Besluitenlijst van de digitale vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 17 mei 2021
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

H.A.J. Kleine Koerkamp
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, G.M.M. Jutten, mw. I.G.J. Haarman, mw. H.G. Kappert,
J.W. van Lenthe, H.W. Pessink (vanaf agendapunt 5), J.G.J. Ramaker,
mw. J.B. Upper
R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
D.J. van Gelder, mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis
B.H.M. Schrijver

Tevens aanwezig:
Burgemeester mw. E. van Lente, wethouders R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag,
gemeentesecretaris mw. S.A.D.C. van Geffen, ambtelijke ondersteuning: mw. M. Meijer-Uitenbroek,
mw. M. van Spijker (beiden griffie), J. Pijffers (agendapunt 5), mw. C. Zwijnen (agendapunt 6).
1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom.
Dhr. Pessink (Gemeentebelangen) komt later. De aanwezigheid van de raadscommissieleden,
wethouders en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en zichtbaar vastgesteld.
2. Spreekrecht burgers
Geen.
3. Vaststelling agenda
Conform.
4. Kadernota integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP)
Voorstel:
De Kadernota Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs en kindcentra vast te stellen.
Advies van de commissie
Voor D66 neemt onderwijs een belangrijke plaats in, het is een belangrijke basisvoorziening in de
kernen. De fractie kan instemmen met de kadernota en kijkt uit naar het beleidsplan. De VVD is
voorstander van combineren van kinderopvang en onderwijs, mede in het belang van monitoring en
vroegsignalering. Scholen moeten gestimuleerd worden om samen in één gebouw te komen, dit
hoeft de identiteit van de scholen niet in de weg te zitten. De fractie roept het college op om
meerdere partijen bij de totstandkoming van het IHP te betrekken om tunnelvisie te voorkomen.
De PvdA vindt dat de kadernota op sommige onderdelen specifieker kan. Zo ziet de fractie naast
behoefte van scholen ook graag knelpunten van andere partijen in beeld. Voor een doorgaande
ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar is nabijheid of gezamenlijke huisvesting met kulturhusen en sport
belangrijk. De schaalgrootte is per kern verschillend, dit maakt maatwerk noodzakelijk en betekent
niet dat kleine scholen niet kunnen bestaan. De fractie vraagt aandacht voor bovengemiddeld
presterende kinderen en subsidies voor een gezond schoolklimaat. In afwachting van een reactie
houdt de fractie het oordeel in beraad tot de raadsvergadering.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders de vrijheid hebben een school te kiezen. De
ontwikkelingen op de woningmarkt vragen daarnaast om flexibiliteit in de huisvesting. De fractie
waarschuwt voor de trend van schaalvergroting en wijst op de behoefte van ouders en kinderen om
gezien en gehoord te worden. De voorschoolse opvang moet vroegtijdig betrokken worden bij het
opstellen van het IHP. De fractie stemt in met de kadernota.
(vervolg op volgende bladzijde)
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Goed onderwijs is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van elk individu, vindt het CDA. De fractie
hecht aan een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar. Versnippering en concurrentie tussen scholen
moet worden voorkomen, daarom is het belangrijk de behoefte per kern te inventariseren en ook
met inwoners in gesprek te gaan. Onderzocht moet worden welke locaties logisch zijn voor
versterking en clustering. Binnen het IHP moet ook aandacht zijn voor duurzaamheid en de
luchtkwaliteit van gebouwen. De fractie kan met de kaders instemmen.
Gemeentebelangen ziet een prima kadernota die het onderwerp van verschillende kanten belicht.
Het bevragen van inwoners naar behoeften mag eerder gebeuren. De fractie vindt dat
samenwerking tussen scholen en voorschoolse opvang voordelen oplevert. Toch moeten scholen
niet te groot worden, voor kinderen is een hele dag op één locatie niet altijd fijn, dus een balans is
nodig. Het voorbeeld van De Spil met het Agnietencollege laat zien dat een buurtfunctie met ook
andere activiteiten prima kan.
Wethouder Uitslag neemt de verschillende suggesties mee voor het opstellen van het integraal
huisvestingsplan. De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de
raad van 25 mei 2021 kan worden geplaatst. De PvdA kan desgewenst een stemverklaring afgeven
bij de raadsvergadering.
5. Kadernota subsidiebeleid 2022-2025
Voorstel:
Vast te stellen de “Kadernota subsidiebeleid gemeente Dalfsen 2022 t/m 2025”.
