
       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische vragen 
 

Jaarstukken 2021 



CDA 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA 1 6 TOZO-regeling (blz. 8 
accountantsverslag) 

Vraag: 

TOZO regeling, 5,2 miljoen als voorschot ontvangen. 558000,- besteed, wat is er met het 
overige gebeurd? 
 
Antwoord:  
Het voorschot van 5,2 miljoen heeft betrekking op 2020 en 2021. De middelen die niet zijn 
besteed moeten we terugbetalen aan het Rijk. Hetgeen teveel is ontvangen over boekjaar 
2020 is inmiddels terugbetaald aan het Rijk. In 2022 zal het overschot over 2021 worden 
terugbetaald.   

CDA 2 29 Verbetering inrichting Burg 
Backxlaan (blz. 29) 
 

Vraag: 
Programma 3 
Wanneer is de visie ontsluitingsstructuur Nieuwleusen gereed en kunnen er 
maatregelingen genomen worden bij de kruising Buldersweg? 
 
Antwoord:  
De visie bevindt zich in de opstartfase. De planning richt zich op oplevering medio 2023. 
Als het mogelijk is, worden maatregelen aan dit kruispunt eerder uitgevoerd.  

CDA 3 5 Onderzoek recreatieve 
mogelijkheden (blz 38) 

Vraag: 
Programma 5 
Recreatie en toerisme 
Onderzoek naar recreatieve mogelijkheden in de gemeente. Voortgang en geld staat 
beide op 100%, hebben wij hier een terugkoppeling van gehad? 
 
Antwoord:  
Er is op basis van onderzoek een verruiming van kampeerbeleid en camperbeleid door uw 
raad vastgesteld. Tevens is instandhouding en de exploitatie van de camperplaatsen aan 
een lokale ondernemer geregeld in de kern Dalfsen en de kern Nieuwleusen.   
Als nieuwe voorzieningen zijn de speelaanleiding bij de Uitkijktoren aan de Stokte en de 
steiger voor bootverhuur door Hiawatha gerealiseerd. 
De realisatie van een gemeentelijke subsidieregeling voor evenementen is begin 2022 
afgerond (na het stoppen van de stichting gemeentepromotie).  
 



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA 4 par. 
BV 

Ziekteverzuim Vraag: pagina 94 
Zorg voor de zaak doet een onderzoek/analyse. Hoe worden wij geïnformeerd over de 
uitkomsten? 
 
Antwoord: 
De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met eenheidsmanagers en 
Ondernemingsraad en aandachtspunten worden meegenomen in een plan van aanpak. 
Organisatie-brede uitkomsten zijn gepubliceerd op intranet. De verzuimaanpak is een 
verantwoordelijkheid van de organisatie/gemeentesecretaris. Met uw raad is de afspraak 
gemaakt dat het college u jaarlijks in een technische sessie informeert over zaken die de 
interne organisatie/bedrijfsvoering betreffen, zoals de stand van zaken rond (de aanpak 
van) ziekteverzuim.  
 

CDA 5 6 Statushouders (blz. 43) 
 

Vraag: 
Programma 6 
Taakstelling statushouders, in 2022 starten wij met een achterstand maar deze wel snel te 
kunnen plaatsen dit jaar. Wat is de nieuwe taakstelling voor 2022? 
 
Antwoord:  
De taakstelling bedraagt voor de eerste helft 2022 17 statushouders en voor de tweede 
helft 23 statushouders.  
 

CDA 6 6 BBZ/Tozo (blz. 175) Vraag: 
Programma 6 
BBZ/Tozo, dubieuze debiteuren. Wordt er fraude gepleegd in de aanvraag? 
 
Antwoord:  
De term "dubieuze" heeft geen betrekking op de reden van terugvordering, maar op de 
mate waarin terugvordering daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Er zijn wettelijke 
regels rondom terugvordering. In de praktijk komt het daarom voor dat niet (het hele) 
bedrag van de terugvordering daadwerkelijk geïnd kan worden. Bijvoorbeeld als sprake is 
van een minimuminkomen van de betreffende inwoner en andere aflossingen, waardoor 
de beslagvrije voet reeds is bereikt.  

CDA 7 7 Gecertificeerde instellingen (blz. 
176) 

Vraag: 
Programma 7 
Gecertificeerde instellingen, hoe kan het verschil tussen prognose en de verdeelsleutel zo 
groot zijn? 



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

Antwoord:  
Bij het opstellen van de begroting 2021, die is gestart in augustus 2020, is uitgegaan van 
het bedrag dat ook voor 2020 voor GI’s was begroot. Op dat moment was nog niet bekend 
dat het definitieve bedrag GI’s voor 2020 aanzienlijk hoger zou zijn. Evenmin was bekend 
dat dit hoge bedrag structureel zou zijn. Uit nadere analyse van de toename van de 
kosten in 2020 is vooral gebleken dat veel kinderen al op jonge leeftijd een maatregel 
krijgen en er nauwelijks sprake is van uitstroom. 
In verband met het structurele karakter heeft bijstelling van dit bedrag plaatsgevonden bij 
de 2e berap 2021. 

