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Besluitenlijst van de digitale vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,

d.d. 22 november 2021

Aanwezig:
Voorzitter H.A.J. Kleine Koerkamp
Commissiegriffier J. Leegwater
Raadsleden
Gemeentebelangen: G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert, J.W. van Lenthe, H.W. Pessink,

J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, H.W. Pessink, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg, 

J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
ChristenUnie mw. H. Lassche-Visscher
PvdA mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
VVD G.J. Veldhuis
D66 B.H.M. Schrijver

Afwezig: L. Broere, J.G. Ellenbroek, D.J. van Gelder, mw. I.G.J. Haarman, L.M. Nijkamp

Tevens aanwezig:
Burgemeester E. van Lente, wethouder J.W. Uitslag, gemeentesecretaris mw. S.A.D.C. van Geffen, 
ambtelijke ondersteuning: mw. M. van Spijker (griffie) en mw. N. Verbeeck (agendapunt 4). 

1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom. 
Hij meldt de afwezigen. De aanwezigheid van de raadscommissieleden, burgemeester, wethouder 
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en zichtbaar vastgesteld.

2. Spreekrecht burgers
Geen.

3. Vaststelling agenda
Conform.

4. Beleidsplan Preventiebeleid, Dalfsen vitaal en veerkrachtig
Voorstel:
1. Het beleidsplan ‘Preventiebeleid Dalfsen vitaal en veerkrachtig’ vast te stellen;
2. De bijgevoegde inspraaknotitie vast te stellen;
3. Kennis te nemen van de bijlagen.

Advies van de commissie
D66 is blij met de goede bedoelingen van dit beleidsplan, met name ook het opnemen van 
gezondheidsaspecten in ruimtelijke plannen, en het vergroten van sociale kracht en leefbaarheid. 
Voor uitvoering door de partners moeten voldoende middelen beschikbaar zijn. Taken overhevelen 
zonder voldoende budget beschikbaar te stellen is niet gewenst. De eerder doorgevoerde 
bezuiniging is ook gezien de stijgende reserves verkeerde zuinigheid. Het Rijk kijkt met een schuin 
oog naar rijke gemeenten als Dalfsen, dus dit kan ook nog wel eens een negatief effect hebben op 
de uitkering uit het gemeentefonds. 

De VVD vindt het beleidsplan helder en duidelijk. Samenwerking in de uitvoering is nodig, gezien de  
samenhang tussen verschillende voorzieningen. Het is belangrijk om de uitvoering te monitoren en 
evalueren. Dit is in het plan uitgewerkt, maar kan nog beter via goede KPI’s. Het is belangrijk om 
zorgongelijkheid tegen te gaan, dit hangt ook samen met bereikbaarheid en goede voorlichting over 
mogelijkheden. Extra aandacht voor laaggeletterden en nieuwkomers is nodig, dit kan gestimuleerd 
worden met korte versies of infographics. De fractie vraagt zich af of de financiën voldoende zullen 
zijn en is voorstander van het terugdraaien van de 5% bezuiniging op de bibliotheek, SAAM en 
Tactus. Er zijn aanscherpingen mogelijk, maar de fractie gaat akkoord met dit beleidsplan. 

(vervolg op volgende bladzijde)

4. Beleidsplan Preventiebeleid, Dalfsen vitaal en veerkrachtig (vervolg)
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De PvdA ziet een enorme hoeveelheid goede beleidsdoelen, maar heeft een aantal kritische 
punten. De beleidsdoelen kunnen alleen gehaald worden als sprake is van een stevige financiële 
basis. Accepteer dat de kosten voor de baten uitgaan. De bezuiniging moet worden teruggedraaid, 
zeker als sluiting van een vestiging van de bibliotheek dreigt. Dit is immers een belangrijke pijler in 
de uitvoering. De gemeente moet toewerken naar één integraal loket voor de inwoners met één 
telefoonnummer. Andere belangrijke aandachtspunten zijn privacy, het concreet maken van 
gezondheidsdoelen (zoals gezond eten en sporten) en mogelijkheden voor financieel minder 
draagkrachtigen, zoals de Meedoe Cheque 18+. De fractie is enthousiast over het project 
Homestart en kan instemmen met verlenging. De fractie roept op om de 10 grootste problemen 
inzichtelijk te maken en preventief beleid te maken, in aansluiting op het advies van Movisie. De 
fractie houdt het oordeel in beraad tot de raadsvergadering. 

De ChristenUnie vindt het beleidsplan positief geformuleerd, ambitieus en compleet. De meeste 
aandachtspunten die de fractie bij de startnotitie gaf, zijn terug te zien in het plan: de grenzen van 
zelfraadzaamheid, aansluiten bij preventieakkoorden, ruimhartig armoedebeleid en de 
weerbarstigheid van gedragsveranderingen. De fractie wil voorkomen dat er een jojobeleid ontstaat 
en kan zich daarom vooralsnog vinden in de lijn van het college rondom de gesprekken met 
partners over invulling van de bezuiniging en de toezegging om een integraal overzicht van 
knelpunten op te stellen. De fractie mist in het beleidsplan de rol van de kerken. Daarnaast wordt 
aandacht gevraagd voor samenwerking, goede communicatie en het verschijnen van de sociale 
kaart. De fractie is benieuwd naar verdere uitwerking van de infopunten. De fractie kan akkoord 
gaan met het voorstel. 

