
 

 

 

Amendement 
 

  
  

 

 
Raadsvergadering 20 december 2021 

 
 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in: 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2021, nummer 1361 
 
gehoord de beraadslagingen over het agendapunt ‘Beleidsplan inwonerbetrokkenheid’ 
  
overwegende dat: 

- in het raadsvoorstel bij 1.5 de volgende tekst staat: “De onbekendheid met de gemeentelijke 
processen en de tijd die die trajecten kunnen nemen voordat er resultaat is, ontmoedigen 
deelname” 

- uit ervaring blijkt dat ook de bekendheid met gemeentelijke processen deelname kan ontmoedigen. 
- het van een open houding blijkt geeft als die processen waar nodig beïnvloedbaar zijn 
- het begrip Noaberschap in het buitengebied is ontstaan bij boeren en buren die van elkaar 

afhankelijk waren en elkaar hulp boden als het nodig was. 
- er zeker ook in het buitengebied veel gebiedsprocessen aan de inwonerbetrokkenheid raken 

 
constaterende dat: 

- in dit raadsvoorstel de gemeentelijke processen als een vaststaand gegeven beschreven worden 
- op pagina 2 van dit voorstel bij Beoogd effect onder 2 alleen de onderlinge verbondenheid van de 

gemeenschap in de kernen wordt genoemd. 
 
spreekt uit dat:  

- de onderlinge verbondenheid van de gemeenschap in de kernen en het buitengebied de grootste 
kracht van Dalfsen is en dit ondersteund wordt door uitvoering van dit beleidsplan; 

 
stelt de raad voor de tweede besluitregel als volgt aan te vullen:  

2. In te stemmen met het uitvoering geven aan de pilots in 2022 en 2023 en het college te 
verzoeken op basis daarvan de maatschappelijke effecten te evalueren en de processen waar 
nodig bij te stellen.  
 

 
de indieners,  
 
 
 
Ben Schrijver  Gerrit Jan Veldhuis 
D66   VVD 
 
 
 
 

Toelichting 
Dalfsen is een gemeente met veel kernen maar gezien de oppervlakte ook met veel buitengebied. 
Juist in die buitengebieden spelen veel zaken die inwoners en ondernemers raken. 
Zoals duurzame landbouw, intensieve landbouw, vrijkomende agrarische bebouwing, sloop voor kansen, 
milieu normen, grootschalige duurzame energie, zorgboerderijen, recreatie, infrastructuur, etc 
Dat doet een beroep op de inwoners, ondernemers en de overheden. 
Een open vraag is of (gemeentelijke) processen maar ook die van andere mede overheden voldoende 
ingesteld zijn op de situatie anno 2022) 
 