CDA 8 8 Omgevingsdienst (blz 180) Vraag: 
Programma  8 
Het piept en kraakt, personele bezetting is niet op orde en er worden verkeerde 
inschattingen gemaakt. Er wordt zelfs gesproken over een mismatch. Hoe krijgen wij hier 
meer grip op? 
 
Antwoord:  

In 2021 is de Omgevingsdienst met de deelnemers gestart met het Programma Samen 
Toekomstbestendig. Hiermee wordt geïnvesteerd in de toekomst en de doorontwikkeling 
van de organisatie. Die doorontwikkeling is gericht op een duurzame begroting, 
toekomstbestendige bedrijfsvoering, herijking van financiering, efficiëntieverbeteringen en 
meer rendement uit de programmering. De geconstateerde knelpunten komen daarbij aan 
bod. Hiermee moet ook rust ontstaan voor de dienst en deelnemers. Op bestuurlijk en 
ambtelijk niveau wordt iedereen actief betrokken. 

CDA 9 9 Startersleningen (blz 55) Vraag: 
Programma 9 
Startersleningen, begroot 7, stand 3. Waardoor  dit verschil? Wat is de oorzaak? 
 
Antwoord:  
Hiervoor zijn twee oorzaken: 
1. In 2021 zijn er beperkt starterskavels uitgegeven. Hierdoor zijn er minder 

startersleningen gerealiseerd dan begroot. In 2022 hebben we tot en met juni al 16 
aanvragen voor startersleningen ontvangen. Reden voor deze stijging is de uitgifte van 
een aantal CPO kavels voor starters. 

2. Daarnaast was –door de explosief gestegen woningmarktprijzen- de oude maximale 
koopsom voor een starterslening ook vaak niet meer voldoende om een bestaande 
woning te vinden. Om dit op te lossen, is per 1-1-2022 de maximale koopsom voor de 
Starterslening in de gemeente Dalfsen aangepast van € 240.000- naar € 300.000. 



 
 

ChristenUnie 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 1 ALG Prestaties Vraag: pagina 8 
15% niet gehaald. Om hoeveel euro gaat dit ongeveer? 
Wordt doorgeschoven. Welke gevolgen heeft dit als het gaat om werkdruk en 
herprioritering? 
Zijn deze budgetten dan nog voldoende?  
 
Antwoord:  
Zie beantwoording vraag 4, VVD. U bent geïnformeerd over de voortgang van alle 
lopende prestaties in de eerste Bestuursrapportage 2022. 
Niet alle prestaties zijn direct in geld uit te drukken. Als de budgetten afwijken van de 
realisatie wordt u op de geëigende momenten in de P&C cyclus hierover geïnformeerd.  
  

CU 2 7 Extra middelen Jeugdzorg (blz. 9) Vraag: 
4 ton van positieve resultaat  zijn extra middelen voor JZ, zijn die daar of worden die daar 
dan ook aan besteed? En waarom wel/niet? 
 
Antwoord:  
De extra rijksmiddelen voor Jeugdzorg zijn bedoeld om tekorten uit de voorgaande jaren 
op te vangen, om tekorten in de komende jaren te voorkomen en om in te zetten op het 
versterken van preventie, transformatie en algemene voorzieningen ten behoeve van 
kwaliteitsverbetering en versterken van kostenbeheersing.  
De extra middelen zijn niet geoormerkt. Deze worden ingezet voor jeugdhulp wanneer hier 
een uitvoeringsplan aan ten grondslag ligt, zoals bijvoorbeeld voor de pilot POH-jeugd 
GGZ bij de huisartsenpraktijk in Lemelerveld. 
 
Volgens de werkwijze m.b.t. de P&C producten die in 2021 geïntroduceerd is zullen 
werkelijke benodigde budgetten met een uitgewerkt plan aan uw raad voorgelegd worden 
onder verwijzing naar de vergoeding in de betreffende circulaire. Dit zou in theorie zelfs tot 
twee jaar na dato kunnen. 
 



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 3 ALG Corona noodfonds Vraag: pagina 10 
Corona noodfonds budgetneutraal, is dit ook te verwachten voor 2022? 
 
Antwoord:  
De raad heeft in mei 2020 € 1 mln beschikbaar gesteld voor het Corona Noodfonds. 
De uitgaven in 2022 worden eveneens ten laste van deze reserve gebracht (tot max  
€ 1 mln). De ingezette beleidslijn van budgetneutraal zetten we daarmee door.  
 

CU 4 7 Sociaal Domein (blz. 10) Vraag: 
Sociaal Domein: betere kostensturing en toetsing: hoe is dit geborgd, is er een gewijzigd 
toetsingskader? 
 
Antwoord:  
Het toetsingkader is niet gewijzigd. Als onderdeel van het programma Grip op sociaal 
domein wordt binnen het bestaande kader beter gekeken wat er nodig is, welke 
alternatieven ingezet kunnen worden en welke (wettelijke) regelingen van toepassing zijn. 
Daarmee wordt invulling gegeven aan betere monitoring, sturing en beheersing van 
kosten.   
 