Advies van de commissie
Alle fracties kunnen zich vinden in de voorliggende kadernota en zien uit naar de nieuwe algemene
subsidieverordening. Subsidies zijn een nuttig instrument om maatschappelijke doelen te bedoelen.
Het is goed dat de aanbevelingen van de rekenkamercommissie op deze manier zijn uitgewerkt.
De VVD geeft aan dat monitoring belangrijk is. Het subsidieregister, dat opgenomen moet worden
in de begroting en jaarrekening, moet goed inzicht geven in de besteding. Voor alle
subsidieontvangers moet helder zijn wat de gemeente verwacht bij het afleggen van
verantwoording.
De PvdA vindt dat het uitgangspunt van transparantie ook moet gelden voor de indirecte subsidies.
Daarnaast vraagt de fractie aandacht voor inclusie als kader bij de subsidie-verstrekking en moet
een evaluatiemoment voor het subsidiebeleid worden ingepland.
De administratieve last voor de subsidieontvanger moet proportioneel zijn bij de hoogte van de
subsidie, vindt de ChristenUnie. De overgangsconsequenties zijn volgens de fractie nog niet goed
in beeld. Bij het aanbieden van de subsidieverordening in het najaar ziet de fractie graag dat er een
was/wordt lijst opgesteld wordt. Ook het verkrijgen van subsidies op de juiste momenten en
onderwerpen is van belang. Of dit via een subsidioloog gaat, is voor de ChristenUnie minder van
belang.
Het CDA vindt dat subsidies moeten leiden tot bevordering en instandhouding van voorzieningen,
stimulering van initiatieven en versterking sociale infrastructuur. Daarvoor zijn duidelijke kaders en
een geactualiseerde verordening, een efficiënt proces, transparantie en verslaglegging van de zijde
van de gemeente. Ontvangers van een subsidie met redelijke omvang moeten verantwoording
afleggen. In de kadernota zijn al deze punten opgenomen, zodat de fractie uitziet naar het
uitgewerkte beleid en het subsidieregister.
Gemeentebelangen vraagt aandacht voor communicatie over het subsidiebeleid, als instrument om
voorzieningen in stand te houden. De kansenpot is een goed voorbeeld dat gecontinueerd moet
worden. D66 vindt dat instellingen en inwoners via een subsidie goed gestimuleerd worden om
maatschappelijke doelen en effecten te behalen. Het inrichten van een transparant traject is een
goede volgende stap.
(vervolg op volgende bladzijde)
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Burgemeester Van Lente zegt toe een voorstel aan de raad te zullen doen over een subsidioloog.
Zij komt schriftelijk terug op de vragen over het inzichtelijk maken van indirecte subsidies. De
voorzitter concludeert dat het als akkoordstuk op de agenda van de raad van 25 mei 2021 kan
worden geplaatst.
6. Kadernota integraal beleid openbare ruimte
Voorstel:
1. De kadernota Integraal Beleid Openbare Ruimte vast te stellen.
2. In te stemmen met de ambitie en uitgangspunten die in de kadernota zijn beschreven namelijk:
a. Het voorzetten van de huidige onderhoudskwaliteit binnen het huidige budget en de
doorontwikkeling van beeld- naar effect gestuurd beheer.
b. Beter aan sluiten bij de ideeën en behoeften uit de samenleving, door:
i. De houding van de gemeente ten aanzien van mede en zelfbeheer initiatieven op te laten
schuiven van passief naar meer actief
ii. De Pilot Overheidsparticipatie Westerhof te starten en te experimenteren met de nieuwe
rollen als ruimtecoach en gebiedsmanager onder de vlag van omgevingswet
c. De vervangingsopgave in beeld brengen, door:
i. De theoretische levensduur van een kapitaalgoed als vervangingsmoment te nemen
ii. De afschrijvingslasten vanaf de vervanging en gedurende een reële gebruiksduur te
bepalen.
3. Het college de opdracht te geven, op basis van de beschreven ambities en uitgangspunten, het
beleidsplan op te stellen.
Advies van de commissie
Alle fracties kunnen zich vinden in de voorliggende kadernota. Voor het opstellen van het
beleidsplan IBOR zien de verschillende fracties graag nog meer aandacht voor biodiversiteit,
klimaatadaptatie, ruimte en (financiële) kaders voor inwonersinitiatieven (waaronder experimenten
met zelfbeheer zowel bij grote als kleine initiatieven). Daarnaast zijn de fracties benieuwd naar het
effectgestuurd werken en de uitwerking van de kaders op de benodigde financiën voor onderhoud
en vervanging.
