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De programmabegroting voor 2011 is de eerste van deze raad en niet direct 

de meest eenvoudige.  

 

Bij het opstellen van het raadsdocument hebben de partijen van deze raad 

zich verbonden aan een aantal uitgangspunten met betrekking tot de 

financiën van deze gemeente. Uitgangspunten die – voor zover wij dat 

kunnen beoordelen – door het college in praktische zin zijn verwerkt in deze 

begroting. De klus die door het college en het ambtelijk apparaat is geklaard 

– even los van wat je daar inhoudelijk van vindt – verdient onze 

complimenten. 

 

Voor ons staan twee elementen centraal en die elementen gebruiken wij als 

toetsstenen bij de beoordeling van dit document. Die elementen zijn: 

1. er zal worden bezuinigd.  

De bezuiniging zal gefaseerd worden doorgevoerd waarbij 

overeenkomstig het raadsdocument wordt uitgegaan van een korting 

op het gemeentefonds van maximaal 20% en waarbij van dat maximale 

risico voor 70% in de komende 4 jaren zal worden gerealiseerd. De 

reserves zullen worden aangewend om een eventueel tekort dat 

ontstaat tijdens deze periode aan te vullen. 

2. de meest kwetsbare groepen in onze gemeenschap zullen zoveel 

mogelijk worden ontzien.? 

 

Ten aanzien van dat eerste punt: er zal bezuinigd worden het volgende.  

De financiële toekomst van de gemeente Dalfsen mag dan minder 

rooskleurig lijken dan ons lief is, de toestand van Dalfsen is altijd nog 

behoorlijk stevig met een reservepositie waar maar weinig gemeenten aan 

kunnen tippen.  

 

Inmiddels is er wel wat meer duidelijk geworden over de te verwachten 

korting op het gemeentefonds; hoewel nog geen enkele zekerheid wordt 

geboden. Gingen we bij het raadsdocument nog uit van een maximaal risico 

van 20%. Nu lijkt het eerder op maximaal 5% uit te komen. Daar tegenover 

staat dat de uitgaven meer lijken te stijgen dan aanvankelijk verwacht. De 

bezuinigingsopdracht blijft daarmee aanwezig. Toch zijn  wij van mening dat 
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er geen reden is om vol op de rem te gaan staan. Pas in 2012 kun je met 

meer zekerheid zeggen hoe het financieel zal gaan lopen. Daarom willen we 

voor 2011 geen al te rigoureuze maatregelen ondersteunen. 

De vraag aan het college hierover is nog wel om in de eerste termijn aan te 

geven wat de laatste ontwikkelingen zijn met betrekking tot de korting op 

het gemeentefonds? 

 

Ten aanzien van het tweede punt. 

Kwetsbare groepen in de samenleving hebben het vaak al niet gemakkelijk en 

krijgen het in tijden crises vaak nog zwaarder te verduren.  

De Partij van de Arbeid wil er voor waken dat deze kwetsbare groepen 

onevenredig belast worden door bezuinigingen. Het is een gemeentelijke 

kerntaak om er voor te zorgen dat deze groepen tot op zekere hoogte 

kunnen functioneren en kunnen blijven functioneren in onze lokale 

gemeenschap. Bezuinigingen in crisistijd doe je wat ons betreft pas in de 

allerlaatste plaats op de sociale zaak. 

 

Voordat we de programma’s toch kort even langs lopen, nog een paar 

algemene opmerkingen. 

 

Huis voor de Jeugd 

Al in een eerdere raadsperiode hebben we hier geld voor vrij gemaakt. Die 

reservering lijkt een beetje te verdampen onder algemene noemers. Ook bij 

de nota reserves en voorzieningen maakten we deze opmerking. Wij pleiten 

er voor deze voorziening duidelijk zichtbaar te houden.  
 

De N340/348. 

Over het tracé is door de provincie een besluit genomen. Over de 

daadwerkelijke uitvoering zal nog veel onderhandeld worden. Vooral het 

onderliggende wegennet in Dalfsen eist de volle aandacht van college en 

ambtelijk apparaat. We verwachten dat hierbij vooral veiligheid voor fietsers 

en de te verwachten toename van overlast in Ankum en Oudleusen aandacht 

krijgen vanuit onze gemeente. 

 

Voor de N348 geldt dat hier voortgang lijkt geboekt. Twee kruisingen met 

stoplichten, één ten noorden en één ten zuiden van Lemelerveld. We hopen 

dat – nu hier ook bij de inwoners voldoende draagvlak voor lijkt te zijn – dit 



 
 

Programmabegroting 2011 PvdA Pagina 4 
 

nog in deze raadsperiode afgerond wordt. Wel dient er voldoende aandacht 

te zijn – ook hier – voor het onderliggende wegennet. In het bijzonder vragen 

we aandacht voor de knelpunten die kunnen ontstaan als de oostelijke 

aansluiting bij de zuidelijke kruising er niet komt.  
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De programmabegroting. 

