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Hoofdstuk 1  Inleiding  
 
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2010, met daarin de actualisering van het financiële meerjarenperspectief 
2010-2014. Met het opnemen van dit geactualiseerde meerjarenperspectief is de voorjaarsnota een 
belangrijk document voor de financiële kaderstellende rol van de gemeenteraad. Het geeft niet alleen 
een bijstelling van het lopende jaar, maar stelt ook de kaders voor de komende meerjarenbegroting 
2011-2014. 
 
De voorjaarsnota 2010 staat dit jaar, vanwege de economische crises, in een ander daglicht dan 
normaal. Vanwege de economische crisis hebben wij gemeend te moeten voorsorteren op de te 
verwachten ombuigingsoperaties van het Rijk. De voorgestelde financiële wijzigingen zijn daarom 
kritisch getoetst aan de criteria van de drie O’s : 


• Onuitstelbaar 


• Onontkoombaar 


• Onvoorzien 
 
Deze richtlijnen zijn de basis geweest voor de toetsing van alle voorstellen. Er is dus in principe geen 
ruimte voor ander nieuw beleid. De enige uitzondering hierop kan zijn dat het onderwerpen betreft die 
voortkomen uit het nieuwe coalitieakkoord. 
 
 
1.1 Leeswijzer 
 
Na de inleiding gaat hoofdstuk 2 van deze voorjaarsnota in op ontwikkelingen van het 
meerjarenperspectief 2010-2014, de meicirculaire gemeentefonds en investeren met gemeenten. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft per programma alle budgetaanpassingen, die zijn getoetst aan de criteria van 
de drie O’s. Alleen bij programma 7 zijn twee voorstellen opgenomen die niet voldoen aan de criteria. 
Dit betreft de extra gelden voor het ambulant jongerenwerk en het jongerenwerk in Dalfsen. Beiden 
betreffen nieuw beleid. Echter gelet op de intenties uit het raadsdocument en het coalitieakkoord 
vinden wij beide voorstellen zo belangrijk voor de jeugd/jongeren dat we voorstellen om dit structureel 
te honoreren.  
Verder vallen bij programma 7 de fors hogere uitgaven voor de WMO op, die met name bepalend zijn 
voor het negatieve saldo van deze voorjaarsnota. 
 
Het investeringsplan is een update van het investeringsplan 2010-2013, waarbij de jaarschijf 2014 nu 
is opgenomen. Het investeringsplan wordt niet per onderdeel toegelicht in de voorjaarsnota maar 
wordt als afzonderlijk boekwerk, bij de voorjaarsnota, aan de raad aangeboden. 
 
Hoofdstuk 4 geeft vervolgens de financiële consequenties weer van de voorgestelde 
budgetaanpassingen en de wijzigingen uit het investeringsplan. 
 
Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief 2010-2014. 
Dit perspectief zal samen met de bezuinigingsopdracht uit het raadsdocument/coalitieakkoord de 
basis vormen voor het bezuinigingstraject waarvan het college bij de behandeling van de begroting in 
november met de eerste voorstellen zal komen. Dit houdt dus in dat de bezuinigingen nog niet zijn 
verwerkt in voorliggende voorjaarsnota of investeringsplan. 
 
Hoofdstuk 6 behandelt de uitgangspunten die gaan gelden voor het opstellen van de komende 
programmabegroting. 
 
Ten slotte is er nog een bijlage bijgevoegd met een overzicht van de niet gehonoreerde 
budgetaanpassingen omdat zij niet voldeden aan de criteria van de drie O’s. 
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Hoofdstuk 2  Ontwikkeling meerjarenperspectief 2010-2014 
 
 
2.1 Uitgangspositie financieel meerjarenperspectief 
 
In de voorliggende voorjaarsnota is het financiële meerjarenperspectief 2010-2014 geactualiseerd ten 
opzichte van de door de raad vastgestelde begrotingsuitkomsten en de nadien genomen 
raadsbesluiten. Deze huidige uitgangspositie, van voor de voorjaarsnota, is in onderstaande tabel 
weergegeven. 
 
Tabel 1: Meerjarenperspectief begroting 2010-2014 
 


 
2.2 Gevolgen meicirculaire gemeentefonds 
 
In de voorjaarsnota 2010 is nog geen informatie over de meicirculaire opgenomen omdat deze nog 
niet is ontvangen van het ministerie. Wij verwachten de meicirculaire gemeentefonds pas eind 
mei/begin juni. Aangezien de voorjaarsnota dan al verzonden is aan de raad zullen wij zodra de 
circulaire binnen is dit analyseren en als nagekomen stuk bij de voorjaarsnota zenden naar de raad. In 
onderstaande tabel is de meicirculaire dan ook vooralsnog op pm gezet. 


 


 
2.3 Investeren met gemeenten 


 
Een andere ontwikkeling is het programma ‘Investeren Met Gemeenten’. In het kader van dit 
programma hebben de provincie Overijssel en onze gemeente in beginsel overeenstemming bereikt 
over een gezamenlijke investering van minstens 5,6 miljoen euro in een aantal projecten onder de 
noemer Symfonie aan de Vecht. Het aandeel van Dalfsen hierin bedraagt 2,8 miljoen. Dit is het 
bedrag dat de gemeente heeft ontvangen uit de verkoop van Essent. 
 
Symfonie aan de Vecht is in feite een combinatie van het project Waterfront met de projecten uit 
Rondje Vecht (realisering van een waterbelevingspark, herinrichting de Stokte, realisatie van een 
uitkijktoren, het opwaarderen van de passantenhaven, de herinrichting van Vechtvliet, de 
opwaardering van het molengebied Westermolen en een culturele invulling van de cichoreifabriek).  
 