De voorzitter concludeert dat het als akkoordstuk op de agenda van de raad van 25 mei 2021 kan
worden geplaatst.
7. Visie inrichting toegang sociaal domein
Doel:
Uw opinie wordt gevraagd over de visie op de inrichting van de toegang sociaal domein:
1. Wat is uw standpunt over hoe wij uw kaders vertaald hebben in deze visie?
2. Welke aandachtspunten, mede gelet op de Rapportage Project Infopunten, geeft u mee
aan de portefeuillehouder?
Advies van de commissie
De ChristenUnie vindt goede bereikbaarheid van zorg dichtbij belangrijk en daarvoor is goede
samenwerking noodzakelijk. Wel moet gelet worden op privacy van de gebruikers. De fractie vraagt
aandacht voor de bekendheid, bemensing en toerusting van infopunten. Toegang vereist
begrijpelijke informatie en duidelijke communicatie. Daarnaast is er een gevaar op overschatting
van de signalering in eigen kring en de eigen kracht van kwetsbare inwoners. De fractie roept op
om hier rekening mee te houden bij de toegang. Gebruikers moeten actief bevraagd worden op hun
ervaringen en niet alleen via een formulier.
Het CDA vindt dat de gemeente de taak heeft burgers te ondersteunen bij het omzien naar elkaar.
De mens moet centraal staan en niet het systeem. Aandachtspunten bij de toegang zijn meer hulp
door en georganiseerd in de eigen omgeving, een integrale benadering en verbinding met het
omliggende veld, grip op kosten en een goede samenwerking tussen partners met aandacht voor
privacy. Bij infopunten moeten bewoners vragen kunnen stellen zonder drempels. Dit vraagt om
stevige en doorlopende communicatie en beschikbaarheid voor iedereen.
(vervolg op volgende bladzijde)
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Gemeentebelangen ziet in de visie een duidelijke uiteenzetting waar we naar toe willen. De fractie
ziet afstemming tussen het voorliggend veld en de gemeente als cruciaal. De aanbevelingen
kunnen worden onderschreven. De lasten kunnen mogelijk in de grip gehouden worden. Het
infopunt heeft de samenwerking tussen partners versterkt, maar de samenwerking met het
gemeentelijk loket kan nog verbeterd worden. De fractie vindt dat in alle kernen een laagdrempelig
infopunt aanwezig moet zijn.
D66 vindt dat deze visie een goed theoretisch kader en een goede kapstok is. De fractie is
benieuwd naar de mening van de participatieraad. De fractie vindt dat een professionaliseringsslag
bij de toegang nog gemaakt kan worden. Zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen regie zijn
belangrijk, maar niet 100% mogelijk. De fractie roept op het mens als individu te zien, omdat
denken in groepen ook een risico kan zijn. De drempels voor toegang mogen niet omhoog. Een
periodieke evaluatie van infopunten is wenselijk gezien hun signaal- en informatiefunctie.
De VVD constateert dat de aanbevelingen laten zien dat we op de goede weg zijn. Het verder
uitwerken van een werkvisie is essentieel om goede toegang te organiseren. Benut kennis en
ervaring en zoek samenwerking met andere gemeentes. Aandachtspunt is verder dat de regeldruk
niet moet toenemen en dat niet iedere inwoner in staat is tot eigen regie. Partijen in het speelveld
moeten ook zichtbaar zijn voor elkaar.
De PvdA leest stevige conclusies in de visie. Er wordt veel ingezet op preventie, verlies niet het
belang van cliënt uit het oog. De fractie betreurt het dat er te weinig gebiedsgericht gewerkt wordt.
Een aantal aandachtspunten ter verbetering worden meegegeven: meer expertise voor jeugdzorg
en andere velden, één telefoonnummer voor toegang tot zorg, organisatieoverstijgend
samenwerken vraagt om investeren in een gezamenlijke cultuur en ondersteuning van vrijwilligers.
De fractie onderstreept de waarschuwing voor een te hoog optimisme over de eigen kracht van
mensen. De fractie ziet verder graag hoe SKT’s en andere partners naar toegang kijken en zou
hierover in gesprek willen via een rondetafelgesprek. Wethouder Uitslag zegt toe hiernaar te kijken.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is besproken en de raadscommissie haar
aandachtspunten heeft meegegeven.
8. Besluitenlijsten 6, 12 en 19 april 2021
Alle besluitenlijsten conform.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 22.36 uur.
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 7 juni 2021.
De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter,
H.A.J. Kleine Koerkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater
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