Een aantal onderdelen willen we nog even meer gedetailleerd met u 

doornemen. De reactie op de bezuinigingen kunnen we niet los zien van de 

programmabegroting en die zit dus vervlochten in het stuk. Aan het eind 

geef ik een korte samenvatting van de reactie op de bezuinigingen. 

 

Programma 1. Bestuur 

Hierover een paar vragen aan het college: 

Er ligt een uitspraak van een rechtbank waarbij de uitspraak inhoudt dat een 

identiteitsbewijs gratis verstrekt dient te worden door de overheid.  Daarnaast is 

er een uitspraak dat de WOZ waarde individueel bepaald moet kunnen worden. 

Kunt u aangeven welke consequenties hier mogelijk uit voortvloeien? 

 

Het college-akkoord houdt onder meer in dat eind 2011 - na objectief onderzoek 

– zal worden bekeken of verder wordt gegaan met 2 of 3 wethouders. Wanneer 

wordt begonnen met dat onderzoek? 

 

Programma 3. Beheer Openbare Ruimte 

Hier missen we acties om het fietsverkeer in kernen beter in te richten volgens 

het eigen gemeentelijke beleidsplan. Graag verwijzen we naar het PvdA rapport 

over het bevorderen van fietsverkeer in de gemeente). Er is nog ruimte in het 

GVVP budget. 

 

We zijn nog niet overtuigd dat een directe aansluiting vanuit Lemelerveld bij 

Heino op de N35 een slechte zaak zou zijn. Vooral als bij Raalte voor een 

zuidelijke omleiding zou worden gekozen lijkt het een goede oplossing. Wil het 

college zich daar toch eens opnieuw over buigen? 

 

Wat betreft de Rechterense dijk: we menen begrepen te hebben dat hier vooral 

veel miscommunicatie aan de hand is. Hebben we het nou goed dat het college 

met ons van mening is dat grootschalige kap van bomen teneinde verbreding van 

de dijk mogelijk te maken, niet aan de orde is? 

 

Verder heeft een nieuw groenstructuurplan en een nieuw beleidsplan voor 

bermen en sloten voor ons lage prioriteit. Dat mag ook wel wat later. Dit in het 

kader van het verminderen van de beleidsdruk. 

 

Tenslotte een opmerking over het onderhoud wegen. Er wordt eigenlijk een 

alternatief voorstel gedaan in de begroting. Wij zijn evenwel van mening dat een 

bezuiniging op een dergelijk onderwerp – zij het tijdelijk -  beter te dragen is 
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dan bezuinigingen op het meer maatschappelijke terrein. Daarom stellen we 

voor de voorgestelde bezuiniging op het onderhoud van wegen volgens het 

schema 180.000, 2*280.000 en 480.000 door te voeren.   

 

Programma 4. Economische zaken. 

Hier wordt door het college voorgesteld om geen bezuiniging door te voeren; 

dit vooral gebaseerd op de geringe omvang (in geld uitgedrukt) van het 

programmaonderdeel. Daar zijn we het niet mee eens. Ook een 

buurtvereniging die enkele honderden Euro’s ontvangt ontkomt niet aan de 

kaasschaaf. Dan ook hier wat ons betreft en volgens ons kan dat ook. We 

vragen het college hier toch tenminste 5% bezuiniging te vinden.  

 

Programma 5. Onderwijs 

Op dit beleidsterrein wordt het programma Passend Onderwijs ontwikkeld. 

Veel wordt er van de gemeente en de onderwijsinstellingen verwacht. 

Tegelijkertijd worden de budgetten door het nieuwe kabinet met 300 miljoen 

gekort. Hoe gaat u hier een oplossing voor vinden?  

Positief punt in dit geheel is het project Frisse Scholen. Kunt u aangeven hoe 

het met de voortgang staat? 

 

Bezuinigingen op dit terrein – vooral gelet op de onzekere budgetten vanuit 

het gemeentefonds – vinden we op dit moment absoluut niet aan de orde.  

 

Programma 6. Cultuur, Sport en Recreatie. 

 

BibliotheekBibliotheekBibliotheekBibliotheek: : : : we hebben de bibliotheek  kort geleden de kans geboden om 

zich in de periode tot 2014 te ontwikkelen tot een  beleefbibliotheek. Het 

kan niet zo zijn dat we daar nu een streep doorhalen. De bibliotheek is een 

basisvoorziening voor de kernen, waar mensen niet alleen komen voor 

nieuwe literatuur, kennis en informatie maar ook voor ontmoeting. 