Van het bedrag van 5,6 miljoen euro wordt 2,2 miljoen geïnvesteerd in rondje Vecht en 3,4 miljoen in 
het Waterfront. Omdat voor het Waterfront anders andere middelen hadden moeten worden ingezet, 
wordt nu dus 3,4 miljoen vrijgespeeld voor eventuele alternatieve investeringen (1,7 miljoen van de 
provincie en 1,7 miljoen uit onze eigen Essent-gelden). Aangezien dit onderwerp afzonderlijk in de 
raad komt zijn de financiële consequenties verder niet in de voorjaarsnota opgenomen.  


(bedragen in euro's; - = nadeel) 2010 2011 2012 2013 2014


Actueel meerjarenperspectief april 2010 -13.000 -60.000 182.000 -23.000 -700


Uitkomsten meicirculaire 2010 pm pm pm pm pm


Actueel meerjarenperspectief -13.000 -60.000 182.000 -23.000 -700


(bedragen in euro's; - = nadeel) 2010 2011 2012 2013 2014


Door de raad geautoriseerde begrotingsuitkomsten


Saldo programmabegroting 2010 (incl oplegnotitie) 64.650 28.500 250.550 47.250 47.250


Moties/amendementen:


Extra subsidie bibliotheek -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000


Correcties inbrengen begroting -2.650 -25.500 -20.550 -22.250 50


Begrotingswijzigingen 2010: 


Vrijwilligerswerk -12.000


Bijdrage regionaal team recreatie en toerisme -15.000 -15.000


Actueel meerjarenperspectief april 2010 -13.000 -60.000 182.000 -23.000 -700







 7 


Hoofdstuk 3  Budgetaanpassingen per programma 
 
 


Programma 1 Bestuur 
 
Hoofdkenmerken 
Het programma omvat alle taken van de raad en het college op het terrein van het openbaar bestuur 
en de ondersteuning en dienstverlening (kostenplaatsen) hierbij door de gemeentelijke organisatie. 
Tot dit programma behoren ook de algemene dekkingsmiddelen: inkomsten die de gemeente min of 
meer vrij kan besteden. 
 
 
Voorgestelde budgetaanpassingen 
 
Dividend BNG Voordeel 2010  € 36.100 
In 2009 heeft de BNG een nettowinst gerealiseerd waarvan voorgesteld wordt om 50% uit te keren 
naar de aandeelhouders. Aangezien wij 33.735 aandelen hebben, ontvangen wij in totaal € 84.000. Dit 
is € 36.100 meer dan begroot. Vanwege de onzekerheden door de economische crisis nemen we dit 
niet structureel mee maar incidenteel. 
 
Automatisering Nadeel vanaf 2010  € 30.000 
De bij de najaarsnota 2009 aangegeven extra kosten voor onderhoudsabonnementen (IBS, tripleP, 
UFS) ad € 25.000 zijn abusievelijk incidenteel verwerkt. Aangezien de kosten structureel zijn dient dit 
gecorrigeerd te worden. 
Het onderhoud voor een aantal softwarepakketten op de afdeling Ontwikkeling en Grondzaken, i.v.m. 
het Durp project, is nog niet in de begroting opgenomen. De structurele lasten hiervan zijn € 5.000 
 
Loonkosten / WGA-premie Voordeel 2010  € 15.000 
 Voordeel vanaf 2011 € 30.000 
De gemeente Dalfsen heeft per 1 juli 2010 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor de 
verzekering van arbeidsongeschiktheid te kiezen voor “eigen risicodrager”. Eigen risicodrager houdt 
in, dat de werkgever alleen de basispremie betaalt aan UWV en geen gedifferentieerde premie aan 
UWV. De financiële risico’s die onder de gedifferentieerde premie UWV vallen worden nu bij een 
particuliere verzekeraar ondergebracht. Per saldo levert deze herverzekering de gemeente een 
voordeel op van € 30.000 per jaar. 
 
Raad en raadscommissies – vergoeding raadsleden Nadeel vanaf 2010  € 50.000 
Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de rechtspositiebesluiten van politieke ambtsdragers. 
Het Koninklijk Besluit van 22 december 2009 hierover is gepubliceerd in staatsblad 2009/561. In het 
Rechtspositiebesluit raad en raadscommissieleden zijn o.a. de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
1.  Samenvoegen van de drie kleinste inwonersklassen tot 1 klasse. Het gevolg van dit besluit is dat    
     de vergoedingen van de raadsleden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 zijn verhoogd. 
2.  De fractievoorzitters in de gemeenteraden hebben met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009    
     een extra vergoeding voor hun werkzaamheden gekregen, gezien de extra tijdsinspanningen van   
     de voorzitters. 
 
Gemeentelijke Basis Administratie / Gegevensbeheer Nadeel 2010  € 2.500 
Gemeenten zijn verplicht om de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie periodiek aan een 
kwaliteitscontrole te onderwerpen. De periode waarin deze audit moet plaatsvinden wordt door de 
staatssecretaris van BZK bepaald. In januari 2010 heeft de staatsecretaris voor de komende 3 jaar 
een nieuwe auditronde uitgeschreven. De gemeente Dalfsen komt hierbij vroeg aan de beurt. Dalfsen 
staat ingedeeld voor het najaar van 2010. De audit moet worden uitgevoerd door een door het 
ministerie gecertificeerde instelling. De kosten voor de audit bedragen € 8.100. Het ministerie stelt een 
tegemoetkoming in deze kosten beschikbaar van € 5.600. Beide bedragen zijn niet opgenomen in de 
begroting. Het uitvoeren van de GBA audit is verplicht. 
 
