
 

 

Begroting 2011 – inbreng CDA-fractie  1/3 

Oog voor de toekomst, oog voor elkaar 
 

 

De grote uitdaging die we vandaag voor ons hebben liggen, is niet hoe we een sluitende begroting 

krijgen. Nee, het is hoe we Dalfsen klaar krijgen voor de toekomst. Hoe we als Dalfsen sterker uit de 

crisis komen.  

Dat betekent niet alleen bezuinigen, maar ook durven investeren. Sparen voor de grote uitdagingen 

en uitgaven die onze gemeente kent en gaat kennen. 

 

Dat niet alleen. We willen een vangnet blijven blijven voor hen die dat nodig hebben. Dat impliceert 

een ander regime: niet ik heb recht op (financiële) ondersteuning, maar ik heb het nodig. 

 

De begroting 2011 ligt voor ons. Welgemeende complimenten voor de verzette hoeveelheid werk en 

de geleverde kwaliteit.  

We zijn het dan ook eens met een groot aantal punten die het college voorstelt. Natuurlijk hebben we 

wel wat opmerkingen en wensen. Deze zijn te bundelen in twee thema’s: ”Oog voor elkaar” en “Oog 

voor de toekomst”.  

 

 

Oog voor elkaar 

- Door gevolgen van de (financiële) crisis zijn er meer huishoudens die de eindjes moeilijk aan 

elkaar kunnen knopen. We vragen het college om met maatschappelijke partners zoals kerken en 

verenigingen de behoefte te inventariseren. Het in het collegeakkoord opgenomen Meldpunt 

Armoede Anoniem zou daar zeker bij kunnen helpen. De daaraan gekoppelde volgende stap is het 

herijken van ons kwijtscheldingenbeleid en mensen een helpende hand te bieden. Wat ons betreft 

niet alleen met geld, maar ook met budgetteringscursussen ed.  

- In dit kader moet ook het kortingspercentage worden genoemd. Er wordt 2,5% bezuinigd (excl. 

CAO-afspraken) op subsidies aan instellingen in 2011. Een korting die naar onze mening niet 

onoverkomelijk is. Zodra de financiën dat toelaten, stellen wij voor om voor de jaren na 2011 het 

kortingspercentage te herzien. We denken dan met name aan organisaties/activiteiten die de 

sociale cohesie en leefbaarheid bevorderen of sport en bewegen voor meer gezondheid 

stimuleren. 

- En dan het Wmo-onderzoeksrapport om inzicht te krijgen in oorzaken en oplossingen van de grote 

financiële tekorten. Dat is er blijkbaar nog steeds niet. Dat vinden wij onverantwoord.  

We hebben hier al in het voorjaar om gevraagd, niet voor niets: elke maand loopt het tekort met 

€ 10-duizenden verder op. De WMO moet geen crisis op zich worden. We willen hier in december 

een besluit over nemen en vragen het college het onderzoek af te ronden en snel met voorstellen 

te komen. Dan kunnen we weer over de inhoud van de Wmo praten in plaats van de financiën. 

- Het CDA staat voor een duurzaam sociaal beleid. We hebben dan ook, net als we in de afgelopen 

commissievergadering hebben aangegeven, grote moeite met het voorstel om de activering van 

de wachtlijst voor WSW-geïndiceerden terug te brengen naar een minimaal niveau.  

- Een ander punt ter versterking van de sociale samenhang is de zogenaamde Doorstroomwoning. 

Dit zorgt voor een betere (leeftijds)opbouw van de wijk èn het financiële voordeel beperkt zich 

niet tot de eerste bewoners, zoals het geval is met een lagere kavelprijs, subsidies enz. Wanneer 

gaat het college hier eens werk van maken? 

- De begroting spreekt van een lager kwaliteitsniveau van het openbaar groen. Ik denk dat dat niet 

juist is. Het gaat om een àndere inrichting van openbaar groen. Om het beleefde kwaliteitsniveau 

te behouden of zelfs te verbeteren, zou de nieuwe inrichting moeten worden gekozen ism met de 

bewoners van de wijk. 

- Als laatste onder dit thema, wil ik het Veteranencontact noemen. Een groep vrijwillige veteranen 

organiseert i.s.m. en namens de gemeente herdenkingsbijeenkomsten. Goed werk, waardoor de 

gemeente goedkoper uit is. We stellen voor deze bezuiniging niet door te voeren.  
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Oog voor de toekomst 

- De concretisering van onze Missie en Visie ‘Bij uitstek Dalfsen’ kan niet langer op zich laten 

wachten. We vinden dat het college dit nu voortvarend ter hand moet nemen, waarom hebben we 

anders deze visie opgesteld? We denken daarbij aan het Kwaliteitshandvest Woningbouw, de nota 

Recreatie en Toerisme en de Economische Visie. 

- Van elke verkochte m2 grond gaat nu € 0,70 naar een fonds voor kunst en cultuur. Dit willen we 

terugbrengen naar € 0,20. De overige € 0,50 willen we storten in een nieuw op te zetten 

Duurzaamheidsfonds. Hierdoor borgen we een structurele financiering van projecten op het 

gebied van duurzaamheid.  