 

MuziekonderwijsMuziekonderwijsMuziekonderwijsMuziekonderwijs: onduidelijk is of de muziekverenigingen het hafabra-

onderwijs nu gaan overnemen van de Muzerie. De argumentatie voor 

overheveling lag deels in de verwachte lagere kosten. Dat zien we niet terug 

in de begroting. Kunt u daar nog iets meer over zeggen en zijn er al 

afspraken gemaakt omtrent de kwaliteitsborging door de 

muziekverenigingen? 
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SportSportSportSport: : : : de verenigingen worden van verschillende kanten financieel geraakt: 

verhoging van de verhuur van sportvelden en gymlokalen en daarboven op 

10% korting op de subsidie.  Dit staat op gespannen voet met onze 

uitgangspunten van meer bewegen en het sociale bindmiddel dat sport biedt. 

 

Bij 3 van de 7 Grote Projecten is inmiddels de 1e fase afgesloten en we 

rekenen erop dat aan de overige projecten in de eerste helft van 2011 ook 

het groene licht gegeven kan worden. De realisatie van voorzieningen op het 

gebied van sport en cultuur vinden we van groot belang. We roepen het 

college op om de met het oog op de realisatie van projecten als de Trefkoele, 

de Schakel en de mogelijke privatisering van het Kulturhus in Lemelerveld op 

korte termijn met voorstellen te komen. 

 

De bezuinigingen van de gesubsidieerde instellingen zijn fors en cumulatief. 

Deze instellingen hebben echter ook zo hun financiële verplichtingen.  

Hier willen we een pleidooi houden voor het ontzien van juist deze groep 

bedrijven, verenigingen en instellingen. De voorlopig positieve resultaten van 

de gemeentelijke begroting voor 2011 en 2012 en de indicatie dat de 

toewijzing van het gemeentefonds wel eens mee zou kunnen vallen brengen 

ons tot dit voorstel. Het is ook in lijn met het raadsdocument waar in 

opgenomen is dat maatregelen die de burger direct raken, zoveel mogelijk 

worden ontzien en waarbij sociale cohesie als een groot goed wordt 

beschreven.  

 

Wij stellen voor de korting van cumulatief 10% over de hele lijn van dit 

programmaonderdeel te halveren en wat later te beginnen. Daarnaast stellen 

we voor subsidies lager dan € 1.000,-- helemaal te ontzien.  

 

De bezuiniging komt wat ons betreft dan neer op maximaal 5% in 2014 en is 

wat ons betreft te faseren als volgt: 

2011 0% 

2012 0% 

2013 2,5% 

2014 2,5 % 

De laatste twee jaren zouden we hier het karakter van voorlopig willen geven 

om in 2012 daarover een definitief besluit te nemen.  
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We doen mee in allerlei overleggen over recreatiebevordering, maar we zien 

tegelijkertijd een afname van de toeristenstroom naar het Vechtdal. De 

effectiviteit van de deelname aan die overleggen is in onze ogen dan ook 

betrekkelijk. Wij pleiten voor een vermindering van deelname aan deze 

overlegorganen. 

 

Daarnaast stellen we voor de verhoging van de toeristenbelasting ook over 

de hele linie te halveren. De afstemming met de overige gemeenten in het 

Vechtdal is hier van groot belang.  

 

Programma 7. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

Zoals ook al in het raadsdocument is opgenomen moet krachtig ingezet 

worden op de verdere ontwikkeling van de sociale infrastructuur. Mensen 

moeten in staat worden gesteld om mee te kunnen doen in de maatschappij. 

Wij willen het aantrekkelijker maken om in onze gemeente te blijven of te 

komen wonen. En dat wordt voor een groot deel bepaald door voorzieningen 

op sociaal en maatschappelijk gebied; we verwijzen naar de opmerkingen 

over sociale cohesie onder programma 6. Juist in een tijd van bezuinigingen 

moet voorkomen worden dat ontwikkelingen op dit terrein achterblijven. Om 

die reden zal er i.p.v. te bezuinigen geld moeten zijn om initiatieven te 

kunnen realiseren.  (Een suggestie zou kunnen zijn om het geld dat is 

vrijgekomen doordat de provincie harde infrastructuur heeft gesubsidieerd, 

in de gemeente Dalfsen te reserveren voor sociale infrastructuur). 

 

We hebben onze zorg  over de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin. Dit lijkt steeds langer te duren en blijkt weerbarstiger dan 

aangenomen.  