Gemeentelijke Basis Administratie / Verkiezingen Nadeel 2010 en 2014   € 24.500 
 Voordeel 2012 en 2013 € 24.500 
In de begroting 2010 is uitgegaan van het organiseren van één verkiezing. Door de val van het kabinet 
Balkenende moeten er in juni tussentijdse Kamerverkiezingen worden gehouden. Hier is in de 
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begroting geen rekening mee gehouden. De extra kosten bedragen € 24.500. Het betreft hier 
drukwerk, portokosten, presentiegelden, catering en dergelijke. In 2012 en 2013 zijn hierdoor geen 
verkiezingen en valt het budget van € 24.500 per jaar vrij. In 2014 zijn dan wel weer verkiezingen. 
 
Vastgoedinformatievoorziening /Luchtfoto’s Nadeel 2011 € 6.750 
 Voordeel 2012 € 8.250  
 Nadeel 2013 € 15.000 
Voor de digitale basisregistratie worden 1 keer per 2 jaar luchtfoto’s gemaakt. Deze investering werd 
in 2 jaar afgeschreven. Volgens de nota waardering en afschrijving kennen we geen 
afschrijvingstermijn van 2 jaar. De investering is nu uit het investeringsplan gehaald en in de 
exploitatie van het product opgenomen. Hiermee vervallen de jaarlijkse kapitaallasten ad € 8.250 en 
komt er 1 keer per 2 jaar (2011-2013-2015 e.v.) een bedrag van € 15.000 voor de luchtfoto’s in de 
plaats. 


 
 
Programma 2 Openbare orde en veiligheid  
 
Hoofdkenmerken 


Het programma omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin gemeente, politie, brandweer, justitie en 
burgers ieder hun rol hebben. De gemeente voert beleid op alle vijf schakels van de Veiligheidsketen, 
te weten pro-actie, preventie, repressie, preparatie en grootschalig optreden en rampenbestrijding. 
1. proactie: uitvoeren van risicoanalyses, betrokkenheid bij ruimtelijke en infrastructuurplanning. 
2. preventie: met name voorlichting, vergunningverlening, handhaving en (rampen)plannen. 
3. preparatie: het ontwikkelen en implementeren van rampenbestrijdingsplannen, aanvalsplannen en 


bereikbaarheidskaarten, het voorbereiden en beoefenen van grootschalig optreden en 
rampenbestrijding, opleiden en oefenen van de betrokkenen bij de gemeentelijke 
rampenbestrijding. 


4. repressie: daadwerkelijke hulpverlening en voorbereiding. 
5. nazorg: begeleiding en opvang van betrokkenen na een incident of calamiteit. 
 
 
Voorgestelde budgetaanpassingen 
 
APV / Politiezaken – Integraal Veiligheidsbeleid Nadeel vanaf 2010 € 10.000 
In de begroting stond jaarlijks een bedrag van € 10.000 voor de besteding aan projecten in het kader 
van het Integraal Veiligheidsbeleid. In de begroting 2010 is dit bedrag abusievelijk niet opgenomen.  
De kosten, ad € 5.000, van deelname aan het Veiligheidshuis IJsselland kunnen dan ook ten laste van 
dit bedrag gebracht worden.  
 
Brandweerkorpsen / Vergoeding BOGO Voordeel 2010 € 6.250 
De kazernes worden verhuurd aan de BOGO (Brandweer Opleidingen Gelderland en Overijssel) voor 
diverse brandweeropleidingen. In 2010 levert dat een eenmalig voordeel op van € 6.250.   
 
 


Programma 3 Beheer openbare ruimte 
 
Hoofdkenmerken  
Het programma omvat de zorg voor de aanleg en het onderhoud van alle elementen die in de 
openbare ruimte aanwezig zijn zoals wegen, openbaar groen en speelplaatsen. 
 
 
Voorgestelde budgetaanpassingen 
 
Budgetaanpassing onderhoud openbare ruimte Nadeel vanaf 2011 € 26.000 
Als gevolg van areaaluitbreiding, door gedeeltelijk realisatie van Gerner Marke, Westerbouwlanden en 
De Nieuwe Landen, is vanaf 2011 een extra budget nodig van € 26.000 voor het beheer en onderhoud 
van: Openbaar groen € 20.800, Openbare verlichting € 1.400, Kinderspeelplaatsen € 1.500 en Wegen 
binnen de bebouwde kom € 2.300. In totaal bedraagt dit € 26.000 structureel. 
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Programma 4 Economische zaken  
 
Hoofdkenmerken 
Het programma omvat de activiteiten die betrekking hebben op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen 
en de ambulante handel. 
 
 
Voorgestelde budgetaanpassingen 
 
Geen voorstellen. 
 


 
Programma 5 Onderwijs  
 
Hoofdkenmerken 


Het programma omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg 
voor de onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, logopedie, 
volwasseneneducatie en het verder ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid op diverse deelterreinen. 
 
 
Voorgestelde budgetaanpassingen 
 
Openbaar en bijzonder onderwijs / Gymnastiekonderwijs Nadeel vanaf 2010 € 3.100 
Door de belastingdienst zijn wij gewezen op het feit dat de kosten voor het gebruik van 
sportaccommodaties voor schoolgymnastiek belast dienen te worden met 6% BTW. In de begroting is 
hier geen rekening mee gehouden. Het structurele nadeel bedraagt derhalve € 3.100. 


