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CDA 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA 1 Inleiding 
(pag 5) 

Werkdruk Vraag: We lezen wederom dat de krapte op de arbeidsmarkt en de werkdruk van de ambtelijke 
organisatie de organisatie parten speelt. Is er een strategisch plan zodat de dienstverlening niet in 
gevaar komt? 
 
Antwoord: 
Er wordt gewerkt aan strategisch personeelsbeleid.  

CDA 2 Pr. 4 
(pag 12)  
 

Nota 
evenenementenbeleid 
 

Vraag: Het beleidsplan evenementen beleid wordt door geschoven naar 2023. Heeft dit gevolgen 
voor onze inwoners en organisaties die evenementen organiseren? 
 
Antwoord: 
Nee, dit heeft geen gevolgen. Evenementen kunnen gewoon doorgang vinden en worden 
beoordeeld op basis van de huidige regels. In het nieuwe beleid kunnen mogelijk wel verschuivingen 
komen qua kaders of regels, maar daarover is nu nog geen uitspraak te doen. 

CDA 3 5 (pag 
16) 

VVE Vraag: Het blijkt tot op heden niet mogelijk om een eenduidige monitoring van voor en vroegschoolse 
educatieaanbod met alle scholen af te stemmen. Met de 1e berap niet en met de 2e berap dus ook 
niet. Kunnen wij deze dit jaar nog wel tegemoet zien? Er ligt immers wel een resultaat convenant 
afspraken voor 2021. 
 
Antwoord:  
Scholen maken gebruik van verschillende leerlingvolgsystemen waardoor onderlinge vergelijking en 
vergelijking met het kindvolgsysteem dat in de kinderopvang wordt gebruikt niet mogelijk is. 
Inmiddels is voor de meeste leerlingvolgsystemen een methode uitgewerkt waardoor monitoring en 
vergelijking wel mogelijk is. Wij verwachten van deze scholen in februari 2023 een eerste monitor in 
de vorm van  een 0-meting over 2022. Met ingang van 2023 kan de voortgang van de kleuters dan 
worden bijgehouden.  Voor één leerlingvolgsysteem, in gebruik bij enkele scholen,  is de vergelijking 
van gegevens nog niet mogelijk. We onderzoeken met deze scholen nog op welke wijze hun 
gegevens zo snel mogelijk toegevoegd kunnen worden.  
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Partij Partij Partij Partij Partij 

CDA 4 5 (pag 
16) 

Energiecompensatie 
Kulturhusen 

Vraag: De energiecompensatie kulturhusen wordt als incidenteel aangemerkt, moet dit gezien de 
huidige energiemarkt niet structureel zijn? Of liggen er andere mogelijkheden/oplossingen in het 
verschiet? 
 
Antwoord: 
Op het moment van besluitvorming (juli jl.) was er  weinig zicht op de situatie. Om die reden is 
gekozen om de energiecompensatie op incidentele basis  te geven gecombineerd met een 
energiescan. Momenteel vindt er een inventarisatie plaats bij alle Kulturhusen naar de 
mogelijkheden tot kostenbesparing door verduurzaming.  

CDA 5 5 (pag 
16) 
 

Energiecompensatie 
Kulturhusen 
 

Vraag: 3 van de 5 kulturhusen worden gecompenseerd voor de hoge energielasten, hoe zit dit 
met de andere 2?  
 
Antwoord: 
We hebben een uitvraag gedaan bij alle Kulturhusen om te inventariseren hoe groot het probleem 
binnen de Kulturhusen is. Van 4 Kulturhusen hebben we concrete gegevens ontvangen. De 
Wiekelaar in Oudleusen heeft een vast contract t/m april 2023 en eigen zonnepanelen in Dalfsen. 
Het Kulturhus in Hoonhorst is onder 4 daken ondergebracht en daar hebben we geen informatie 
van ontvangen. 

CDA 6 6 (pag 
18) 

Kindregeling Vraag; Aframing kindregeling (16000,- euro) positief bericht maar is de reden hiervan ook in 
beeld? 
 
Antwoord: 
Het gebruik van de kindregeling in dit jaar is naar verwachting vergelijkbaar met het gebruik in 
voorgaande jaren. Er is iets ruimer begroot dan dit gebruik. Omdat de verwachting is dat er niet 
veel meer wijzigt tot het einde van het jaar wordt er afgeraamd. 

CDA 7 Pr 6 
(pag 19) 

CNO Asielzoekers Vraag: Er is een mondelinge toezegging van het ministerie dat de kosten van de opvang van de 
noodopvang van asielzoekers in de Spil van +/- 250000,- vergoed worden. Vertrouwen is een 
groot goed maar moet je hierover geen afspraken maken die je schriftelijk vast legt? 
 