- De uitkering voor het gescheiden plasticafval hoeft niet naar de egalisatiereserve reiniging (net zo 

als het dividend van de Rova buiten het tarief van de afvalverwijdering wordt gehouden). Het kan 

wat ons betreft naar het zojuist genoemde Duurzaamheidsfonds.  

- Met alle ontwikkelingen mbt kulturhusen enz. vinden we het verstandig om het gemeentelijk 

gebouwenbeleid te evalueren. Welke gebouwen hebben we nog nodig? Ook moeten de 

mogelijkheden onderzocht worden om onze gebouwen met eenmalige uitgaven duurzamer te 

maken. Dan kunnen de jaarlijkse lasten lager worden en een co2-reductie kan worden 

gerealiseerd. 

- De bibliotheken hebben aangegeven dat bezuinigingen nu op een slecht moment komen: door nu 

te investeren in bijvoorbeeld een Kulturhus, ontstaat er in de toekomst financiële ruimte in de 

exploitatie. Daar hebben we begrip voor en zien de toegevoegde waarde van de bibliotheek voor 

het Kulturhusconcept. We vragen het college creatief om te gaan met de bezuiniging. Bijvoorbeeld 

door de subsidiekorting door te voeren, maar dat de bibliotheken dat pas over een aantal jaren 

betalen als de exploitatielasten verminderen: een soort lening. De korting ligt hier overigens al 

lager dan 2,5% omdat deze niet over de CAO-afspraken wordt berekend. 

- Verhoging van de huur van de gymzalen kan ons inziens alleen worden doorgevoerd als deze 

voldoen aan de normen van het NOC-NSF. 

- De verhoging van de toeristenbelasting willen we beperken tot € 0,75. We vragen daaraan 

gekoppeld het college om samen met de Vechtdalgemeenten te komen tot een gelijke 

toeristenbelasting in onze regio.  

- We kunnen onvoldoende een vinger achter het onderhoudsniveau wegen krijgen. Wordt het 

gevaarlijk op de weg in Dalfsen als het kwaliteitsniveau bijv 85% ipv 90% wordt? Wat zijn de 

risico’s van het aansprakelijk gesteld worden van de gemeente? Bij het onderzoek naar de 

buitendienst wordt - wat de CDA-fractie betreft - ook het onderhoud van de wegen meegenomen. 

- Het college kondigt een onderzoek aan naar de brandweer, omdat de benchmark laat zien dat we 

in Dalfsen duurder uit zijn. Hoe hoog is dat verschil en is de ingeboekte besparing van zo’n 1,5% 

niet heel voorzichtig? 

- De pachtovereenkomsten mogen wat ons betreft jaarlijks worden geïndexeerd. Net zoals in onze 

buurgemeente. 

- Verder mogen wat ons betreft gerust leges geheven blijven worden als mensen de jaarrekening 

ed willen opvragen. Dat ontmoedigt ook nog eens zinloos papierwerk. 

- Met betrekking tot de gemeentelijke organisatie vragen we het college een visie te ontwikkelen 

om de kosten in de hand te houden en de kwaliteit te verbeteren. We kunnen het niet nalaten 

een suggestie te doen: kleinere hoogwaardige kern van ambtenaren met een flexibele schil aan 

inhuur daar om heen. We lopen er nu tegen aan dat we weliswaar taken kunnen schrappen, maar 

de ambtelijke kosten dalen niet automatisch mee. Het geeft de raad en de organisatie veel meer 

ruimte om te sturen. Het geeft ook een antwoord op de op ons afkomende verdunning van de 

arbeidsmarkt.  

- Kernpunten over 2 ipv 3 pagina’s is akkoord. Wel proberen het aantrekkelijk te houden om te 

gaan lezen. De aankondigingen bijvoorbeeld zouden met minder tekst toekunnen door te 

verwijzen naar de website. 
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Algemeen:  

- er staan her en der PM-posten. We zouden dit bij de VJN 2011 graag geconcretiseerd zien met 

echte bedragen. 

- Er staat nogal eens “we trachten” en “werken toe naar”. Dat geeft een gevoel van 

vrijblijvendheid. Laten we met elkaar afspreken dat de bedragen taakstellend zijn. 

 

 

Tot slot: 

De conclusie van de CDA-fractie is dat we ook in Dalfsen niet ontkomen aan een aantal, soms pijnlijke 

bezuinigingen. Aan de andere kant willen we ruimte maken om te investeren in 

sociaal/maatschappelijke thema’s en het voorzieningenniveau. Dit vraagt zorgvuldige afwegingen, een 

Euro kunnen we immers maar één keer uitgeven.  

Met de hier verwoorde inzet hebben we als CDA deze benadering ingevuld. Deze past bovendien in de 

raamafspraken die we met elkaar gemaakt hebben binnen het raads- en coalitieaccoord. Een 

benadering met oog voor elkaar en oog voor de toekomst! 

 

We wensen het college veel wijsheid en zegen.  

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

CDA-fractie Dalfsen 


