-2025 daarop te wijzigen.

4. Kennis te nemen van de Notitie Uitwerking 
taakmutaties meicirculaire 2021

5. Kennis te nemen van de Notitie Mogelijke inzet 
(bestemmings)reserves voor grote projecten

De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun 
algemene beschouwingen uit. 

Het college beantwoordt gestelde vragen in eerste 
termijn en doet de volgende toezeggingen:

- de mogelijke rol van de gemeente bij het 
onderhoud van de particuliere begraafplaats 
aan de Ruitenborgstraat wordt onderzocht (RvL)

- bij de perspectiefnota wordt teruggekomen op 
de realisatie van de bezuinigingstaakstelling op 
jeugdzorg (JU)

- de raad wordt geïnformeerd over de inzet van 
de gemeentelijke NPO-gelden (JU)

- de raad wordt in het tweede kwartaal van 2022 
geïnformeerd over mogelijkheden, voor- en 
nadelen van erfpachtconstructies (AS)

- indien gewenst kan de raad jaarlijks worden 
bijgepraat over bedrijfsvoering en organisatie 
door de gemeentesecretaris (EvL)

- in overleg met de agendacommissie wordt 
gekeken of behoefte is aan een sessie over 
cybersecurity (EvL)
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5. Schorsing De voorzitter schorst de vergadering om 21.50 
uur.

II.1. Heropening De voorzitter heropent de vergadering op 
donderdag 4 november 2021 om 19.30 uur. 
Afwezig is dhr. Van Gelder (ChristenUnie).

II.2. Programmabegroting 2022-2025 (vervolg) De fractievoorzitters reageren in 2e termijn op de 
algemene beschouwingen en de reactie van het 
college. 

Mw. Ramerman (CDA) dient, mede namens PvdA, 
D66 en VVD, een amendement (A1) in waarmee 
de raad wordt voorgesteld aanvullend te besluiten:
- de taakstellende bezuiniging van € 115.600 in 

2022 en € 116.425 structureel vanaf 2023 op 
het preventiebeleid terug te draaien en dit te 
dekken uit de stelpost ambities van de raad

- het college de opdracht te geven om met 
partijen in gesprek te gaan over het alsnog 
realiseren van een kostenbesparing bij de 
volgende perspectiefnota.

Mw. Ramerman (CDA) dient, mede namens alle 
andere fracties, een amendement (A2) in 
waarmee de raad wordt voorgesteld aanvullend te 
besluiten:
- een bedrag van € 40.000,- beschikbaar te 

stellen voor instelling van een energiefonds 
ten laste van de algemene reserve vrij 
besteedbaar

- het college de opdracht te geven:
o het energiefonds in te stellen en daarvoor 

criteria te ontwikkelen, zodat minder 
draagkrachtigen die te maken hebben met 
toenemende energieprijzen een passende 
maandelijkse bijdrage kunnen ontvangen van 
bijvoorbeeld € 50 tot max €100 per maand tot 
het moment dat de regeling van het Rijk ingaat.

o daarbij de uitgangspunten te hanteren:
▪ aanvrager moet dit aantoonbaar kunnen 

onderbouwen, afloop contract of als gevolg 
van variabele tarieven.

▪ insteken op  bv 110% bijstandsnorm
o door inzet van de energiecoach met deze 

inwoners in gesprek te gaan voor advies en 
ondersteuning (subsidies en financiering) bij het 
verduurzamen van de woning.

o in overleg te gaan met verhuurders, om ook hun 
verantwoordelijkheid te pakken (goed inregelen 
installaties/versneld aanbrengen van 
zonnepanelen)

o de raad hierover te informeren en met een 
voorstel te komen, ook als er meer nodig blijkt te 
zijn.

(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2. Programmabegroting 2022-2025 (vervolg) Dhr. Broere (PvdA) dient, mede namens VVD en 
D66, een amendement (A3) in waarmee de raad 
wordt voorgesteld aanvullend te besluiten:
- de structurele bezuiniging op de kindregeling 

van € 25.000 terug te draaien, dit te dekken uit 
de stelpost ‘Ambities van de raad’ / het 
meerjarig begrotingssaldo en het college te 
verzoeken de kindregeling aan te passen. 

