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Inleiding 
Voor u ligt het raadsdocument met daarin opgenomen de belangrijkste raadsbrede thema’s voor de 
komende zittingsperiode van de gemeenteraad. Het raadsdocument is tot stand gekomen in het overleg 
van lijsttrekkers van alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen. Het raadsdocument vormt voor 
de nieuwe coalitie en/of het nieuwe college van burgemeester en wethouders een belangrijk kader voor het 
op te stellen programma. Het college zal de komende vier jaar deze thema’s nader uitwerken en aan de 
raad voorleggen.  
 
Deze raadsperiode zal in het teken staan van krimp. De overheid moet als gevolg van de economische 
recessie fors bezuinigen. Een deel van deze bezuinigingen zal door de lokale overheid moeten worden 
gedragen. De bijdrage van de rijksoverheid aan het gemeentefonds zal fors dalen. Voor Dalfsen kan de 
korting op het gemeentefonds oplopen tot zo’n 20%. Dit betekent dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten 
worden. Toch zullen we er voor zorgen dat Dalfsen voor haar inwoners een aantrekkelijke gemeente blijft. 
We kunnen dit niet alleen. Samen met onze inwoners, maatschappelijke partners en bedrijfsleven zullen 
we onze verantwoordelijkheden moeten nemen. We willen deze gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm 
geven aan de hand van de volgende thema’s:  
 

• Sociale cohesie  

• Leefbaarheid  

• Duurzaamheid 

• Financiën.  
 
In dit raadsdocument zijn deze thema’s op hoofdlijnen beschreven. Het thema sociale cohesie richt zich 
vooral op de menselijke aspecten, zoals betrokkenheid en participatie. Bij het thema leefbaarheid gaat het 
vooral om de voorzieningen in de kernen en het wonen in al zijn diversiteit. Het thema duurzaamheid levert 
de samenhang tussen beide thema’s.  
Tot slot is het thema financiën opgenomen. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten voor het 
financieel beleid voor de komende raadsperiode. Bezuinigingen op de genoemde thema’s kunnen we niet 
uitsluiten. We vinden deze thema’s dusdanig belangrijk dat daar niet onze eerste focus ligt. Naast de 
genoemde thema’s is ook de in 2009 vastgestelde Missie en Visie “Bij uitstek Dalfsen” een belangrijke 
leidraad voor de komende periode.   
 
Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven gaan we aan het werk met de 
gekozen thema’s. Niet alleen woorden, maar ook daden! 
Daarom geven we dit raadsdocument de titel mee “Samen Kiezen, Samen Doen!”. 
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Sociale cohesie en betrokkenheid 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig aan de samenleving kan blijven 
deelnemen en betrokken is bij de samenleving waar hij/zij deel van uit maakt. Zelf de verantwoordelijkheid 
daarbij nemen is van belang. Wij zetten in op de verdere ontwikkeling van de sociale infrastructuur waarbij 
er volop ruimte is voor eigen initiatief van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.  
 
Communicatie over en bekendheid met de aanwezigheid van uitkeringen en voorzieningen zijn erg 
belangrijk en moeten worden geïntensiveerd. Het bestaande WMO-loket wordt uitgebouwd tot een ‘sociaal 
loket’ waar ook anoniem armoede gemeld kan worden. De bijstandsuitkeringen vormen een vangnet. De 
gemeente vervult een actieve rol om mensen vanuit een uitkeringssituatie door te geleiden naar passende 
arbeid. Sancties worden opgelegd aan degenen die misbruik maken van de regelingen.  
 
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn niet weg te denken uit onze samenleving. Wij onderkennen het belang 
van hun bijdrage. Ook nu blijven wij het werk van deze groepen bevorderen en ondersteunen. 
 
Sport is een sociaal bindmiddel dat de samenhang binnen de gemeenschap versterkt. Het bevordert het 
gezondheidsbewustzijn en samenwerken. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen in een zo 
vroegtijdig stadium te laten bewegen. Sport dient breed te worden aangeboden. Voor scholen zien wij 
hierbij een belangrijke rol. Voorlichting en preventie moeten een gezonde levensstijl stimuleren.  
 
Jongeren vormen voor ons een bijzondere aandachtsgroep. Voor de jongeren in onze gemeente moeten er 
ondersteunende voorzieningen zijn zoals het CJG en het ambulant jongerenwerk. Voortijdig schoolverlaten 
en spijbelen moeten worden voorkomen. Wij zetten in op goede startkwalificaties voor alle jongeren, zodat 
een betere aansluiting ontstaat op het arbeidsproces. Jongeren worden uitgenodigd om in samenspraak 
gericht activiteiten te ontwikkelen. Misbruik van alcohol en drugs wordt zoveel mogelijk voorkomen door 
een actieve voorlichting en preventie. 
 