 

CU 5 Budg- 
Overh. 

Budgetoverheveling Vraag: pagina 12 
Tabel A:  
Wat is de uitleg bij de bedragen die onder reserve staan, waarom staan ze daar? 
 
Antwoord: 
De bedragen in de kolom reserve geven weer dat voor deze uitgaven al dekking is vanuit 
een reserve, bijvoorbeeld de algemene reserve. Dat betekent dat het effect op het 
resultaat per saldo nul is.  
 

CU 6 1 ONS Vraag: pagina 19 
ONS: Is er een benchmark met andere gemeenten of partijen beschikbaar? 
 
Antwoord:  
Nee, een dergelijke benchmark is niet beschikbaar. Voorafgaand aan de toetreding tot 
ONS zijn wel verschillende analyses gemaakt voor de wijze waarop de gemeente Dalfsen 
 taken zou kunnen laten uitvoeren. Deze analyses hebben geresulteerd in toetreding tot 
ONS.  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 7 1 tabel ondersteuning Vraag: pagina 22 
Kan tabel onderdeel 1B worden toegelicht? 
 
Antwoord:  
Programma 1 gaat over bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen. Waarbij 
ondersteuning is onderverdeeld naar Overhead en overige gebouwen en gronden. Dit zijn 
kosten die niet direct aan een product kunnen worden toegerekend zoals kosten voor 
personeel, huisvesting, communicatie etc.  
 

CU 8 2 Uitvoeringsprogramma 2021-2022 
(blz 25) 

Vraag: 
Plaatje programma 2: 0% uitvoeringsprogramma gerealiseerd. Kan dit meer worden 
uitgelegd? 
 
Antwoord:  
Op 13 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het 
uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020 te verlengen tot en met 2022 en bij 
de vaststelling van het integrale veiligheidsbeleid 2023-2026 een nieuw actueel 
uitvoeringsprogramma bij te voegen. Er is dus geen specifiek uitvoeringsprogramma 
2021-2022 geschreven, vandaar dat dit ook niet is uitgevoerd.  
  
Het lopende uitvoeringsprogramma gold voor de jaren 2019 en 2020. Het jaar 2020 heeft 
vrijwel volledig in het teken gestaan van werkzaamheden rondom Corona, hierdoor is er 
weinig aandacht geweest voor de acties en maatregelen uit het uitvoeringsprogramma. 
De verwachting was dat dit voor 2021 ook zou gelden. Tegelijkertijd waren de acties en 
maatregelen uit het uitvoeringsprogramma nog altijd actueel, en waren de met de raad 
afgesproken prioriteiten vastgelegd in het geldende Integraal Veiligheidsbeleid dat tot en 
met 2022 loopt. Het was dan ook weinig zinvol om een nieuw uitvoeringsprogramma op te 
stellen. Het college heeft daarom besloten om het lopende programma te verlengen tot en 
met 2022. Bij het nieuw op te stellen integrale veiligheidsbeleid 2023-2026 (de startnotitie 
daarvoor staat op 13 juni op de agenda van uw raadscommissie) wordt een actueel 
uitvoeringsprogramma gevoegd. 
 

CU 9 3 Verbetering inrichting Burg 
Backxlaan (blz. 29) 

Vraag: 
Wanneer kunnen we beide visies verwachten? Wat is de planning? 
 
Antwoord:  

De visie bevindt zich in de opstartfase. De planning richt zich op oplevering medio 2023. 



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 10 4 Invoeren BIZ (blz 33) Vraag: 
Wat zijn de consequenties van het stopzetten van de BIZ en hoe nu verder? 
 
Antwoord:  
Er zijn geen financiële gevolgen als gevolg van het stopzetten van de BIZ. Eind 2021 was 
duidelijk dat het proces niet kon worden voortgezet, de termijnen wederom niet zijn 
gehaald, waardoor de financiering op losse schroeven kwam te staan door het wegvallen 
van de provinciale subsidie. Richting de provincie is aangegeven het project te willen 
afwikkelen. Voor het door de provincie beschikbaar gestelde subsidiebudget is een 
eindverantwoording ingediend.  
Behoudens ambtelijke inzet zijn de projectkosten voor de gemeente budgetneutraal.  
Dit hebben we kunnen realiseren doordat dit onderdeel is van het brede projectvoorstel 
voor Bedrijventerrein De Rondweg dat door de Provincie werd gesubsidieerd. Reeds 
geplande en gebudgetteerde verbetering op het gebied van openbare verlichting is hier 
onderdeel van. Dit budget diende als co-financiering voor het totale project.  
Vanuit de gemeente ligt er vooralsnog geen actiepunt.  
 

CU 11 5 Verzuim onderwijs (blz. 35) Vraag: 
Is er een verklaring voor hoge aantal absoluut verzuim? 
 