 
 


Programma 6 Cultuur, sport en recreatie  
 
Hoofdkenmerken 


Het programma omvat het openbaar bibliotheekwerk, het vormings- en ontwikkelingswerk, sport, 
kunst, amateuristische kunstbeoefening en cultuur, vrijwilligersbeleid, oudheidkunde en musea, 
openluchtrecreatie en multifunctionele accommodaties. De hoofdkenmerken van het toeristisch beleid 
zijn verwoord in de toeristisch recreatieve missie: “Ontwikkelen en versterken van de toeristisch/ 
recreatieve mogelijkheden, met name gericht op routegebonden, watergebonden, verblijfs- en 
dagrecreatie inspelend op en rekening houdend met natuur- en culturele waarden.” 
 
 
Voorgestelde budgetaanpassingen 
 
Geen voorstellen. 
 
 


Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 
 
Hoofdkenmerken 


Het programma omvat bijstandsverlening (inclusief inkomensvoorzieningen), werkgelegenheid, 
maatschappelijk werk, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid (met name Wet voorzieningen 
gehandicapten), minderhedenbeleid, sociaal cultureel werk, jeugdbeleid en kinderopvang. 
 
 
Voorgestelde budgetaanpassingen 
 
Bijzondere bijstand Nadeel vanaf 2010 € 20.000 
De laatste jaren is er een toename geweest van het aantal toegekende aanvragen. Met name op het 
onderdeel Bijzondere bestaanskosten onbelast is de toename enorm. Op andere onderdelen is een 
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geringe afname te constateren. Bij ongewijzigd beleid bedraagt het verwachte tekort per saldo 
€ 20.000.  
 
Minimabeleid – Schuldhulpverlening (professioneel) Nadeel vanaf 2010 € 27.000 
Door een toenemende vraag naar schuldhulpverlening in de afgelopen jaren is de vergoeding aan de 
GKB-Drenthe gestaag opgelopen. De afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Zwolle heeft ook 
nog een aantal cliënten in beheer vanuit het verleden. De vraag naar schuldhulpverlening zal naar alle 
waarschijnlijkheid nog toenemen door een nieuwe Wet op de schuldhulpverlening die waarschijnlijk op 
1 januari 2011 van kracht wordt. In deze wet is min of meer een recht op schuldhulpverlening 
neergelegd. Op basis van de huidige situatie is het noodzakelijk om het budget met € 27.000 op te 
hogen. 
 
Schuldhulpverlening met behulp van vrijwilligers Neutraal 
Het Rijk heeft voor een periode van 3 jaar een extra bijdrage beschikbaar gesteld voor 
schuldhulpverlening met behulp van vrijwilligers. Voor onze gemeente bedraagt deze vergoeding 
€ 11.400. Voor de jaren 2010, 2011 en 2012 wordt voorgesteld om de vereniging Humanitas, die met 
behulp van vrijwilligers wordt de dienst Thuisadministratie uitgevoerd, deze schuldhulpverlening te 
laten continueren. 
Vanaf 2013 zal voortgang van het project opnieuw bekeken moeten worden. 
 
WMO – Algemeen 
De individuele voorzieningen die in het kader van de Wmo worden uitgevoerd, zijn zogenaamde open- 
einde regelingen. Het aantal aanvragen en het bedrag per verstrekte voorziening zijn van te voren niet 
bekend. De verwachting is dat de kosten bij ongewijzigd beleid en verdergaande rijksbezuinigingen in 
de zorg de komende jaren verder zullen toenemen. Er zal nadrukkelijk moeten worden gekeken naar 
het voorzieningenpakket. Uitgangspunt hierbij is de invulling van het centrale begrip 
compensatiebeginsel, zoals opgenomen in de Wmo en toegepast op de individuele voorzieningen. 
 
WMO - Hulp bij het huishouden Nadeel vanaf 2010 € 404.000 
Het aantal uren hulp bij het huishouden stijgt explosief. Voor het jaar 2009 bedroeg het aantal uren 
zorg uiteindelijk ca. 72.000. Op basis van de eerste periode van het jaar 2010 is de verwachting dat er 
in totaal sprake van 90.000 uur zorg zal zijn voor het jaar 2010. De toename wordt mede veroorzaakt 
door aanscherping van de AWBZ, waardoor mensen hun indicatie begeleiding verliezen en om 
enigszins ondersteuning te houden hulp bij het huishouden aanvragen. De verwachte meerkosten 
vanaf 2010 bedragen € 404.000. 
 
WMO – rolstoelen Nadeel vanaf 2010 € 42.000 
Bij de Wmo-rolstoelen zien we in de loop van de jaren structureel hogere kosten door vervanging van 
rolstoelen, individuele aanpassingen, toename bestand en hogere onderhoudskosten. De verwachting 
is dat het structurele tekort € 42.000 bedraagt. 
 
WMO – vervoersvoorzieningen Nadeel vanaf 2010 € 84.000 
Een forse toename van het uitstaand bestand van Wmo-vervoersvoerzieningen, de hogere kosten 
voor vervanging en individuele aanpassingen van scootmobielen zorgen voor een tekort op dit budget. 
Daarnaast neemt het gebruik van de regiotaxi ook fors toe. De verwachting is dat het structurele tekort 
€ 84.000 bedraagt. 
 
WMO – woonvoorzieningen Nadeel vanaf 2010 € 50.000 
Bij de Wmo-woonvoorzieningen zien we een grillig beeld van de uitgaven Vanaf 2007 worden de grote 
woningenaanpassingen (groter dan € 20.400) niet meer vergoed. Ondanks dat er veel 
woonvoorzieningen worden verstrekt, bleven de kosten tot op heden relatief beperkt . Wel is reeds 
bekend dat er met ingang van het jaar 2010 in ieder geval sprake zal zijn van enkele grotere 
woningaanpassingen. De verwachting is dat het structurele tekort € 50.000 bedraagt.  
 