 
Leefbaarheid en wonen 

Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de leefbaarheid. In de uitoefening van de regierol 
streven wij naar consolidatie van het huidige veiligheidsniveau. Er zal extra aandacht moeten komen om de 
uitgaansgerelateerde overlast terug te dringen. Handhaving vraagt om duidelijke regels en moet stringent 
worden uitgevoerd.  
 
Dalfsen heeft een vijftal kernen. De kernen verschillen ieder qua grootte, samenstelling en karakter. Iedere 
kern heeft zijn eigen diversiteit en karakter. Behoud van de vitaliteit en kwaliteit van leven in de kernen is 
van groot belang. Zoals in de missie en visie “Bij uitstek Dalfsen” is verwoord gaan wij onderzoek doen 
naar het basisniveau aan voorzieningen per kern.  
Kulturhusen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Wij stimuleren de komst daarvan, maar er 
is ook een belangrijke taak weggelegd voor het eigen initiatief.  
 
Gezien de op handen zijnde veranderingen op het hoofdwegennet moet er aandacht zijn voor het 
onderliggende wegennet. Voor zover van toepassing dienen de kernen onderling goed met elkaar te zijn 
verbonden. Dat vergt een goede kwaliteit van wegen voor te onderscheiden vervoersvormen. Wij streven 
naar een goed en betaalbaar openbaar vervoer. Mobiliteit op de fiets gaan we bevorderen. We streven 
naar veilige fietsverbindingen naar scholen in de omgeving. We zetten in op blijvend gratis parkeren in de 
gehele gemeente. Goede verbindingen met Zwolle zijn belangrijk.  
 
In samenwerking met het bedrijfsleven streven we naar revitalisering van de bedrijfsterreinen. 
Uitgangspunt is dat op bestaande bedrijventerreinen revitalisering gaat boven uitbreiding.  
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Nieuwe bedrijven vestigen zich op de bestaande bedrijfsterreinen mits passend in de omgeving. Bij 
uitbreiding is de structuurvisie leidend. 
 
Wij hebben aandacht voor minder validen. Openbare ruimte/gebouwen dienen voor een ieder toegankelijk 
te zijn.  
 
We vinden het belangrijk dat Dalfsen een eigen identiteit heeft, zeker op het gebied van wonen. We 
ontwikkelen onderscheidende woonwijken, waar (beeld)kwaliteit en duurzaamheid prioriteit hebben. In het 
op te stellen kwaliteitshandvest woningbouw gaan we hier nader op in en schenken we aandacht aan alle 
doelgroepen uit de samenleving. Gelet op de bevolkingsontwikkeling geven we specifiek aandacht aan 
wonen in combinatie met zorg zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ten 
aanzien van wonen geldt het principe “inbreiding gaat voor uitbreiding”, waarbij we expliciet ruimte willen 
houden voor groene zones in de kernen en/of passend in de omgeving.  
 
Bij het Waterfront streven we naar een snelle realisatie. We gaan een verkenning doen naar de 
mogelijkheden om het bestaande (winkel)centrum te laten aansluiten bij het Waterfront.  
 
Recreatie en toerisme vormen een belangrijke economische peiler. Wij willen bewust inzetten op het 
versterken ervan, waarbij kleinschaligheid en overeenstemming met het karakter van Dalfsen leidend zijn. 
De Vecht wordt gebiedsgericht ontwikkeld.  
 
 
Duurzaamheid 

De gemeenteraad heeft in de vorige periode besloten zich actief in te zetten voor het mondiale 
duurzaamheidsvraagstuk. Hiertoe is eind 2008 het ambitieuze klimaat- en duurzaamheidsbeleid 
vastgesteld. Primair richt dit duurzaamheidsbeleid zich op duurzame energie, energiebesparing en het 
terugdringen van de CO2-uitstoot.  
In de komende raadsperiode willen we het begrip duurzaamheid verbreden naar andere beleidsterreinen.   
 
