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Themagerichte samenwerking partners Wordt gedaan

Uitvoeren inspanningsverplichting Wet banenafspraak
Wij geven uitvoering aan de wet Banenafspraak onder andere door werkplekken in te vullen in Wijkteam Dalfsen Werkt en 
waar mogelijk verder in de organisatie. Wij blijven ons hiervoor inspannen. 

Doorontwikkelen van apps als communicatiemiddel De Dalfsen Wil-app is nog niet structureel ingebed, wordt bekeken in combinatie met onderzoeksagenda (loopt)

Inzetten inwonersparticipatie bij beleidsvorming Wordt gedaan, december 2021 beleidsplan inwonerbetrokkenheid vastgesteld

Monitoren aanrijtijden van hulpverleningsdiensten Wordt gedaan

Belangenbehartiging bij planvorming provincie (N340, N348, N377) en Rijk (N35) Wordt gedaan

Opstellen actieplan verkeersveiligheid (jaarlijks/Q4) Wordt gedaan

Monitoren aanleg glasvezel (doorlopend, 2018/2019) Wordt gedaan

Zorgen voor voldoende vestigingslocaties voor ondernemers Wordt gedaan

Faciliteren lokale initiatieven via bedrijvenloket en de bedrijfscontactfunctionaris Wordt gedaan

Mogelijkheden creëren voor uitbreiding agrarische sector/ multifunctionele landbouw Wordt gedaan

Participeren en profi leren in de samenwerking binnen de Regio Zwolle Wordt gedaan

Ondersteunen scholen in ontwikkeling cultuureducatie Wordt gedaan

Stimuleren en het faciliteren van culturele evenementen

Communiceren (culturele) evenementen via de website Samen doen in Dalfsen
Voor evenementen waarvoor een vergunning is aangevraagd, geldt dat deze op de evenementenkalender op de website staan 
(de algemene website, niet samen doen in Dalfsen).

Continueren samenwerking vrijetijdseconomie: branding A-merk Vechtdal Wordt gedaan. Samenwerking is t/m 2023 geborgd met programma Vechtvisie voor het vechtdal

Uitvoering geven aan DNA van Dalfsen Wordt gedaan. 

Organiseren van werksessies (input voor beleidsplan transformatie sociaal domein) Uitgevoerd

Voortzetten aansluiting medewerkers van Stichting Dalfsen Werkt bij de wijkteams Wordt gedaan.

Doorontwikkelen samenwerkingsafspraken partners en organisaties jeugdzorg
Continu proces, bijv. (concept) regionale visie jeugdhulp, doorontwikkeling van  inkoop specialistische jeugdhulp IJsselland; 
samenwerking op gebied van  transformatie met aanbieders, met onderwijs en welzijn. 
(leren en ontwikkelen, versterking ambulante zorg, versterking kleinschalig verblijf etc).

Faciliteren van de duurzame dorpen en andere lokale initiatieven Wordt gedaan. (Duurzame dorpen heten inmiddels Dorpen van morgen)

Rapporteren over de Dalfser Duurzaamheidsindex 
Jaarrekening: DDI 2020
Uitvoeringsplan duurzaamheid 2021 2022: geupdate variant (makkelijker te meten)

Uitvoering geven aan Programma Implementatie Omgevingswet Programma implementatie omgevingswet in uitvoering. Van invloed is uitstel van de invoeringsdatum Omgevingswet tot okt 2022 of 1 jan 2023

Inbouwen voldoende fl exibiliteit in ruimtelijke plannen Actualisaties via verzamelplannen en straks via systematiek onder omgevingswet.

Benutten mogelijkheden experimenten met bestemmingspl. vooruitlopend op de OW
Diverse experimenten uitgevoerd. Lopende pilot: omgevingsplan voor deelgebied Oudleusen. Oefenen met geleverde plansoftware 
is deel van pilot.

Inzetten voldoende, passende woningen alle doelgroepen, incl beschermd/begel. wonen Doorlopend.Onderdeel woonbeleid.

Vliegveld Lelystad Raad is en wordt geïnformeerd in afstemming met pfh. 
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Vaststellen Integraal Veiligheidsbeleid Afgerond

Deelname aan project Human Capital Agenda Loopt tot met 2023 (HCA is onderdeel van Regiodeal met Rijk, aanpak is verbreed met de crisis- en herstelaanpak Regio Zwolle)

Vaststellen Kadernota bibliotheek Afgerond

Analyseren inhoud en kosten jeugdzorg Afgerond

Organiseren ketentafel samenwerking fysieke leefomgeving in de regio Afgerond

Vaststellen beleidsnota Dienstverlening Afgerond

Overleg met gem. Zwolle: samenwerkingsmogelijkheden I&A Afgerond

Vaststellen bedrijfsinformatieplan Afgerond, informatievisie 2021 - 2024 ' vastgesteld. 