Kinderdagopvang / Inspecties gastouderopvang Nadeel  2010 € 21.000 
Door aanpassing van de Wet kinderopvang zijn de kwaliteitseisen voor gastouders aangescherpt en is 
de gemeente vanaf 1 januari 2010 verplicht om toe te zien op de naleving van deze kwaliteitseisen. 
Alle gastouders moeten zich melden bij de gemeente en de gastoudervoorziening wordt 
geïnspecteerd door de GGD. Door navraag bij gastouderbureaus verwachten wij dat er zich ongeveer 
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75 gastouders zullen melden. De kosten hiervoor zullen dan ongeveer € 21.000 bedragen. De 
rijksvergoeding ad € 8.300 is reeds in de begroting verwerkt, maar de verwachte uitgaven niet.   
Omdat alle bestaande gastouders zich vóór 1 september moeten hebben gemeld om in aanmerking te 
blijven komen voor de regeling voor belastingteruggave, is het niet mogelijk een deel van de 
inspecties uit te stellen.  
 
Ambulant jongerenwerk  Nadeel vanaf 2011 € 25.000 
Bij de bespreking van het ambulant jongerenwerk in de commissievergadering is afgesproken dat 
hierover een voorstel wordt gedaan bij de voorjaarsnota. In het coalitieakkoord is daarnaast 
afgesproken dat wordt ingezet op jongerenwerk om problemen met hangjeugd te voorkomen en 
specifieke problemen van de jeugd op te lossen.  
Het ambulant jongerenwerk speelt hierin een prominente rol, maar ook het lokaal jongerenwerk moet 
niet worden vergeten, zeker als het gaat om problemen met hangjeugd te voorkomen. Bij beide 
vormen van jongerenwerk ontstaan knelpunten waarvoor wij hier een voorstel doen.  
 
In het voorstel aan de raad eind 2006 zijn de taken van de ambulant jongerenwerker als volgt 
samengevat: 
De jongerenwerker heeft zowel een preventieve als een curatieve functie. Via preventieprogramma’s 
en tijdig signaleren kunnen problemen als overlast, schoolverlaten/werkloosheid en verslaving beter 
voorkomen worden. Daarnaast kan de jongerenwerker optreden als bemiddelaar tussen de jongeren 
en de buurt, de politie en de gemeente. Ook zal de jongerenwerker proberen de jongeren mee te 
krijgen in het reguliere aanbod. Daar waar het bestaande aanbod niet aansluit op de leefwereld van 
de jongeren, kan de jongerenwerker hen motiveren en ondersteunen om zelf activiteiten op te zetten. 
De jongerenwerker zoekt de jongeren op daar waar zij zich in hun vrije tijd ophouden; op straat, in 
keten en in de jeugdsoos. 
 
Het ambulant jongerenwerk is fors gegroeid sinds 2007. Het aantal hulpvragen neemt toe, er zijn 
diverse opbouwprojecten en vanuit de gemeente wordt veel beroep op de ambulant jongerenwerker 
gedaan (jeugdwerkloosheid, leerplicht, openbare orde en veiligheid, alcoholmatiging, etc.). De 
ambulant jongerenwerker is niet meer weg te denken uit het netwerk van hulp aan en ondersteuning 
van jongeren. De ambulant jongerenwerker moet met de huidige formatie echter nee verkopen aan 
jongeren met een hulpvraag en heeft te weinig tijd voor het reguliere straat- en opbouwwerk (o.a. 
hangplekken en keten bezoeken). De SMON vraagt daarom om uitbreiding van 0.55 FTE. Voor 2010 
kunnen de kosten opgevangen worden binnen het bestaande budget (start september 2010) maar 
vanaf 2011 bedragen de kosten € 25.000 structureel.  
 
Jongerenwerk Dalfsen  Nadeel vanaf 2011 € 12.500 
De jeugdsoos is verhuisd naar kerkgebouw Pniël. Landstede krijgt vanaf 2008 extra subsidie voor de 
inzet van een extra jongerenwerker in de jeugdsoos. Door deze extra uren (12,5) is de jeugdsoos op 
maandagavond extra open gegaan om een groep jongeren op te vangen die voor overlast in het dorp 
zorgden en is er een tweede jongerenwerker op de avonden dat de oudere jeugd komt. De situatie is 
hierdoor verbeterd. Het is rustiger in het dorp en de jongeren komen naar de jeugdsoos. Willen we de 
groepen jongeren binnenhouden, dan zal de jeugdsoos de extra bijdrage moeten blijven ontvangen. 
Door de onoverzichtelijkheid van gebouw Pniël en de wat lastige doelgroep, is het op sommige 
avonden onverantwoord om één jongerenwerker te laten staan. De kosten voor de extra uren 
bedragen € 42.500. € 30.000 hiervan kan opgevangen worden binnen het budget van de jeugdsoos. 
Voorgesteld wordt om de extra kosten van € 12.500 vanaf 2011 beschikbaar te stellen.  
 


 
Programma 8 Volksgezondheid en milieu  
 
Hoofdkenmerken 


Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van gezondheidszorg, 
afvalverwijdering en verwerking, riolering en waterzuivering en de begraafplaatsen. Bij de 
gezondheidszorg is er sprake van een regiefunctie voor de lokale overheid. 
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Voorgestelde budgetaanpassingen 
 
Riolen en gemalen Nadeel vanaf 2011 € 4.800 
Als gevolg van areaaluitbreiding, door gedeeltelijke realisatie van Gerner Marke, Westerbouwlanden 
en De Nieuwe Landen, is vanaf 2011 een extra budget nodig van € 4.800 voor het beheer en 
onderhoud van IT riool en DWA - en gemengd stelsel. 
De kosten worden ten laste van de egalisatiereserve riolering gebracht. 
 