Antwoord:  
Het absoluut verzuim wijkt niet af van andere gemeenten met dezelfde omvang. Absoluut 
verzuim heeft betrekking op leerlingen die niet staan ingeschreven bij een school. Dit komt 
bijvoorbeeld voor bij kinderen van statushouders die nog niet lang in de gemeente 
verblijven of kinderen die van opleiding wisselen. In deze gevallen is het absoluut verzuim 
dus tijdelijk. 
 

CU 12 5 Sporten en bewegen (blz. 37) Vraag: 
Wanneer komt er meer duidelijkheid over de rol en taak MDT’s? 
 
Antwoord:  
Het proces m.b.t. toegang tot de zorg is volop in ontwikkeling. Samen met de partijen in 
het voorveld wordt momenteel gesproken over hoe dit op een goede wijze kan worden 
ingericht. Rol en positie MDT's m.b.t. sport en bewegen komt later in dit proces aan de 
orde. Naar verwachting zal dit Q4 2022/Q1 2023 zijn.  
 

 



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 13 6 Adviesrecht kantonrechters (blz. 
41) 

Vraag: 
Gebruikmaken adviesrecht kantonrechters: 50% of nog niet? Lijkt tegenstrijdig. 
Welke gevolgen heeft dit gehad voor schuldhulpvragers en/of gemeente?  
 
Antwoord:  
Het proces om gebruik te maken van dit adviesrecht is al wel helder, maar we hebben het 
nog niet ingericht en toegepast (vandaar 50%). Het proces schuldhulpverlening wordt 
opnieuw ingericht. Het adviesrecht wordt daarin als onderdeel opgenomen. Op dit 
moment is nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.  
Het adviesrecht zal niet bij alle cliënten die bewindvoering hebben, worden ingezet. 
Immers: voor een groot aantal zal bewindvoering nodig zijn om verdere 
schuldenproblematiek te voorkomen. De gevolgen van het gebruik van het adviesrecht 
zijn nog onbekend. Op dit moment is nog onbekend hoe groot de groep is, voor wie van 
het adviesrecht gebruik kan worden gemaakt. Indien een kantonrechter het advies 
overneemt en de bewindvoering beëindigt, is het aannemelijk dat andere voorzieningen 
(zoals budgetbeheer) worden ingezet om te zorgen voor (financiële) stabiliteit.  

CU 14 7 Lokale vervoersoplossingen (blz. 
47) 

Vraag: 
Komen de scenario’s voor lokale vervoersoplossingen er nog wel? 
 
Antwoord:  
Doelstelling is om deze scenario’s eind 2022, begin 2023 uit te werken. Vanwege urgente 
vraagstukken voor de eenheid en prioritering lukt het niet hier eerder tijd aan te geven. 
 
 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 15 7 Indicatoren programma 7 (blz. 48) Vraag: Zoveel verschil in begroot en stand december bij doelen 3 en 4. Welke verklaring 
is hiervoor? 
 
Antwoord:  
Bij doel 3: een groot deel van de nieuwe instroom is veroorzaakt door statushouders. Zij 
kunnen op termijn zeker uitstromen, maar hebben meer tijd nodig om in te burgeren en 
zich de taal en de Nederlandse arbeidscultuur eigen te maken. Uitstroom binnen een jaar 
na instroom is voor deze doelgroep niet haalbaar.  
De daadwerkelijke verhuizing van een statushouder naar onze gemeente, en dus 
instroom in de uitkering, is in grote mate afhankelijk van beschikbare, geschikte woningen. 
Dit is pas kort van te voren bekend, vandaar dat hier in het jaar voorafgaand bij het stellen 
van de begroting nog niet voldoende rekening mee gehouden kan worden. 
 
Bij doel 4: in de begroting is rekening gehouden met minder uitstroom dan uiteindelijk 
gerealiseerd. De verwachting was dat de lockdowns als gevolg van corona een grotere 
impact zouden hebben op de uitstroom. Dit bleek niet het geval. Door inzet op re-
integratie in het verleden is de afstand tot de arbeidsmarkt bij de groep langdurig 
uitkeringsgerechtigden verkleind. De aantrekkende arbeidsmarkt heeft er mede toe geleid 
dat over 2021 meer uitstroom is gegenereerd, ook bij de groep die langer dan 4 jaar in de 
uitkering zat.  

CU 16 par. 
LH 

Uitgaven  Vraag: pagina 61 
Zijn de extra uitgaven bij begraafplaatsen en marktgelden investeringen of 
kapitaalslasten? 
 
Antwoord:  
De extra uitgaven zijn exploitatie uitgaven. Het zijn geen investeringen. 

CU 17 par. 
WV 

Risico's Vraag: pagina 63 

Waarom zijn de gevolgen van klimaatverandering niet opgenomen bij de risico’s?  
 