Opstellen plan van aanpak traject vormgeving bestuurlijke vernieuwing Afgerond

Opstellen visie wat te realiseren bij/met de Veiligheidsregio en GGD IJsselland  Afgerond

Evalueren Groenstructuurplan Uitgevoerd door Arcadis

Rotonde Kampmansweg: advies raad over variant keus Afgerond

Evalueren nota Economisch Beleid Afgerond

Overleg gem. Zwolle over mogelijke samenwerking en aansluiting bij Hessenpoort De verkenning naar toekomstige bedrijvenlocaties is integraal betrokken bij de omgevingsvisie 1.0. 

Opstellen Kadernota Bewegen en sport 2019 – 2023 Afgerond

Evalueren Beleidsplan Recreatie en Toerisme Afgerond

Verkennen intensievere samenwerking gem Ommen (recreatie en toerisme) Afgerond

Vaststellen Beleidsnota Armoede en Schulden 2019-2022 Afgerond

Vaststellen Beleidsplan Afstand tot de arbeidsmarkt Afgerond

Hercontractering Wmo 2019-2021 Afgerond

Opstellen Kadernota Wonen, Welzijn en Zorg Afgerond

Onderzoek mogelijkheid LED-verlichting sportparken Onderzoek 2021

Opstellen Startnotitie Omgevingsvisie Afgerond

Ontwikkelen participatieprocessen voor de instrumenten Omgevingswet Afgerond

Uitvoeren woonbehoefteonderzoek Afgerond

Vaststellen Kadernota Woonvisie Afgerond

Jaarschrijf 2020
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Vervangen fi nancieel pakket Per 1 jan 2021 nieuw fi nancieel pakket iFinanciën, nu inzet verpliochtingenregistratie

Vaststellen Kadernota klimaatadaptatie Afgerond

Overbrengen analoge archiefbestanden naar het HCO 4e kwartaal 2021 (niet eerder ruimte bij HCO)

Uitvoeren medewerkersonderzoek Afgerond

Actualiseren Groenstructuurplan Wordt opgenomen in het omgevingsplan. 

Doorontwikkelen van de website Samen doen in Dalfsen Afgerond

Evalueren uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Afgerond

Voorlichting geven over houtrookoverlast Afgerond

Onderzoek naar de mogelijkheden van een starterslening voor nieuwbouw Afgerond

Verbeteren fi etsroute (fi etssnelweg) Ommen-Dalfsen-Zwolle als onderdeel van de fi etsvisie Afgerond

Uitvoeren verbetermaatregelen rotonde Kampmansweg
Uitvoering maatregelen rotonde Kampmansweg zijn uitgevoerd. Het vervolg wordt gelijktijdig en in samenhang met Oosterdalfsen 
Noord opgepakt (eind 2021)

Opstellen van een nieuw integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs Afgerond

Onderzoek energieneutraal en/of gasloos maken zwembaden Afgerond, beide zwembaden zijn meegenomen in het Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021-2025

Invoeren buurtplannen integraal beheer openbare ruimte

Het invoeren van buurtplannen is door de tijd wat ingehaald. Door de komst van de omgevingswet gaat er meer gebiedsgericht gewerkt 
worden en zijn kwartiermakers gebiedsmanagers gestart om hier invulling aan te geven. Daarnaast worden er ook experimenten gestart 
om de onderhoudskwaliteit door te ontwikkelen naar effect gestuurd werken (om ons voor te bereiden op het opgavegericht werken). 
Eén experiment is in samenwerking met Preventiebeleid begin juni gestart (Irenestraat/Baarsmastraat), de andere experimenten zullen 
in de periode 2022- 2026 gaan lopen. 

Invoeren asset management voor groot onderhoud/vervangingen in de openbare ruimte
Bij het plannen van groot onderhoud en vervangen wordt assetmanagement toegepast, met de komst van het nieuwe IBOR wordt 
assetmanagement verder vorm gegeven door effect gestuurd werken te gaan ontwikkelen en vervanging te gaan programmeren. 

Vaststellen Beleidsplan klimaatadaptatie Klimaatplan Klimaatrobuust 2021-2025 vastgesteld (Dec 2020)

Vaststellen nieuw Beleidsplan Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid is onderdeel van het Preventiebeleid (2021)

Vaststellen werkprocessen aan de Omgevingswet 
Werkprocessen voor aanvragen zijn in zogenaamde swimlanediagrammen uitgewerkt. Deze worden in de praktijk beproefd met 
casussen (met name voorproces) en evaluaties. Aan verdere uitwerking wordt gewerkt.