Het CDA complimenteert de opstellers van het plan: het is positief, ambitieus, helder en concreet. 
Het welzijn van de inwoners staat centraal en eigen verantwoordelijkheid is de basis. Preventie en 
vroegsignalering voorkomen problemen en afhankelijkheid. Uitvoering van het nieuwe beleid is een 
doorlopend proces, dus het is van belang periodiek te evalueren. De fractie vraagt aandacht voor 
het verbeteren van de bereikbaarheid van het openbaar vervoer en de buurtbus, het oppakken van 
signalen van toenemend drugsgebruik en lachgas, en het stimuleren van een gezonde leefstijl. 
Eenzaamheid moet worden teruggedrongen via initiatieven op wijkniveau, o.m. via inrichting van de 
openbare ruimte. De bezuiniging van 5% op het preventiebeleid moet worden teruggedraaid, zodat 
de vestigingen van de bibliotheek behouden blijven en we samen met partners kunnen inzetten op 
laaggeletterdheid, hulp bij opvoedingsondersteuning, complexe zorgvragen en 
zingevingsvraagstukken. De fractie ziet een rijk beleid op papier, dat van waarde zal zijn in de 
praktijk. De fractie houdt het oordeel echter nog in beraad tot aan de raadsvergadering, gelet op de 
bezuinigingen en de effecten. 

Gemeentebelangen vindt het beleidsplan veelomvattend, ambitieus en integraal. Het is mooi dat er 
vooraf veel is meegedacht, want dit heeft gezorgd voor een beter plan met meer draagvlak. De 
fractie geeft een aantal aandachtspunten mee. De bekendheid op scholen en bij kinderopvang van 
Homestart als project van vrijwillige opvoedingsondersteuning mag beter, omdat preventie bij de 
jongste leeftijdsgroepen het meest effectief is. Er kan nog meer en beter samengewerkt tussen 
gemeente, welzijnspartners en verenigingen, door voorzieningen samen te voegen zoals infopunt, 
servicepunt en loket SAAM. Privacy blijft een aandachtspunt, de fractie roept het college op te 
zoeken naar een oplossing. De fractie vraagt verder aandacht voor goede communicatie zodat 
inwoners het aanbod kennen en weten te vinden, verbetering van het openbaar vervoer en de 
haltes van de buurtbus. De wethouder is nog in gesprek met de bibliotheek over het kunnen 
uitvoeren van de taken in combinatie met de bezuinigingstaakstelling. Het is belangrijk dit gesprek 
af te wachten, maar sluiting van een vestiging is ook voor Gemeentebelangen niet aan de orde.  De 
fractie kan zich in het voorstel vinden. 

Wethouder Uitslag zegt toe:
- de haltes van de buurtbus onder de aandacht van het college te brengen
- te kijken naar de mogelijkheden van de Meedoe cheque voor 18+
- het Homestart project extra onder de aandacht te brengen bij scholen en kinderopvang.

De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raad van 20 
december 2021 kan worden geplaatst.

5. Actieprogramma sociaal maatschappelijke effecten corona
Voorstel:
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1. Kennis te nemen van het actieprogramma Corona; 
2. Voor de uitvoering van het actieprogramma Corona € 198.100,- beschikbaar te stellen en dit te 

dekken uit de extra middelen ontvangen via de meicirculaire 2021;
3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Advies van de commissie
Gemeentebelangen vindt het actieprogramma kort, bondig en duidelijk. Het zou gezien het 
isolement van ouderen wenselijk zijn om de dagbestedingsvoorziening weer op te pakken. De 
fractie plaatst een kanttekening bij de opmerking over de slag van jeugdzorg naar preventie. Dit 
impliceert ten onrechte dat jeugdzorg volledig te vervangen is. Het actieprogramma ligt in de lijn van 
het zojuist behandelde preventiebeleid, de fractie kan ook hiermee instemmen. 

Het CDA ziet en hoort dat corona gevolgen heeft voor de samenleving en steunt deze extra inzet. 
Wel is het de vraag of de doelgroepen in alle kernen worden bereikt en voldoende aan bod komen. 
Goed om te horen dat de indicatieloze dagbesteding alle kansen krijgt. De fractie maakt graag veld 
vrij voor preventie om hogere kosten op langere termijn te voorkomen, dus stemt de fractie in. 

De ChristenUnie vindt het een mooi programma en geeft aan dat er breed naar doelgroepen en 
initiatieven gekeken is en kan zich vinden in het spreiden over twee jaar. De fractie hoopt dat 
initiatieven kunnen worden opgepakt en vraagt van het college om een vinger aan de pols te 
houden. 