Antwoord:  
Bij de Niet-financiële risico’s is wel het thema duurzaamheid opgenomen. Hierin worden 
de risico’s benoemd voor wat betreft de energietransitie, het terugdringen van het 
energieverbruik, verduurzaming en het kweken van bewustwording. Om de risico’s van de 
gevolgen van de klimaatverandering goed in beeld te krijgen moeten deze afzonderlijk in 
kaart worden gebracht en per gevolg het risico kwantificeren. Per risico worden de 
genomen beheersmaatregelen bepaald en daarna wordt er gekeken wat het restrisico is. 
Van dit restrisico kan dan eventuele  financiële impact bepaald worden. Concerncontrol 
neemt dit mee in de volgende inventarisatie. 



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 18 par. 
WV 

ONS Vraag: pagina 73 
Ligt het risico wat betreft procedurefouten inkoop/aanbesteding volledig bij ONS? 
Bedragen voor gevolgschade  kunnen behoorlijk oplopen, rechtvaardige dit geen hogere 
inschatting geldgevolgen? 
 
Antwoord:   

Het risico op procedurefouten ligt niet alleen bij  ONS maar ook bij de  gemeente. Bij 
geschillen m.b.t. de gekozen procedure en uitkomst van de nieuwe contractpartij zal ONS 
de gemeente ondersteunen inzake  gerechtelijke geschillen. Gevolgschade kan 
omvangrijk zijn en is bij kwantificeren meegenomen in de berekening van het 
weerstandsvermogen. 
 

CU 19 par. 
WV 

reserve herstructurering openbaar 
groen 

Vraag: pagina 75 
Hoe is de reserve herstructurering openbaar groen opgenomen in de balans  en 
toelichting op pag 136 en 153? 
 
Antwoord:  
De reserve Herstructurering openbaar groen is op pag. 136 opgenomen onder de 
Balanspost Bestemmingsreserves (€ 24.925 mln.) en is daarmee onderdeel van het Eigen 
Vermogen. 
 

CU  20 par. 
WV 

kengetal solvabiliteitsratio Vraag: pagina 79 
Tabel: graag meer uitleg over kerngetal en relatie met veel eigen middelen van de 
gemeente? 
 
Antwoord:  

Zowel solvabiliteit als netto schuldquoute scoren groen obv van de signaleringswaarden 
van de VNG. Ondergrens voor solvabiliteit is 50%, Dalfsen scoort 54%. Ondergrens voor 
de netto schuldquote is <90%, Dalfsen scoort 18%. 
 

CU 21 par 3 Lasten watergangen (blz 87) Vraag: 
Lasten watergangen: Vanwaar het grote verschil tussen begroting en rekening 2021? 
 
Antwoord:  
In 2021 is de beschoeiing van de vijver aan de Kon.Wilhelminalaan – Veenslag 
vervangen. Het budget hiervoor was € 110.000 en was in 2021 in de exploitatie begroot. 
Conform de regels is dit als investering verantwoord. Dat leidt hier tot een voordeel.  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 22 par. 
FIN 

Aflossen leningen Vraag: pagina 92 
Is er een mogelijkheid om als gemeente versneld af te lossen en zo ja, is dat wenselijk? 
 
Antwoord:  
Contractueel is vervroegd aflossen niet mogelijk.  
Wanneer een lening afgekocht wordt, worden kosten hiervoor in rekening gebracht 
(boeterente). Dit is niet wenselijk, omdat de kosten vrijwel altijd hoger zijn dan de baten. 
 

CU 23 par. 
BV 

Ziekteverzuim Vraag: pagina 94 
Zijn er al resultaten beschikbaar  wat betreft oorzaken ziekteverzuim?  
 
Antwoord  
Bij ziekmeldingen mag niet gevraagd en geregistreerd worden wat de oorzaak van het 
verzuim van de medewerker is. De arbodienst mag hier wel naar vragen. De arbodienst 
rapporteert hierover in een jaardocument aan de gemeentesecretaris/organisatie.  

CU 24 par. 
Verb 
par. 

GBLT Vraag: pagina 100 

Waar blijft de resultaatbestemming van bv GBLT? 
 
Antwoord:  
Volgens de voorgenomen vaststellingsbesluit van het Algemeen Bestuur van GBLT wordt 
het resultaat 2021 van de GBLT verrekend met de deelnemers en wordt daarmee 
onderdeel van het gemeentelijk resultaat over 2022. Begin juli vindt de AB-vergadering 
plaats.  

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 25 6 Bijzondere bijstand (blz. 175) Vraag: 
Bijzondere Bijstand: minder gebruik minimaregelingen? Bekend wat hiervoor de reden is? 
Is hier een actie op gezet?  
 
Antwoord:  
Een belangrijke verklaring voor het lagere gebruik van minimaregelingen in 2021 ligt in het 
feit dat door Corona veel minder aanbod beschikbaar was waar minimaregelingen voor 
kunnen worden ingezet. Met name waar minimaregelingen worden gebruikt voor 
deelname aan sport, spel, cultuur voor kinderen en jongeren was er een sterke afname in 
het gebruik. 
De verwachting is dat dit medio 2022 weer zal aantrekken met ingang van het nieuwe 
schooljaar en sport- en culturele seizoen (mits we niet opnieuw met beperkingen a.g.v. 
corona te maken krijgen). Dit zal t.z.t. weer tenderen naar het gebruik van de periode voor 
corona en mogelijk, als gevolg van de energiecrisis en inflatie, verder groeien. Dit laatste 
begint licht zichtbaar te worden in de meldingen vroegsignalering, die in het tweede 
kwartaal 2022 beginnen op te lopen. Hier is de landelijke regeling eenmalige 
energietoeslag voor toegepast. Een algemene actie om het gebruik van minimaregelingen 
te stimuleren is vooralsnog niet opgestart. 
 