 

De WMO is en blijft een grote onzekere factor in dit geheel. Het tekort in de 

begroting ontstaat voor een substantieel deel door de toenemende kosten op 

dit beleidsterrein. Wij maken ons – met het college  - zorgen over de hoogte 

van de kosten van de WMO. Het is aan ons, de Dalfser politiek, om daarin 

keuzes te maken. Keuzes waarbij we voldoende oog houden voor de 

kwetsbaren in onze gemeenschap. Geldt hier niet het adagium dat de mate 

van beschaving van een samenleving is af te meten aan de mate waarin deze 

samenleving zorg draagt voor de kwetsbaren uit haar midden? 
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De WSW. Het initiatief om SW’ers in te zetten voor de vooralsnog 

gemeentelijke postvoorziening is een prima zaak. We zouden graag zien, dat 

de gemeente ook op andere uitvoeringsterreinen mogelijkheden op dit 

gebied aanpakt. Dit helpt alleen maar de achterstanden van wachtlijsten bij 

de WSW weg te werken. Re-integratie is overigens een gecompliceerde zaak. 

Daarom stellen we voor om de 120 duizend euro die – in de nota reserves en 

voorzieningen - vanuit de bestaande voorziening aan de vrij besteedbare 

middelen wordt toegewezen, voor dit doel te blijven gebruiken. Daarmee kan 

de resterende wachtlijst voor de WSW worden aangepakt.  Juist deze groep is 

afhankelijk van de steun vanuit de gemeenschap.  

 

De bezuiniging op het groenbeheer, vinden we in dit verband onjuist. Dit 

groenbeheer wordt door de groep WSW‘ers gedaan. De bezuiniging lijkt een 

maatregel op het materiële vlak, maar het raakt direct deze groep mensen.  

 

Wonen en zorg 

In het WMO-beleidskader (2008) hebben we al gesproken over een 

samenhangend beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Welzijn is er 

nu uitgehaald, zo lijkt het. Waar het om gaat is een samenhangend beleid ,zo 

breed mogelijk met als doel dat mensen langer kunnen blijven wonen in hun 

eigen vertrouwde omgeving.   

 

Dan nog ten aanzien van een tweetal paragrafen. 

Op bladzijde 49 bij de paragraaf bedrijfsvoering wordt bij samenwerking 

aangegeven dat bestuurlijke samenwerking in de regio Zwolle langzaam 

handen en voeten begint te krijgen. We zouden dit voorshands weer even aan 

handen en voeten willen binden. Ambtelijke samenwerking is wat ons betreft 

prima; daar zullen we mogelijk meer mee moeten doen. Dat ligt voorshands 

anders bij bestuurlijke samenwerking. Het risico van aan het zicht onttrokken 

bestuurslagen en een ontbrekende democratische toetsing, ligt op de loer. 

Kan het college aangeven wat we hier onder moeten verstaan? 

 

Paragraaf Klimaat en Duurzaamheid  

Ook bij het nieuwe College zien we een grote aandacht voor het ingezette 

klimaatbeleid. Onze complimenten en laten we onze koppositie op dit gebied 

in Overijssel proberen te behouden. Ook groepen inwoners (Hoonhorst) doen 
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goed mee. De eerste CO2scan liet al wel zien, dat er in veel sectoren nog veel 

moet gebeuren, met name in energieopwekking. Opvallend is wel dat we nog 

heel weinig concreets horen uit onze belangrijke agrarische sector. Toch zal 

dat ook essentieel zijn voor het bereiken van het gestelde doel. 

 

We missen verder activiteiten om in de huursector stappen te ondernemen 

terwijl juist in deze sector belangrijke besparingsmogelijkheden liggen. De 

realisering van de convenanten met de woningbouwvereniging wordt steeds 

uitgesteld. Voor ons is het van groot belang dat hierin ook belangrijke 

stappen in de woningisolatie worden gezet. 

 

 

 

De bezuinigingen: 

 

1. het voorstel met betrekking tot onderhoud wegen als volgt in te vullen: 

€180.000, 2*€280.000 en in 2014 - €480.000.  

2. de verlaging van het kwaliteitsniveau openbaar groen (is 4* 80.000) 

laten vervallen. 

3. Kostendekkendheid Blz 39,41en 42. Bij kapvergunningen is de 

dekkendheid slechts 16%, zodat het uiteindelijk €12.500 kost. Wel 

wordt een wel erg hoog tarief voor een gehandicaptenparkeerkaart 

ingevoerd (€127,75) wat €14.000 zal opbrengen. Het voorstel is de 

kapvergunning kostendekkend te maken en de parkeervergunning 

voor gehandicapten gratis te verstrekken.  

4. de bezuiniging bij programma 6 en 7 halveren en temporiseren 

(starten in 2013). 

5. bezuinigingen op instellingen bij programma 6 voor die onderdelen die 

minder dan € 1.000,-- ontvangen, te schrappen. 

6. het invoeren van een bezuiniging van 5% bij het programma 

economische zaken. 

7. geen bezuiniging op het beleidsterrein onderwijs. 

8. de 120.000 uit de reservering maatschappelijke dienstverlening niet 

aan de vrij besteedbare reserve toevoegen maar besteden aan de WSW. 