De PvdA sluit zich bij voorgaande sprekers aan en voegt toe blij te zijn met het inzetten van de 
onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE en de indicatieloze dagbesteding in de drie kernen. De 
fractie kan daarom instemmen. 

De VVD vindt dat het actieplan een goed beeld geeft, met diverse activiteiten en een goede 
opbouw. De fractie kan hiermee instemmen en is daarbij zeer benieuwd naar het werk van de 
sleutelfiguren. Dit lijkt een goede manier om contact te leggen met statushouders, die moeilijk 
bereikbaar zijn. 

Voor D66 is het geen vraag of corona negatieve gevolgen met zich meebrengt, maar gaat het om 
de hoeveelheid schade en bij wie. Geen enkele keuze is zonder negatieve neveneffecten. De 
fractie hoopt dat dit tijdelijke plan bijdraagt aan het beperken en voorkomen van de sociaal-
maatschappelijke effecten. De fractie kan instemmen. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 20 
december 2021 kan worden geplaatst.

6. Raadsmemo’s Onderzoek winsten aanbieders jeugdzorg en doorontwikkeld 
inkoopmodel

Doel van de bespreking: 
1. Duidelijkheid te verkrijgen over de juistheid van de conclusies uit de onderzoekspublicaties 

t.a.v. geldstromen in de jeugdzorg. 
2. Te reflecteren op het voortbestaan van grote zorginstellingen en de mogelijkheden die het 

inkoopmodel biedt.

Opvatting van de commissie
De PvdA was positief verrast door de informatie uit de technische sessie en had dit graag eerder 
gezien. De fractie ziet de gepresenteerde en toegezegde IJssellandse monitor graag tegemoet en 
is blij met de invoering van het maximale winstpercentage van zorgaanbieders en de normering van 
topinkomens en dividenduitkeringen. De fractie houdt zorg over de gevolgen van de marktwerking 
en of jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben en verdienen. 

(vervolg op volgende bladzijde)

6. Raadsmemo’s Onderzoek winsten aanbieders jeugdzorg en doorontwikkeld 
inkoopmodel (vervolg)
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Ook de ChristenUnie vond de technische sessie verhelderend en voor herhaling vatbaar. Alle 
zorgen en vragen zijn voldoende aan bod gekomen. De fractie vindt het goed om te horen dat bij de 
problemen bij de inschrijving breder gekeken wordt dan de eigen regio, maar blijft zorg houden over 
de borging van het bestaan van de grote zorgaanbieders. De fractie vraagt aandacht voor goed 
toezicht dat in balans is met de tijd voor administratie die daarvoor nodig is. Een organisatie die 
veel winst maakt, maar tevreden cliënten heeft, kan een deel van de winst en behandelruimte 
wellicht inzetten voor innovatie. De fractie roept op te kijken naar een vaste structuur met 
controlemomenten. 

De VVD dankt voor de duidelijkheid die de raad heeft gekregen tijdens de technische sessie. De 
fractie kan zich goed vinden in het stellen van normen aan winst en concludeert dat er geen 
aanwijzingen zijn dat er zorgcowboys in de jeugdzorg in Dalfsen actief zijn. De fractie heeft 
vertrouwen in het beheersen van de risico’s, maar vraagt om de raad eerder te informeren en goed 
op de hoogte te houden. Kleine zorgaanbieders hebben specialisaties die je ook nodig hebt, 
ondanks het feit dat zij wellicht eerder hogere winst behalen. 

D66 vindt dat de technische sessie goed is voorbereid en de vragen adequaat zijn beantwoord. De 
fractie heeft de indruk dat de gelden correct besteed worden aan mensen die het nodig hebben. 
Verdere differentiatie in de jeugdzorg zou het systeem nog complexer maken. De zorg hierover is 
nog niet verdwenen en het is de vraag aan welke knoppen gedraaid kan worden. 

Het CDA heeft voldoende inzicht gekregen door de technische sessie en memo’s. Het gaat veelal 
om vertrouwen en een goed gesprek. Ook toetsing is belangrijk in verband met het goed helpen 
van inwoners. We moeten niet reageren op lijstjes zonder een toelichting. 

Gemeentebelangen was blij met de technische sessie, deze voorzag in veel antwoorden ook al had 
de fractie niet op voorhand hier behoefte aan. De fractie ziet haar mening bevestigd dat het RSJ 
een betrouwbare partner die de belangen van de 11 deelnemers goed behartigd. Kritische vragen 
mogen, maar er moet ook vertrouwen worden uitgesproken. De transformatie is niet ten einde en 
blijft in ontwikkeling. Het blijft belangrijk dat elk kind met een zorgbehoefte in goede handen terecht 
komt. 

De voorzitter concludeert dat de commissie tevreden is over de gehouden technische sessie en dat 
dit duidelijkheid heeft gegeven. Monitoring blijft in de toekomst ook belangrijk. Het onderwerp is 
hiermee afdoende behandeld. 

7. Sluiting
De voorzitter sluit de digitale vergadering om 21.46 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 6 december 2021.

De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter, de griffier, 
H.A.J. Kleine Koerkamp drs. J. Leegwater