Antwoord:  
De noodopvang vindt op verzoek van het Rijk plaats. Nog recent zijn in de bestuurlijke afspraken 
tussen het rijk enerzijds en de gemeenten en het Veiligheidsberaad anderzijds afspraken 
vastgelegd en opgenomen in de Kamerbrief van 26 augustus 2022. Deze afspraken zien op de 
acute maatregelen voor Ter Apel, maar ook op het realiseren van extra crisisnoodopvangplekken 
door veiligheidsregio’s en de financiële en praktische ondersteuning die daarvoor nodig is vanuit 
het Rijk.  
Ook zijn tussen het Rijk en gemeenten financiële afspraken gemaakt over (her-)plaatsing van 
flexwoningen.  
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA 8 6 (pag 
18) 

Energietoeslag Vraag: Is de energietoeslag al uitgekeerd? 
 
Antwoord: 
De energietoeslag is in mei jl, uitgekeerd. De aanvullende toeslag wordt in oktober 2022 
uitgekeerd. 

CDA 9 Pr. 1 
(pag 32) 

Witte Villa Vraag: Witte villa: de 70000,- is waarschijnlijk niet voldoende, wanneer en hoe krijgen wij hier 
meer inzicht in? 
 
Antwoord:  
Zie het antwoord op de vraag van GB, nr. 16. 

CDA 10 Pr 3 
(pag 35) 

Scania BZ-FL-42 Vraag: Aanschaf vrachtwagen: er is gekozen voor de meest duurzame uitvoering met een 
meerprijs van 72000,-. Hoe is deze afweging tot stand gekomen en waar moeten wij hierbij aan 
denken? 
 
Antwoord:  
Deze vrachtwagen wordt ook in de winterdienst gebruikt, onder soms extreem koude 
omstandigheden. Dan is energieopslag in een zogenaamde tractiebatterij niet optimaal, vandaar 
dat er gekozen is voor de meest duurzame uitvoering van een dieselmotor, die voldoet aan de 
hoogst geldende Euronorm. Het hydraulisch systeem (voor vrachtwagen én zijn kraan) wordt 
aangedreven door deze motor.  
Het extra budget is ook mede nodig vanwege de gestegen grondstof- en productieprijzen. 
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ChristenUnie 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 1 1 (pag 
9) 

Stelpost 
ziektevervanging 

Vraag: Stelpost ziektevervanging. Kan dit nader worden toegelicht? Met de toenemende krapte op de 
arbeidsmarkt, de hoge werkdruk, hoog kort én lang ziekteverzuim is niet duidelijk waar deze 
verwachting op gebaseerd is. 
 
Antwoord:  
Vanwege specifieke aandacht voor en interventies op ziektedossiers die moeten leiden tot verlaging 
van het ziekteverzuim is de verwachting dat een nadere bijstelling van de stelpost niet noodzakelijk 
is. 

CU 2 1 (pag 
11) 

ONS Vraag: Overhead. Bijdrage ONS structureel + 92.000. Weer een grote stijging. Hoe wordt hierop 
gestuurd/gemonitord? 
 
Antwoord: De meerkosten in deze rapportage zijn het resultaat van indexeringen, wet- en regelgeving 
en van de toename van het aantal medewerkers (bij de gemeente Dalfsen) waar apparatuur en 
diensten voor geleverd zijn.  
In samenspraak met de partners stelt ONS de begroting op en worden tussentijdse wijzigingen 
geraamd. Tussen de directeuren bedrijfsvoering/gemeentesecretarissen vindt regulier overleg plaats 
(het zgn. bedrijfsvoeringsberaad) om zo goed als mogelijk aan te sluiten aan de P&C-cyclus van de 
partners, en om met elkaar te werken aan voorspelbare en realistische begrotingen. Onderdeel 
hiervan is het komen tot een goed meerjareninvesteringsprogramma voor ICT.  

CU 3 Pr. 4 Nota 
evenementenbeleid 
 

Vraag: Nota evenementenbeleid komt niet in 2022 maar in 2023: → wat is het risico van 
deze vertraging? 
 
Antwoord:  
Het risico is zeer beperkt. Het evenementenbeleid is de kaderstelling hoe wij om willen gaan met 
evenementen. Zo lang er nog geen nieuw beleid is, blijft het oude beleid gewoon gelden.  

CU 4 5 (pag 
16) 

Energiecompensatie 
Kulturhusen 

Vraag: Compensatie energie kulturhuzen. Waarom dit niet als budgetneutraal gepresenteerd en is dit 
wel incidenteel? En hoe zit het met de compensatie van de andere kulturhusen in de gemeente?  
 
Antwoord:  
Het is niet budgetneutraal gepresenteerd, omdat hier nog geen middelen voor beschikbaar waren in 
de begroting 2022.  
Wat betreft de vraag over incidenteel zie vraag CDA vraag 4.  
Voor de compensatie van de andere Kulturhusen zie vraag 5 CDA.  
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 5 5 (pag 
16) 

VVE Vraag: Resultaatmonitoring voor- en vroegschools educatieaanbod niet gelukt ivm verschillende 
systemen. Waarom wordt een hernieuwd gesprek eind 2022 wel kansrijk ingeschat als integratie van 
informatie uit systemen nog steeds ongewijzigd is?  
 