CU 26 7 Jeugdzorg ZIN (blz. 176) Vraag: 
Veel voordeel Jeugdzorg ZIN. Graag meer uitleg. Genoemde voorbeelden kennen ook 
veel  laag-complexe zorg. Waar zijn die zorgvragers gebleven?  
 
Antwoord:  
Met laag-complexe zorg wordt in dit kader het zogenaamde midden-segment bedoeld. 
Vooruitlopend op de nieuwe inkoop, is regionaal afgesproken om in 2021 te starten met 
het uitfaseren van dit segment. Hierdoor is de instroom voor deze laag-complexe zorg in 
2021 afgenomen. 
De zorgvragers maken nu gebruik van algemene of voorliggende voorzieningen, dan wel 
van specialistische jeugdzorg: de zogenaamde hoog-complexe zorg. 
Doordat de gemiddelde kosten van deze hoog-complexe zorg is gedaald, heeft dit per 
saldo gezorgd voor een positief resultaat voor deze zorg. 

 
 



Gemeentebelangen 
Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 1 7 Na-effect Corona (blz 10) Vraag: 
Sociaal domein en WMO 
Is er al iets zichtbaar van het na-effect in 2022 gedurende de afgelopen maanden? 
 
Antwoord:  
Mede op basis van landelijke voorspellingen zijn wij voor de diverse regelingen in het 
sociaal domein alert op toename van de vraag naar ondersteuning. Uit de beschikbare 
gegevens over de eerste maanden van 2022 zijn na-effecten, noch in de zin van uitgestelde 
vraag, noch in de zin van toename van (psycho-sociale) problematiek zichtbaar. Wij blijven 
dit voor de komende maanden monitoren, bijvoorbeeld via de POH-(jeugd) GGZ bij de 
huisartsen 

GB 2 3 Aanpak onveilige situaties (blz 30) Vraag: 
Indicatoren. Aanpak onveilige situaties. 
Deze situatie is toch nog niet opgelost? Gezien verdere ontwikkelingen rond kruising 
Schoolstraat/Weerdhuisweg 
 
Antwoord:  
Verkeersveiligheid wordt jaarlijks via een monitor in beeld gebracht. Vervolgens worden 
prioriteiten gesteld. Bij aanpakken van verkeersonveilige situaties proberen we zoveel 
mogelijk werk met werk te maken en daarom is met het kanaalpark het kruispunt met de 
Schoolstraat meegenomen. De fietsoversteek Weerdhuisweg wordt meegenomen met de 
planvorming voor de fietsroute Lemelerveld – Raalte. 
 

GB 3 5 Indicatoren prog 5 (blz 39) Vraag: 

Indicatoren en dan de onderste 2 
Lukt het wel deze in 2022 op te starten? Ook gezien de werkdruk met huisvesting 
Oekraïners. 
 
Antwoord:  
Op dit moment zijn er praktisch geen mensen in de bijstand waarbij het verbeteren van de 
'fysieke gezondheid' in groepsverband van belang is. In verband met het stellen van 
prioriteiten gaat deze training dan ook niet in 2022 van start. Het organiseren van een 
kennismakingsdag voor 65+ sport in de verschillende kernen lukt niet. Wel wordt dit najaar 
in de kern Dalfsen samen met de Trefkoele+ een kennismakingsdag 65+ers georganiseerd. 
Daarnaast zijn er diverse activiteiten voor deze doelgroep. 



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 4 6 Participatie statushouders (blz 43) Vraag: 
Indicatoren 
Participatie statushouders hebben we begrijpelijk veel minder gerealiseerd dan begroot in 
2021. Kunnen we gezien de werkdruk hier in 2022 wel op inzetten? 
 
Antwoord:   
In de toelichting bij deze indicator in de jaarrekening is aangegeven dat de lagere realisatie 
met name veroorzaakt wordt door het kleinere aantal beschikbare taalstages en de uitval 
van lessen en oefenmomenten (onder invloed van Corona) hetgeen gevolgen heeft voor de 
mate van taalverwerving. Of de taalstages lessen en andere mogelijkheden om de taal 
onder de knie te krijgen dit jaar weer volledig op het gewenste niveau komen, is afhankelijk 
van meerdere factoren, waaronder het verdere verloop van de Corona pandemie. Dit is 
echter geen reden de gewenste doelstelling op dit moment naar beneden bij te stellen. 
Terecht wordt geconstateerd dat, mede door lagere uitstroom, de werkdruk hoog blijft. Dit is 

tevens een reden de doelstelling te handhaven. Wanneer er niet gestuurd wordt op de 

uitstroom, wordt de werkdruk hoger, omdat de instroom wel blijft en daarmee de caseload 

stijgt.  