Dhr. Veldhuis (VVD) dient, mede namens PvdA, 
ChristenUnie en D66, een amendement (A4) in 
waarmee de raad wordt voorgesteld aanvullend te 
besluiten het college opdracht te geven om:
o de raad inzicht te geven in de trajecten die 

wachten op actie en op welke wijze deze 
procedures versneld kunnen worden door 
bijvoorbeeld inhuur van externe capaciteit

o een voorstel aan de raad te doen voor het 
benodigd budget

o een voorstel te doen voor een locatie voor tiny 
houses

Dhr. Veldhuis (VVD) dient, mede namens PvdA en 
D66, een amendement (A5) in waarmee de raad 
wordt voorgesteld aanvullend te besluiten:
- de hondenbelasting per 1 januari 2022 af te 

schaffen door de Verordening hondenbelasting 
2021 per die datum in te trekken en de 
financiële gevolgen van € 142.000 te dekken 
uit het meerjarig begrotingssaldo.

Dhr. Schrijver (D66) dient, mede namens PvdA, 
een motie (M1) in waarmee de raad wordt 
voorgesteld het college te verzoeken:
- Te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn 

van het in de meerjarenbegroting opnemen 
van eenmalige middelen waarvoor dekking 
gevonden kan worden binnen de reserve(s) 
waar geen claims op rusten.

Wethouder Van Leeuwen ontraadt A5 gelet op de 
landelijke discussie over afschaffing en de 
financiële risico’s en stelt voor dit opnieuw te 
bezien bij de volgende perspectiefnota. Hij 
ontraadt motie M1 omdat deze al wordt uitgevoerd 
en er geen behoefte is aan nader onderzoek.

Wethouder Uitslag ontraadt A1, omdat de kans op 
een efficiencyslag groter is als er de druk van de 
bezuiniging achter zit. Hij kan A2 en A3 
ondersteunen, al is de dekking voor A3 niet helder. 

Wethouder Schuurman ontraadt A4. Hij geeft aan 
dat het knelpunt niet direct in de financiën ligt. 
Meer voortgangsinformatie kan worden gegeven in 
een technische sessie. 

(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2. Programmabegroting 2022-2025 (vervolg) Het college doet de volgende toezeggingen in de 
2e en 3e termijn:
- de raad wordt geïnformeerd over knelpunten 

naar aanleiding van eerdere bezuinigingen, 
maar zonder het maatschappelijk effect (RvL)

- in november 2022 zal een technische sessie 
bedrijventerreinen georganiseerd worden (AS)

Naar aanleiding van de beraadslagingen wijzigen 
indieners amendement A3 door in het 
voorgestelde aanvullende besluit alleen het 
meerjarig begrotingssaldo op te nemen, en in de 
overwegingen een gedifferentieerd budget voor de 
leeftijdscategorieën 0-12 en 12+ op te nemen. Ook 
CDA en Gemeentebelangen dienen A3 mede in.

Indieners trekken amendementen A4 en A5 gelet 
op de reacties in. 

Dhr. Veldhuis (VVD) dient, mede namens alle 
andere fracties, een motie (M2) in waarmee de 
raad wordt voorgesteld het college te verzoeken 
o de raad inzicht te geven in de trajecten die 

wachten op actie en op welke wijze deze 
procedures versneld kunnen worden door 
bijvoorbeeld inhuur van externe capaciteit

o zo nodig een voorstel aan de raad te doen 
voor het benodigd budget

o een voorstel te doen voor een locatie voor tiny 
houses

Amendement A1 (preventiebeleid) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met 9 stemmen voor (CDA, 
PvdA, VVD, D66) en 11 stemmen tegen 
(Gemeentebelangen, ChristenUnie) verworpen.

Amendement A3 (kindregeling) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met algemene stemmen 
(20 voor) aangenomen.

Amendement A2 (energiefonds) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met algemene stemmen 
(20 voor) aangenomen.

Stemverklaring
De PvdA zal de begroting steunen ondanks dat de 
fractie enkele zaken graag anders had gezien.