 


Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
 
Hoofdkenmerken  


De gemeente moet beschikken over een actueel ruimtelijk- en volkshuisvestingsbeleid 
(omgevingsbeleid) waarmee op een adequate manier kan worden ingespeeld op wettelijke kaders en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Het programma omvat de vaststelling van bestemmingsplannen, 
realisatie van bouwlocaties, het scheppen van voorwaarden voor het verbeteren van de kwaliteit van 
het woon-, werk- en leefmilieu. Het in samenspel met de woningbouwverenigingen en marktpartijen 
ontwikkelen van de woningvoorraad in kwalitatieve- en kwantitatieve zin, die zoveel mogelijk aansluit 
bij de eigen woningbehoefte. Er op toezien dat de specifieke woningvoorraad beschikbaar blijft voor 
de doelgroep. 
 
 
Voorgestelde budgetaanpassingen 
 
Bestemmingsplan Voordeel vanaf 2010 € 50.000 
We zijn gestart met een totaal herziening van het bestemmingsplan Buitengebied voor de hele 
gemeente Dalfsen. Deze procedure zal een aantal jaren duren. Voorgesteld wordt om hiervoor met 
ingang van 2010 t/m 2014 op dezelfde manier mee om te gaan als met de reservering voor de 
structuurvisie en de uitgaaf te verantwoorden als een investering. De totaal ingeschatte kosten, 
ongeveer € 250.000 kunnen ten laste worden gebracht van de algemene reserve. Voordeel hiervan is 
dat de gereserveerde middelen beschikbaar blijven voor herziening van het bestemmingsplan 
buitengebied. De betreffende begrotingspost kan dan jaarlijks met € 50.000 worden verlaagd.  
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Hoofdstuk 4  Financiële consequenties inclusief dekkingsplan 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de structurele- en incidentele budgetaanpassingen 
(zoals toegelicht in het vorige hoofdstuk) en de consequenties van het nieuwe investeringsplan, met 
daarbij een dekkingsplan. 
 
4.1 Structurele budgetaanpassingen 
 


 
 
Dekkingsplan: 
Voorgesteld wordt om bovengenoemde financiële consequenties te betrekken bij de 
bezuinigingsopdracht (zie verder hoofdstuk 5).


excl. investeringen, bedragen in euro's  - = nadeel


Omschrijving 2010 2011 2012 2013 2014


Programma 1.  Bestuur


Automatisering -onderhoudsabonnementen S -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 


Loonkosten / WGA-premie S 30.000 30.000 30.000 30.000


Raad en raadscommissies S -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 


Totaal programma 1.  Bestuur -80.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 


Programma 2.  Openbare Orde en Veiligheid


APV/Politiezaken - Integraal veiligheidsbeleid S -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 


Totaal programma 2 Openbare Orde en Veiligheid -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 


Programma 3.  Beheer openbare ruimte


Openbare verlichting S -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 


Wegen binnen de bebouwde kom S -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 


Openbaar groen S -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 


Kinderspeelplaatsen S -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 


Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 


Programma 5.  Onderwijs


Openbaar en bijzonder onderwijs / Gymnastiekonderwijs S -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 


Totaal programma 5. Onderwijs -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 


Programma 7.  Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening


Bijzondere bijstand S -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 


Minimabeleid / Schuldhulpverlening S -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 


WMO - Hulp bij het huishouden S -404.000 -404.000 -404.000 -404.000 -404.000 


WMO - Rolstoelen S -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 


WMO - Vervoersvoorzieningen S -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 


WMO - Woonvoorzieningen S -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 


Ambulant jongerenwerk S -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 


Jongerenwerk Dalfsen S -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 


Totaal programma 7. Soc. vz. en maatsch. dienstverl. -627.000 -664.500 -664.500 -664.500 -664.500 


Programma 8.  Volksgezondheid en Milieu


Riolen en gemalen S -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 


Totaal programma 8. Volksgezondheid en Milieu -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 


Programma 9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting


Bestemmingsplan (regelend) / Buitengebied S 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000


Totaal progr.9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000


Totaal budgetaanpassingen programma 1 t/m 9 -670.100 -708.400 -708.400 -708.400 -708.400 
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4.2 Incidentele budgetaanpassingen 
 


 
 
Dekkingsplan: 
Voorgesteld wordt om bovengenoemde incidentele financiële consequenties ten gunste te brengen 
van de algemene reserve dan wel te onttrekken aan de rente algemene reserve. 
 
 
4.3 Investeringsplan 2010-2014 
 
In het aparte boekwerk van het investeringsplan staan alle investeringen toegelicht. Uiteindelijk geeft 
het geactualiseerde investeringsplan de volgende extra investeringslasten:  
 


 
 
Dekkingsplan: 
Voorgesteld wordt om bovengenoemde financiële consequenties te betrekken bij de 
bezuinigingsopdracht (zie verder hoofdstuk 5).