  

GB 5 6 Statushouders (blz. 43) Vraag: 
Indicatoren 
Taakstelling huisvesten statushouders. U verwacht de achterstand snel te hebben 
weggewerkt. Maar hoe zit het met taakstelling 2022? 
 
Antwoord:  
Het landelijke beeld dat er door krapte op de woningmarkt knelpunten zijn in het huisvesten 
van statushouders is ook in Dalfsen merkbaar. Er zijn onvoldoende woningen beschikbaar 
om te voldoen aan de taakstelling. Het college beraadt zich op stappen.  
 

GB 6 par. 
LH 

Wet Woz Vraag: pagina 60 
U spreekt over 73 objecten waarvan de waardevermindering 4,5 miljoen bedraagt. Aan 
welke objecten moeten we dan denken? 
 
Antwoord: 
Het betreft “Niet woningen gebruikers”.  
Hierover is in de 2e bestuursrapportage 2021 melding gemaakt op pagina 9. 
 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 7 par. 
BV 

Ziekteverzuim Vraag: pag. 94 
Wanneer komt rapport onderzoek beschikbaar? 
 
Antwoord:  
Wij verwijzen voor beantwoording hiervan naar vraag 4 van het CDA  
 

GB 8 par. 
BV 

Arbeidsmarkt Vraag: pag. 95 
Hoeveel openstaande vacatures zijn er nog? 
 
Antwoord:  
Op peildatum 7 juni 2022 staan er 13 vacatures open. 
 

GB 9 Par 
Grex 

GREX (blz. 120) Vraag: 
Positief resultaat 
U schrijft dat te hoge tussentijdse winst is teruggedraaid. De accountant heeft hier gedegen 
onderzoek naar gedaan. Kunnen we aannemen dat dit nu minder vaak zal voorkomen door 
andere bedrijfsvoering? 
 
Antwoord:  
Het terugdraaien van de winsten wordt met name veroorzaakt door de methodiek die wij 
moeten volgen op basis van de wettelijke regelgeving. De winst wordt genomen op basis 
van de voortgang van het project. Vooral bij projecten met grote winsten en die in de 
afronding zitten kan een kleine wijziging in de voortgang een grote impact hebben op de 
winst die terug gedraaid moet worden.  
We verwachten dat dit in de toekomst minder vaak gaat voorkomen door kostenramingen 
(voor interne uren, inzet externe partijen, kosten voor bouw- en woonrijp maken en andere 
plankosten) gedetailleerder te ramen dan voorheen. Tegelijkertijd kunnen aanpassingen in 
het plan (denk aan omzetting van categorie vrije sector naar sociaal, of extra afrondende 
werkzaamheden die niet waren voorzien) leiden tot gewijzigde resultaten waardoor 
tussentijdse winstnemingen wel weer teruggedraaid dienen te worden. 
 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 10 ALG Ovz baten en lasten Vraag: pag .161 
Leeswijzer. 2e bulletin. 
Hoe kunnen we met het gestelde onze controlerende taak uitvoeren? 
 
Antwoord:  
We rapporteren op hoofdlijnen per programma, conform onze Financiële Verordening. 
Daarnaast is gekozen voor een centrale toelichting op de personele lasten. Dit betekent dat 
cijfermatig er weliswaar  niet volledig een aansluiting is te leggen maar dat de toelichting 
wel de kern van de afwijkingen weergeeft.  
 

GB 11 5 De Spil (blz. 173) Vraag: 
De Spil 
Is er voor 2021 dus geen doorbelasting geweest en dat is nu ook niet meer aan de orde 
voor de komende jaren? En is de conclusie juist dat de Spil is gevrijwaard van deze kosten? 
 
Antwoord:  
De juridische constructie van toepassing op De Spil maakt het onmogelijk de 
eigenaarslasten door te belasten. In lijn met de creditering over 2019 en 2020 worden deze 
lasten dan ook niet meer in rekening gebracht bij De Spil. 
 

GB 12 6 Minimaregeling en 
schuldhulpverlening (blz. 175) 

Vraag: 
U stelt dat er minder gebruik is gemaakt van de minimaregeling en schuldhulpverlening. 
Kunnen we hier een inhaalslag verwachten en is die al zichtbaar? 
 
Antwoord:  
Zie beantwoording CU vraag 25. 
 

 

  



VVD 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 1 ALG Resultaat Vraag:  
Winst €4.000.000 

 Hoe is het mogelijk dat we van - €1.500.000 naar + €4.000.000 gaan? 

 Was dit niet te voorzien? 

 Wat hebben we niet gedaan, wat we eigenlijk wel hadden willen/moeten doen? 
Hiermee bedoelen we dat we in eerste instantie een groot tekort voorzagen waardoor 
we bepaalde ombuigingen hebben moeten doorvoeren. Een voorbeeld hiervan is de 
bezuiniging op de bibliotheek. 