Jaarschrijf 2021
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Evalueren huidige P&C proces Afgerond

Opstellen uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid Het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020 is verlengd tot en met 2022

Uitvoeren doelmatigheidsonderzoek Vervallen ivm ombuigingen

Uitvoeren veiligheidsanalyse Veiligheidsonderzoek in 2022

Opnemen economisch beleid in Omgevingsvisie Afgerond

Uitvoeren nieuw Beleidsplan Mantelzorg en Vrijwilligersbeleid 
Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid wordt onderdeel van het Preventiebeleid (dat in 2021 wordt opgeleverd).  Vervolgens zal daar 
 uitvoering aan worden gegeven.

Vaststellen Omgevingsvisie Afgerond: februari 2022

Aansluiten op het DSO Technisch is Dalfsen aangesloten op het DSO. Echter zijn nog niet alle landelijke functionaliteiten uitgeleverd

Aanpassen dienstverlening aan de vereisten van de Omgevingswet Doorlopend

Uitvoering geven aan het project OCO uit programma implementatie Omgevingswet 
Digitaal opleidingsplatform operationeel. Er wordt geëxperimenteerd met rollen casemanager en ruimtecoach. Rol van 
 gebiedsverbinders is in 2021/1e helft 2022 meer expliciet gemaakt door kwartiermakers. Medewerkers die met veranderingen te  maken 
krijgen door wet zijn in beeld en worden betrokken.

Actualiseren van het Beleidsprogramma Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Programma Samen Toekomstbestendig

Jaarschrijf 2022
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Vaststellen Omgevingsplan 
Focus van project Omgevingsplan ligt op pilot en (minimale) activiteiten tot invoering Omgevingswet. In 2021 is pilot 
omgevingsplan Oudleusen gestart. Er wordt gewerkt aan plan van aanpak voor periode daarna tot defi nitieve omgevingsplan 
(uiterlijk 2029 vast te stellen). 

Jaarschrijf 2019
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Uitvoeren uitvoeringsprogramma Dienstverlening In uitvoering

Evalueren huidige organisatiecultuur Afgerond

Onderzoek terugdringen werkdruk Sessies MT/DT over werkdruk en onderzoek werkdruk

Ontwikkelen van managementinformatie/sturingsinformatie

"LIAS als systeem toereikend en in gebruik genomen door MO. Met vertrek van Tonny Engelen urgentie om naar andere oplossingen 
te kijken, waaronder PowerBI via ONS. Hiervoor is in juni een uitvraag gedaan bij ONS, hoe we gebruik kunnen maken van hun 
dataplatform in combinatie met PowerBI. 
Status: doorlopend aandacht, ook komende jaren nog. Komt door de brede formulering van ‘managementinformatie’ en losse 
trajecten en stappen die hieronder vallen. "

Opstellen uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid Afgerond 

Opstellen lokaal ondermijningsbeeld Afgerond 

Onderzoeken mogelijkheid vereenvoudigen (aanvraag)proces evenementenvergunningen
Door coronacrisis (en de impact daarvan op evenementen) is het opstellen van nieuw evenementenbeleid vertraagd: febr 2021 
tussennotitie evenementenbeleid

Heroverwegen realisatie bedrijvenlocaties De verkenning naar toekomstige bedrijvenlocaties is integraal betrokken bij de omgevingsvisie 1.0. 

Overleg met ondernemersverenigingen behoefte winkelopenstelling op zondagen Afgerond

Opstellen en vastleggen visie op onderwijshuisvesting en integrale kindcentra Afgerond

Opstellen haalbaarheidsonderzoek mobiele overkapping zwembad Gerner - jaarschijf 2020 Afgerond

Voorstel aanleg hybride sportveld in Hoonhorst Afgerond

Evalueren Actieplan laaggeletterdheid Afgerond

Vormen van multidisciplinaire teams Afgerond

Monitoren op de gestelde doelen in het huidige Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Afgerond

Onderzoek fi nanciële mogelijkheden voor een asbestfonds Afgerond

Herijken van het beleidsplan Duurzaamheid (2018-2024) Afgerond

Onderzoek tot toetreding als partner van het Shared Service Centrum Afgerond

Organisatorisch positioneren Functionaris Gegevensbescherming Afgerond, bij CC belegd via inhuur

Invoeren factor C Afgerond

Opstellen Nota reserves en voorzieningen Afgerond

Opstellen plan van aanpak Wet aanpak woonoverlast Afgerond

Evalueren en actualiseren uitvoeringsprogramma (UVP) van GVVP Afgerond

Vaststellen Beleidsplan bibliotheek Afgerond

Vaststellen beleidsplan transformatie Sociaal Domein Afgerond

Vaststellen voorstel realisatie vrijwilligersvervoer 
Er is in de collegeperiode ingezet op het meer inzetten van vrijwilligersvervoer. Met de nieuwe aanbieder van vervoer zou hier 
nog verder aan gewerkt worden, zoals afgesproken bij de contractering.

