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Samen kiezen, samen doen? 

 

Geachte voorzitter, 

Graag wil de fractie van de VVD een aantal opmerkingen maken bij de aangeboden 

programmabegroting. Allereerst wil ik het college complimenteren met het verrichte werk. 

Dit is echter ook het enige compliment. De VVD fractie wil ingaan op 4 in het oog 

springende punten: 

1. Er valt niets meer te kiezen in het door het college aangeboden bezuinigingspakket. 

2. De wijze van subsidiëren van kunst en cultuurinstellingen en welzijnsinstellingen. 

3. Verhogen van de toeristenbelasting. 

4. Verhogen van de OZB 

1. Keuze binnen het bezuinigingspakket 

Het belangrijkste bezwaar van de VVDfractie tegen deze begroting is het gebrek aan 

gemaakte keuzes. Het motto van het raadsdocument was “Samen kiezen, samen doen!” met 

uitroepteken. Er valt helemaal niets te kiezen. Het pakket bezuinigingsmaatregelen 

aangeboden door het college bevat geen keuzes voor de raad. Dit is het, hiermee halen we 

als gemeentebestuur de bezuinigingsdoelstelling. Het is “slikken of stikken”. Er is geen 

opening gegeven voor andere keuzes. Er is geen ruimte voor ander of nieuw beleid. 

De VVD had heel graag een palet aan keuzes gezien, goed onderbouwd met een advies aan 

de raad waarom het college voor een bepaald bezuinigingsvoorstel kiest. Wij las kleine 

fractie hebben onvoldoende mogelijkheden om uit te zoeken waar andere mogelijkheden 

tot bezuinigingen liggen dan de keuzes die nu gemaakt zijn. Wij vinden het een gemiste 

kans dat het college geen overzicht heeft gegeven waar openingen zijn voor andere 

bezuinigingen dan zoals nu gepresenteerd. 

Concluderen: De VVD-fractie is van mening dat het college voor de kaasschaafmethode 

heeft gekozen. Een beetje hier en een beetje daar en zo komen we uiteindelijk aan de 3,5 

miljoen bezuinigingen over 4 jaar. Fundamentele keuzes zijn niet gemaakt. Wij vinden dat 

teleurstellend. 

2. Subsidieren van instellingen 

Ten tweede, de wijze van subsidieren van instellingen. De manier waarop het college de 

bezuinigingen voor kunts, cultuur, sport en welzijn invult getuigt eveneens niet van het 

maken van keuzes. Alle instellingen moeten over in 4 jaar tijd 10% van het budget 

inleveren. Waarom is er gekozen voor deze wijze van bezuinigen? Het is vooral 

gemakkelijk... er hoeft niet over nagedacht te worden en in 2014 is 4 ton bespaard. De 

besparing van 4 ton kan ook op een andere manier gerealiseerd worden door kritisch te 



kijken welke instelling we als gemeente wel willen subsidiëren en welke instelling niet. Het 

raadsdocument biedt een duidelijk handvat: namelijk zwakkeren ontzien. Waarom is er dan 

niet kritisch gekeken welke instellingen wel moeten bezuinigen en misschien wel veel meer 

dan 10% in 4 jaar en welke instellingen minder of geen bezuinigingstaakstelling krijgen? 

Ook hier zijn geen keuzes gemaakt! 

Daarnaast zou ook de wijze van subsidiëren onder loupe genomen kunnen worden. 

Waarom worden met name kunst en cultuur instellingen structureel gesubsidieerd? 

Waarom wordt er niet meer gekozen voor projectsubsidies? Het structurele gaat eraf en 

kan er kan gekozen worden waar we als gemeente wel of geen geld voor over hebben? 

Tot slot wil ik nog een opmerking maken naar aanleiding van het advies van de Raad voor 

Maatschappelijke Ontwikkeling waarin zij aangeeft dat maatschappelijke organisaties zelf 

verantwoordelijk moeten worden voor hun bestaansrecht, want dat hebben dergelijke 

organisaties in de loop der jaren aan de overheid uitbesteed. Het nieuwe toverwoord is 

daarom “zelf”. Zo veel mogelijk zelfstandig worden en zo weinig mogelijk geld aanpakken 

van de overheid. Dit geld ook voor de kunst- en cultuursector. Van het subsidie infuus af, 

indien nodig nog op projectbasis, en deze organisaties hun product laten vermarkten. 

3. Verhogen van de toeristenbelasting 

De VVD fractie kan zich vinden in het voorstel van het college de toeristenbelasting in twee 

stappen te verhogen. De toeristenbelasting van de gemeente Dalfsen is in 2011 gemiddeld 

ten opzichte van de ons omliggende gemeenten en zit in 2012 iets aan de hoge kant maar 

prijst zich zeker niet uit de markt. Daarnaast vindt de VVD fractie het niet meer dan logisch 

dat de toeristen een kleine bijdrage leveren aan de voorzieningen die de gemeente Dalfsen 

realiseert voor de recreatieve sector. 

4. Verhogen van de OZB 

De VVD fractie is bijzonder ongelukkig met de draconische verhoging van de OZB. Voor 

2011 11% en voor 2012 nog eens 10%. In totaal de komende 4 jaar 19% extra. De VVD 

fractie is in 2008 destijds schoorvoetend akkoord gegaan met een trendmatige verhoging 

maar 19% in 4 jaar tijd vinden wij buiten proportioneel. De VVD fractie heeft zich 

afgevraagd wat het alternatief is en daarbij verwijs ik weer naar het eerste punt, het gebrek 

aan keuzes in de bezuinigingsvoorstellen aangeboden door het college aan de raad...Wij 

blijven van mening dat het verhogen van de OZB geen manier mag zijn om de resterende 

tekorten maar bij de burger weg te halen. 

Concluderend 

De bezuinigingsdoelstelling wordt gehaald...maar is dan ook alles meegezegd. Het 

belangrijkste bezwaar van de VVD fractie is het gebrek aan gemaakte keuzes. Wij kunnen 

ons niet aan de indruk onttrekken dat de kaasschaaf erover gehaald is. De 3,5 miljoen over 

4 jaar is binnen. Het college heeft aan de opdracht voldaan, de raad moet het maar slikken, 

alternatieven zijn er niet gepresenteerd. Al met al teleurstellend! 

Dank u wel. 