Het geamendeerde voorstel wordt zonder 
hoofdelijke stemming met algemene stemmen 
(20 voor) aangenomen.

(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2. Programmabegroting 2022-2025 (vervolg) De raad besluit:
1. De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen 

en daarmee: 
a. de extra opbrengsten voor de Jeugdzorg in 

2022 voor 100% op te nemen en in de jaren 
2023, 2024 en 2025 voor 75%;

b. € 0,5 mln te onttrekken aan de algemene 
reserve vaste buffer en toe te voegen aan de 
algemene reserve vrij besteedbaar m.i.v. 1 
januari 2022;

c. het tarief leges omgevingsvergunning te 
verlagen in het kader van 100% 
kostendekkendheid. 

d. De stelpost ‘buffer bij taakstelling jeugdzorg’ 
van € 300.000 op te nemen

e. De stelpost ‘Ambities van de raad’ van 
€ 250.000 (2022) en € 500.000 (2023 e.v.) op te 
nemen.      

2. De kredieten voor het jaar 2022 uit het 
Investeringsplan 2022-2025 beschikbaar te stellen.

3. Het saldo van de septembercirculaire 2021 te 
verrekenen met het meerjarensaldo en de 
begroting 2021-2025 daarop te wijzigen.

4. Kennis te nemen van de Notitie Uitwerking 
taakmutaties meicirculaire 2021

5. Kennis te nemen van de Notitie Mogelijke inzet 
(bestemmings)reserves voor grote projecten

6. De structurele bezuiniging op de kindregeling van 
€ 25.000 terug te draaien, dit te dekken uit het 
meerjarig begrotingssaldo en het college te 
verzoeken de kindregeling aan te passen. 

7. een bedrag van € 40.000,- beschikbaar te stellen 
voor instelling van een energiefonds ten laste van 
de algemene reserve vrij besteedbaar en het 
college de opdracht te geven:
o het energiefonds in te stellen en daarvoor 

criteria te ontwikkelen, zodat minder 
draagkrachtigen die te maken hebben met 
toenemende energieprijzen een passende 
maandelijkse bijdrage kunnen ontvangen van 
bijvoorbeeld € 50 tot max €100 per maand tot 
het moment dat de regeling van het Rijk ingaat.

o daarbij de uitgangspunten te hanteren:
 aanvrager moet dit aantoonbaar kunnen 

onderbouwen, afloop contract of als gevolg 
van variabele tarieven.

 insteken op  bv 110% bijstandsnorm
o door inzet van de energiecoach met deze 

inwoners in gesprek te gaan voor advies en 
ondersteuning (subsidies en financiering) bij 
het verduurzamen van de woning.

o in overleg te gaan met verhuurders, om ook 
hun verantwoordelijkheid te pakken (goed 
inregelen installaties/versneld aanbrengen van 
zonnepanelen)

o de raad hierover te informeren en met een 
voorstel te komen, ook als er meer nodig blijkt 
te zijn.

Motie M1 (reserves) wordt zonder hoofdelijke 
stemming met 4 stemmen voor (PvdA, VVD, D66) 
en 16 stemmen tegen (Gemeentebelangen, CDA, 
ChristenUnie) verworpen.

(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2. Programmabegroting 2022-2025 (vervolg) Stemverklaring
Gemeentebelangen is blij dat het een motie is 
geworden en dat de raad vraagt om druk. De 
fractie kan de motie steunen.

Motie M2 (versnelling bouw) wordt zonder 
hoofdelijke stemming met algemene stemmen 
(20 voor) aangenomen.

II.3 Belastingverordeningen 2022
Voorstel
Vast te stellen de: 
1. Verordening rioolaansluitingsrecht 2022
2. Verordening toeristenbelasting 2022
3. Verordening hondenbelasting 2022
4. Verordening lijkbezorgingsrecht 2022
5. Verordening campergeld 2022

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 
met algemene stemmen (20 voor) aangenomen.

II.4 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:42 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
29 november 2021.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,  
drs. E. van Lente drs. J. Leegwater