 
Financieel beleid 

De komende bezuinigingen nopen ons tot het formuleren van uitgangspunten voor het te voeren financieel 
beleid voor de komende jaren. We gaan daarbij uit van een korting op het gemeentefonds van maximaal 
20% (vier miljoen euro). Deze bezuinigingstaakstelling voeren we niet in één keer door maar smeren we uit 
over een langere periode. We beginnen in 2011 en gaan door tot en met 2016. Onze ambitie is dat we aan 
het einde van deze raadsperiode 70% van het te bezuinigen bedrag (2,8 miljoen euro) hebben bereikt. De 
volgende fasering brengen we daarbij aan:  
 
2011: 15%   2012: 15%  2013: 20%  2014: 20%   2015: 15%  2016: 15% 
(€ 600.000) (€ 1.200.000) (€ 2.000.000) (€ 2.800.000) (€ 3.400.000) (€ 4.000.000) 

 

We kiezen voor deze fasering zodat we jaarlijks een heroverweging kunnen maken van het ingezette 
financiële beleid door deze te toetsen aan de dan bekende uitgangspunten. 
 
Uitgangspunten bezuinigingen. 

Bezuinigen doe je niet ‘zomaar’. Daarom hebben we uitgangspunten geformuleerd die we bij het 
bezuinigingstraject in acht nemen.  
 
Missie & Visie 

De Missie en Visie “Bij uitstek Dalfsen” is in beginsel leidend. Gelet op de financiële positie is temporisering 
en prioritering van de uitgangspunten aan de orde. 
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Wettelijke taken 

De harde wettelijke taken voeren we conform de voorschriften uit waarbij we in ieder geval het minimale 
niveau in acht nemen. Voor de overige wettelijke taken bepalen we van geval tot geval op welk niveau we 
deze willen gaan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het burgerjaarverslag en de collegeonderzoeken.  
 
Eigen taken 

We onderschrijven het uitgangspunt dat de eigen taken worden uitgevoerd op minimaal een voldoende. 
Niet op alle onderdelen behoeven we een acht of hoger te scoren. Wel zal per taak bepaald worden op 
welk niveau we dit gaan uitvoeren.  
 
OZB  

We kiezen voor een gezond financieel beleid. We zijn terughoudend met het verhogen van de OZB, maar 
sluiten dit gelet op de forse bezuinigingen niet uit. Verhoging van de OZB tarieven kan uitsluitend in 
combinatie met een bezuiniging. Als er besloten wordt tot verhoging van de OZB, dan is de rijksnorm de 
maximale grens.  
Leges en tarieven dienen zoveel mogelijk kostendekkend te zijn.  
 

Financieel technische doorlichting en inzet van reserves  

Gekeken wordt of door financieel technische maatregelen in de begroting financiële voordelen behaald 
kunnen worden. Er komt een nader onderzoek naar de inzet van de reserves en onder welke condities die 
kunnen worden ingezet. Bij elke investering moet duidelijkheid bestaan over de exploitatie (inzicht in 
incidentele en structurele lasten en de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke begroting). 
 

Bedrijfsvoering  

De bedrijfsvoering waaronder het personeel levert een evenredig aandeel in de bezuinigingen, waarbij een 
relatie met het takenpakket gelegd kan worden. Wel moet de kwaliteit van de ambtelijke organisatie 
worden bewaakt. Multifunctionaliteit van medewerkers moet verkend worden.  
Ook gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio en de GGD dienen evenredig bij te dragen 
volgens het motto “samen de trap op, samen de trap af”. Daar waar samenwerken met andere partners 
voordeel oplevert gaan we dit initiëren.  
 

Bezuinigingen en de gevolgen voor de burger 

We kiezen voor een bezuinigingsstrategie waarbij de burger zoveel mogelijk wordt ontzien. In eerste 
instantie opteren we voor zaken die verder van de burger afliggen (met uitzondering van leges en tarieven).  
 

Zwakkeren ontzien 

Zwakkeren in de samenleving worden zoveel mogelijk ontzien. Onder “zwakkeren” verstaan wij niet 
uitsluitend degenen die het financieel moeilijk hebben, maar ook hen die niet zonder hulp kunnen 
deelnemen aan de samenleving.  
 

Luxe versus noodzakelijke voorzieningen 

Snijden in luxe voorzieningen gaat voor het snijden in noodzakelijke voorzieningen. Wel zal er een nadere 
discussie moeten plaatsvinden wat luxe voorzieningen zijn en of we die hebben.  
 

Nieuw beleid 

We zijn terughoudend bij het maken van nieuw beleid. Wel moet er ruimte blijven voor nieuwe 
ontwikkelingen. Uitbreiding van bestaand beleid is niet per definitie nieuw beleid. In alle gevallen dient er 
financiële dekking voor de voorstellen te zijn. Dat kan betekenen dat extra bezuinigingen nodig zijn om 
nieuw beleid mogelijk te maken.  
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