 Verwacht u ook dit soort verschillen over 2022? 
Op welke wijze kunnen we ons beter wapenen tegen dit soort fluctuaties? 
 
Antwoord:  
Door bijstellingen a.g.v. onder meer de 1e en 2e bestuursrapportage 2022 en de 
septembercirculaire was het verwachte resultaat + € 600.000. 
We hebben ruim 85% van onze voorgenomen prestaties gerealiseerd. Naast de benodigde 
inzet voor coronamaatregelen. Daarnaast had Corona een groot effect op de samenleving, 
organisatie en de financiën waarmee de uitkomsten lastig te voorspellen waren. Mede door het 
grillige karakter van de algemene uitkering.  
Daarmee is het lastig inspelen op diverse landelijke ontwikkelingen zoals herverdeeleffecten, 
bijdrage voor de jeugdzorg etc. Voor 2022 verwachten we niet een dergelijk verschil, echter de 
externe factoren zijn onzeker.  
 

VVD 2 ALG Verplichte beleidsindicatoren Vraag:  

Verplichte beleidsindicatoren 
De ene keer worden indicatoren uit bijv 2019 gepresenteerd, dan uit 2020, dan weer uit 2021. 
Is daar niet 1 lijn in aan te brengen? 
 
Antwoord: 
Op de website www.waarstaatjegemeente.nl worden o.a. de verplichte beleidsindicatoren 
gepubliceerd als specifiek product ‘Besluit Begroting en Verantwoording’. De op deze site 
gepubliceerde data wordt door ons als bron gebruikt om de tabellen binnen de planning- en 
controlproducten te vullen. Niet alle indicatoren in de lijst worden ieder jaar door de bronhouder 
geactualiseerd, het is daarom niet mogelijk hierin één lijn aan te brengen. Wanneer we de 
informatie op het oudste jaar presenteren,  heeft u geen up-to-date informatie. 



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 3 ALG Verplichte beleidsindicatoren Vraag: 
Verplichte beleidsindicatoren 
Is het mogelijk om de volgende keer ook de indicatoren van het jaar ervoor weer te geven 
(daar waar dit natuurlijk zin heeft)? Dan kunnen we zien of we verbeteren of juist niet. 
 
Antwoord:  

Voor een meerjarig overzicht van de beleidsindicatoren verwijzen wij u naar bijlage 7 op pagina 
251. 
 

VVD 4 ALG Prestaties Vraag:  
Veel van de prestaties die niet gehaald zijn in 2021 hebben als oorzaak corona. Intussen zijn 
de corona-maatregelen van tafel. Zijn er intussen voldoende maatregelen getroffen om de 
prestaties in 2022 wel te kunnen halen? Ook die worden overgeheveld van 2021? 
 
Antwoord:  
In de eerste bestuursrapportage 2022 bent u geïnformeerd over de voortgang van de 
prestaties, waaronder de nog niet gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren. Hieruit komt 
naar voren dat we qua voortgang op schema liggen voor realisatie in 2022. 
 

VVD 5 5-7 Lasten sociaal domein (blz. 
10) 
 

Vraag: 
Sociaal domein – Lagere lasten 
Gaat dit om structureel lagere lasten? 
 
Antwoord:  
De lagere lasten kunnen, deels, een gevolg zijn van de corona-effecten. Het is daarom nog te 
vroeg om te bepalen of, en zo ja in welke omvang hier sprake is van een structureel effect. 
Daarbij moet tevens rekening gehouden worden met het 'open einde karakter' van een deel 
van het sociaal domein.  
 

VVD 6 7 Na-effect Corona (blz 10) Vraag: 
Sociaal domein – Na-effect uitgestelde zorg in 2022 
Wat is de verwachting hiervan in geld voor 2022? Kunnen we nu meer zorg verwachten? 
 
Antwoord:  
Zie antwoord vraag 1 GB 
 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 7 9 budgetoverheveling VTH (blz 
15) 

Vraag: 
Budgetoverheveling  
VTH applicatie omgevingswet-proof: de Omgevingswet is in 2021 wederom uitgesteld tot 1 juli 
2022. De leverancier heeft de software in 2021 niet kunnen leveren. 

 Worden hier 2 redenen aangegeven waarom budgetoverheveling wederom nodig is 
(uitstel Omgevingswet en leverancier heeft software niet op tijd af) of wordt hier 
aangegeven dat de leverancier de software niet heeft kunnen leveren doordat de 
Omgevingswet wederom is uitgesteld? 

Gaat de accountant akkoord om deze overheveling wederom toe te staan (voor de derde 
keer)? 
 
Antwoord:  
Het gaat inderdaad om twee redenen voor budgetoverheveling, namelijk zowel uitstel invoering 
Omgevingswet (inmiddels al tot 1 januari 2023) als het niet tijdig kunnen leveren door de 
leverancier (los van invoering Omgevingswet).   
De accountant hoeft niet akkoord te gaan met budgetoverheveling, het is aan uw raad om 
hierbij evt. gemotiveerd van de overhevelingsregels af te wijken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