(bedragen in euro's; - = nadeel) 2010 2011 2012 2013 2014


Totaal te honoreren investeringslasten: -59.800 -68.100 -36.000 -6.100 -29.500


excl. investeringen, bedragen in euro's  - = nadeel


Omschrijving 2010 2011 2012 2013 2014


Programma 1.  Bestuur


Dividend BNG I 36.100


Loonkosten / WGA-premie I 15.000


Gemeentelijke Basis Administratie / Gegevensbeheer audit I -2.500 


Gemeentelijke Basis Administratie / Verkiezingen I -24.500 24.500 24.500 -24.500 


Vastgoedinformatievoorziening / Luchtfoto's I -6.750 8.250 -15.000 


Totaal programma 1.  Bestuur 24.100 -6.750 32.750 9.500 -24.500 


Programma 2.  Openbare Orde en Veiligheid


Brandweerkorpsen - Vergoeding BOGO I 6.250


Totaal programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 6.250


Programma 7.  Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening


Kinderdagopvang / Inspecties gastouderopvang I -21.000 


Totaal programma 7. Soc. vz. en maatsch. dienstverl. -21.000 


Totaal budgetaanpassingen programma 1 t/m 9 9.350 -6.750 32.750 9.500 -24.500 
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Hoofdstuk 5  Geactualiseerd financieel meerjarenperspectief 2010-2014 
 
Op basis van de financiële consequenties uit voorgaande hoofdstukken ontstaat het volgende 
geactualiseerde financieel meerjarenperspectief 2010-2014.  
 


 
Zoals al aangegeven in het dekkingsplan zal dit sombere meerjarenperspectief gedekt moeten worden 
door te bezuinigen. Dit houdt dus in dat de bezuinigingen nog niet zijn verwerkt in voorliggende 
voorjaarsnota of investeringsplan. Deze komen er dus nog overheen. 
 
Verder komt de bezuinigingsopdracht uit het raadsdocument/ coalitieakkoord hier nog bovenop. In 
onderstaande tabel komt dit tot uiting. 
 


 
 
Al met al ligt er een forse opgave om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief. 
 
Het college zal bij de behandeling van de begroting 2011-2014 in november met uitgewerkte 
bezuinigingsvoorstellen komen. Ook zal dan de nieuwe nota reserves en voorzieningen gereed zijn. 
Een sluitend begrotingsjaar 2010 zal bij de Najaarsnota worden betrokken. 
 
Tezamen zal een financieel beeld ontstaan waarover de raad haar integrale afweging kan maken ten 
aanzien van de nog bestaande wensen (zoals bijvoorbeeld De Trefkoele) en de financiële positie op 
dat moment. 
 
 
 
 


(bedragen in euro's; - = nadeel) 2010 2011 2012 2013 2014


Actueel meerjarenperspectief -13.000 -60.000 182.000 -23.000 -700


Voorjaarsnota juni:


Totaal te honoreren structurele budgetaanpassingen -670.100 -708.400 -708.400 -708.400 -708.400


Totaal te honoreren incidentele budgetaanpassingen 9.350 -6.750 32.750 9.500 -24.500


> dekking rente algemene reserve -9.350 6.750 -32.750 -9.500 24.500


Totaal te honoreren investeringslasten: -59.800 -68.100 -36.000 -6.100 -29.500


Meerjarenperspectief inclusief Voorjaarsnota juni -742.900 -836.500 -562.400 -737.500 -738.600


(bedragen in euro's; - = nadeel) 2010 2011 2012 2013 2014


Meerjarenperspectief inclusief Voorjaarsnota juni -742.900 -836.500 -562.400 -737.500 -738.600


Te bezuinigen vanuit het raadsdocument -600.000 -1.200.000 -2.000.000 -2.800.000


Meerjarenperspectie inclusief raadsdocument -1.436.500 -1.762.400 -2.737.500 -3.538.600
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Hoofdstuk 6  Uitgangspunten begroting 2011 
 
Vertrekpunt voor het opstellen van de begroting 2011 (inclusief meerjarenraming 2012-2014) is het 
huidige beleid zoals dat weergegeven is in de begroting 2010. De begrotingswijzigingen t/m maart 
2010 zijn meegenomen. 
Gelet op de bezuinigingen die moeten plaatsvinden wordt, conform de voorjaarsnota 2009, de nullijn 
gehandhaafd. Dat wil zeggen dat voor alle uitgaven budgetten geen verhoging wordt toegepast. 
Vanuit de gedachte van duurzaamheid/duurzaam Dalfsen worden ook de budgetten voor energie niet 
aangepast. Voor de loonkosten volgen we de CAO ontwikkeling. Deze nullijn zal positief doorwerken 
in het saldo van de begroting. 
 
Tarieven. 
Overeenkomstig de gebruikelijke gedragslijn wordt de ontwikkeling van de tarieven voor de 
gemeentelijke diensten (bijvoorbeeld leges, verhuur sportaccommodaties) gekoppeld aan de  
prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product. Dit betekent dat voor 2011 rekening gehouden moet 
worden met een tariefsverhoging van 1%. Datzelfde percentage wordt ook aangehouden voor de 
jaren 2012-2014. 
Bij de berekening van opbrengsten dient niet alleen het tarief in beeld gebracht te worden maar ook 
het aantal verleende diensten. Bijvoorbeeld aantal uren verhuur sportaccommodaties, aantal 
verleende bouwvergunningen. 
 
Aantal inwoners en woningen.  
Daar waar bedragen gerelateerd zijn aan aantal inwoners en woningen wordt uitgegaan van de 
volgende aantallen: 
Jaar   aantal inwoners    stijging  aantal woningen   stijging   
2009 (definitief)   27.044                10.501 


1
       


2010 (definitief)    27.259 
4
     215   10.630      129 


2 


2011 (aanname)             27.446       187 
5
  10.794      164 


2 


2012 (aanname)   27.633       187 
5
              11.043      249 


2 


2013 (aanname)   27.820       187 
5
            11.246      203 


2 


2014 (aanname)  28.007       187 
5
  11.363      117 


3 


1 
Vastgestelde voorraadgegevens  volgens CBS. 


2  
Gegevens ontleend


 
aan de planning van de op te leveren woningen in de gemeente. 