Vaststellen Woonvisie  Afgerond

Vaststellen Missie en Visie Afgerond

Onderzoeken aantrekkelijk werkgeverschap Afgerond

Onderzoeken betrokkenheid inwoners bij participatietrajecten Afgerond

Evalueren en waar nodig herijken van het risicomanagementbeleid Afgerond

Uitvoeren doelmatigheidsonderzoek Afgerond

Opnemen van bevoegdheden Wet aanpak woonoverlast in de Apv Afgerond 2020

Opstellen fi etsvisie en uitvoeringsplan (UVP) voor belangrijke fi etsroutes Afgerond

Realiseren van voldoende duurzame fi etslaadpalen (onderdeel van de fi etsvisie) Afgerond

Rotonde Kampmansweg: uitwerking defi ntieve variant (voorlopig / defi nitief ontwerp)
Uitvoering maatregelen rotonde Kampmansweg zijn uitgevoerd. Het vervolg wordt gelijktijdig en in samenhang met Oosterdalfsen 
Noord opgepakt (eind 2021)

Aanpassen beleidsregels subsidie peuterspeelzalen en VVE Afgerond

Opstellen Beleidsplan Bewegen en sport Afgerond

Onderzoek uitbreiding recreatieve mogelijkheden
Verruiming kampeerbeleid en camperbeleid, aanpassing gemeentelijke camperplaatsen, natuurlijke speelaanleiding bij de Stokte, 
ontwikkeling steiger haven, verkenning Regiodeal projecten Ruimte voor de Vecht.

Vaststellen nieuw uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Afgerond

Vaststellen werkproces participatie bij initiatieven en plannen Afgerond

Uitwerken stedenbouwkundig schetsontwerp centrumgebied dorp Dalfsen Zie toelichting bij 'Uitwerken van het eerste deelgebied centrum Dalfsen, de Oostentree (Molendijk)' 

Actualiseren Beheerplan Spelen Afgerond

Opstellen participatiebeleid integraal beheer openbare ruimte Afgerond: in IBOR is het participatiebeleid dat eerder al eens opiniërend in de raad is besproken vastgelegd. 

Onderzoek naar vermindering administratieve lastendruk voor ondernemers 
Eerste helft 2021 is een enquete onder ondernemers uitgezet, gevolgd door een aantal telefoongesprekken (naar behoefte). 
Raadsbehandeling jan 2022

Evalueren PvA 'Thuis in Dalfsen' & voorstel uitvoering aanpassingen Wet Inburgering Afgerond

Doorontwikkelen Stichting Dalfsen Werkt Loopt

Onderzoek naar regionale samenwerking inkoop van de Wmo  Afgerond

Vaststellen visie op de Dalfser energiemix/hernieuwbare duurzame energiebronnen Afgerond

Uitvoeren project Energieneutraal verbouwen Project loopt

Voorstel benutten kansen dorp Dalfsen ihkv Hoogwaterbeschermingsprogramma  
Het eerste deel van de Verkenning in het kader van project Veilige Vecht (WDOD) is in 2021 afgerond met de 1e tussenstap, waarin 
onderzocht werd wat mogelijke maatregelen zijn voor de waterveiligheid.  Het onderzoek naar kansrijkheid loopt in 2022 en 2023.  
Elementen uit de aangenomen motie Vecht en burg worden via ambtelijke en bestuurlijke overlggen ingebracht.

Onderzoek naar de mogelijkheden van de bouw van tiny houses Afgerond

Maken van prestatieafspraken met woningcorporaties Afgerond

Uitwerken van het eerste deelgebied centrum Dalfsen, de Oostentree (Molendijk) 

Onder voorbehoud van de besluitvorming over kaders en uitvoeringsontwerp wordt in 2022 en 2023 het Regiodeal project 
Klimaatwinkelstraat uitgevoerd. Deze Klimaatwinkelstraat gaat over de in de Centrumvisie 'Dorp aan de Vecht' benoemde 
deelgebieden Prinsenstraat en Kerkplein. Na afronding van de planvorming voor de Klimaatwinkelstraat wordt naar verwachting 
het deelgebied Oostpoort uitgewerkt voor herinrichting vanaf 2023.

Uitwerken en uitvoeren van plan ‘Kanaalpark Lemelerveld’ (uitwerking vd Kanaalvisie) 
Fase 1, het deel tussen de Driepuntbrug en de Weerdhuisweg, is in 2021 afgerond. Bij de vaststelling van fase 1 werd besloten dat we 
de verdere fasen van het Kanaalpark in 10 jaar verder uitwerken in afzonderlijke voorstellen voor uitwerking en uitvoering. 

Kalender uitvoering Bestuursprogramma 2018-2022
Afgerond/uitgevoerd Doorlopend aandacht Lopende actie/vervallen