3
 Raming. Aantal is sterk afhankelijk van het provinciale beleid voor de toewijzing van contingenten. 


4
 Aantal inwoners per 1 januari 2010 volgens CBS. 


5
 De prognoses zijn gebaseerd op het demografisch onderzoek dat voorjaar 2009 door SGBO is uitgevoerd. In 


dat onderzoek wordt uitgegaan van een lichte groei van 0,7% ten opzichte van 1-1-2009. Dit betekent een 
jaarlijkse groei met 187 inwoners. 


 
Uitgangspunten berekening loonkosten. 
Op 15 mei 2010 zijn de vakbonden en de VNG het eens geworden over een nieuwe CAO voor de 
gemeenteambtenaren met een duur van 2 jaar. Dit jaar (2010) krijgen de werknemers er 1,5% bij. 
In 2010 en 2011 wordt de eindejaarsuitkering met telkens 0,5% verhoogd en het salaris wordt in 2011 
verhoogd met eveneens 0,5%.  
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 Bijlage Overzicht niet gehonoreerde budgetaanpassingen  
 
In deze bijlage worden de niet gehonoreerde budgetaanpassingen weergegeven omdat zij niet 
voldeden aan de criteria van de drie O’s. 
 


 
 
Huisvesting - Gemeentehuis Dalfsen / Kunst Nadeel vanaf 2010  € 5.500 
De kunst in het gemeentehuis is niet in eigendom van de gemeente en wordt gehuurd van de 
kunstuitleen Zwolle. De kosten voor de huur zijn € 5.500 per jaar. In de begroting is hier geen rekening 
meegehouden. 
 
Huisvesting - Gemeentehuis Dalfsen / Schoonmaak Nadeel vanaf 2010  € 20.000 
De schoonmaak van het gemeentehuis is opnieuw aanbesteed. De aanbesteding is niet gelukt binnen 
het in de begroting opgenomen bedrag. Het nadeel door de nieuwe aanbesteding bedraagt € 20.000 
structureel. 


 
Subsidie gemeentelijke monumenten Nadeel vanaf 2010 € 5.000 
Door toevoeging van ca. 40 objecten aan de gemeentelijke monumentenlijst in 2008, vond ingaande 
2009 een toename plaats van het aantal subsidieaanvragen. Deze ontwikkeling zet in 2010 
onverminderd voort. Het beschikbare budget, ad € 15.000, is niet toereikend om alle aanvragen te 
kunnen honoreren. Het beoogde doel, financiële ondersteuning bij instandhouding van de 
monumentale waarden, wordt daardoor maar deels bereikt. De huidige subsidieverordening is nu voor 
meer objecten van toepassing en om deze goed uit te kunnen voeren is een extra budget nodig van 
€ 5.000.  


 
Participatiebudget /Vluchtelingenwerk Nadeel vanaf 2012 € 8.000 
In de voorjaarsnota 2009 is het budget voor de stichting Vluchtelingenwerk Dalfsen voor de jaren 
2009, 2010 & 2011 verhoogd naar € 35.000. Vanaf 2012 is weer rekening gehouden met € 22.000. 
Met dit bedrag is geen reële dienstverlening mogelijk voor de taken van Vluchtelingenwerk. Dit zou 
namelijk neerkomen op een inzet van ongeveer 6 uur per week. Om een zeker minimum aan 
dienstverlening te bieden is 10 tot 12 uur per week noodzakelijk. Hiervoor is een subsidie van 
minimaal € 30.000 nodig. Een structurele aanvulling van € 8.000 is dan ook noodzakelijk. 


 
Welzijn ouderen / Subsidie ZorgRvoor Nadeel  vanaf 2011 € 10.000 
Voor de periode van 1 juli 2009 tot 1 januari 2011 is aan ZorgRvoor een projectsubsidie verleend van 
€ 15.000. Doelstelling is, via gezamenlijk vervoer onder begeleiding van vrijwilligers, een duidelijke 
bijdrage te leveren aan het voorkomen c.q. verminderen van eenzaamheid onder ouderen. 
Afgesproken is dat vóór 1 november 2010 wordt beslist over het al dan niet voortzetten van 
subsidiëring na 1 januari 2011. De structurele lasten hiervan bedragen dan € 10.000 per jaar. 
Alhoewel definitieve evaluatie nog niet heeft plaatsgevonden (gepland juni 2010), is duidelijk dat het 


excl. investeringen, bedragen in euro's  - = nadeel


Omschrijving 2010 2011 2012 2013 2014


Programma 1.  Bestuur


Gemeentehuis Dalfsen - Kunst S -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 


Gemeentehuis Dalfsen - Schoonmaak S -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 


Totaal programma 1.  Bestuur -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 


Programma 6.  Cultuur, sport en recreatie


Monumentenzorg en archeologie / Gemeentelijke lijst S -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 


Totaal programma 6. Cultuur, sport en recreatie -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 


Programma 7.  Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening


Participatiebudget / Vluchtelingenwerk S -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 


Welzijn ouderen / Subsidie ZorgRvoor S -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 


Totaal programma 7. Soc. vz. en maatsch. dienstverl. -18.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 


Totaal budgetaanpassingen programma 1 t/m 9 -43.500 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 
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vervoer in een behoefte voorziet. Van de 440 huidige deelnemers zijn er op dit moment 91 afkomstig 
uit de gemeente Dalfsen. Bij de subsidiëring voor de periode van 1 juli 2009 tot 1 januari 2011 is een 
nadrukkelijk voorbehoud gemaakt voor het eventueel voortzetten van de subsidie na 1 januari 2011. 
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