Antwoord: 
Zie vraag 3 van het CDA. 

CU 6 6 (pag 
18) 

Energiecompensatie Vraag: Energiecompensatie:  
a. waarom wordt dit als nadeel en niet als budgetneutraal gepresenteerd gelet op de verwachte 
compensatie? 
b. waarom als incidenteel gepresenteerd en niet als structureel gelet op de verwachte blijvend hoge 
energieprijzen?   
 
Antwoord: 

a. De vergoeding van de energietoeslag is o.b.v. de meicirculaire meegenomen in een ander 
beleidsveld (1.2). Daar is het als voordeel opgenomen, in dit beleidsveld derhalve als nadeel. 
De bedragen uit de meicirculaire zijn inmiddels verwerkt en verantwoord (onder beleidsveld 
1.2). De bedragen uit de septembercirculaire t.b.v. de energietoeslag worden nog verwerkt. 
Per saldo wordt de regeling naar verwachting budgetneutraal uitgevoerd. 

b. Deze middelen zijn door het Rijk incidenteel (eenmalig) verstrekt, niet structureel. Het betreft 
compensatiemiddelen voor een tijdelijke regeling in 2022. 

CU 7 Pr 6 
(pag 19) 

CNO Asielzoekers Vraag: Noodopvang asielzoekers. Welke onderbouwing is er voor de verwachting dat het Rijk deze 
kosten compenseert? Is er een risicoanalyse uitgevoerd? 
 
Antwoord:  
De COA, die namens het rijk de kosten vergoedt, heeft de factuureisen in mei 2022 bekend gemaakt. 
Conform deze eisen declareren wij de kosten. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat deze 
kosten niet vergoed worden. De crisisnoodopvang vond plaats op verzoek van de Veiligheidsregio, 
waarbij deze (ten tijde van de opvang in De Spil) de taak had voor 225 asielzoekers in de regio 
crisisnoodopvang te regelen. (zie ook antwoord vraag 7 CDA). 
 

CU 8 7 (pag 
20) 

SDW Vraag: Sociale Werkvoorziening: € 173.000 vakantiegeld per abuis niet gereserveerd.  
Welke maatregelen in interne en externe controle worden genomen om dit te voorkomen in de 
toekomst? 
 
Antwoord: 
Zie beantwoording bij vraag 10 van Gemeentebelangen. 
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Gemeentebelangen 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 1 RVS Ontwikkelingen 2e 
alinea 

Vraag: ‘De gemeente gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn om onze inwoners hierin te 
ondersteunen’  
Wanneer kunnen we uw informatie om inwoners te ondersteunen verwachten? 
 
Antwoord:  
Op dit moment wordt gemeentebreed in kaart gebracht welke acties ondernomen moeten en kunnen 
worden om onze inwoners te helpen bij hun financiële problemen als gevolg van de hoge energielasten 
en de inflatie. 
Zodra wij dit in beeld hebben zullen we de raad informeren over de mogelijkheden die wij zien en de 
kosten die daaraan verbonden zijn. Gezien de urgentie streven wij ernaar u hier zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk in de eerste helft november over te informeren.  
 

GB 2 RVS Ontwikkelingen 5e 
alinea 

Vraag: Hoe regelen we tegemoetkoming stijgende energielasten? En bereiken we alle mensen uit de 
doelgroep die u  benoemd? 
 
Antwoord 
De tegemoetkoming is in de vorm van de energietoeslag verstrekt aan onze inwoners. Dit is zowel 
ambtshalve uitgekeerd als op individuele aanvraag. Inwoners zijn geattendeerd op de mogelijkheid deze 
energietoeslag aan te vragen via de media, de infopunten, de maatschappelijke organisaties en de 
woningcorporaties. Zie verder ook het antwoord op GB-1. 
  

GB 3 RVS Ontwikkelingen 
(8e alinea RVS) 

Vraag: Gezien de druk op de organisatie. Hoe houden we dit vol? En blijven er zaken liggen of welke 
maatregelen worden genomen? 
 
Antwoord: 
Uit de berap wordt duidelijk dat 91,7% van de met uw raad afgesproken prestaties behaald zijn (111 van 
de 121). Tegelijkertijd komen er nieuwe werkzaamheden bij gedurende het jaar, zoals de extra inzet die 
nodig is rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Indien nodig wordt externe capaciteit ingezet om 
de werkdruk in de organisatie te verlagen. Ook worden werkzaamheden opnieuw geprioriteerd. 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 4 RVS Financieel beleid 2022 Vraag: Is septembercirculaire al ontvangen en wanneer krijgen we daar inzage in? 
 
Antwoord: 
De septembercirculaire is ontvangen en lijkt een positief beeld op te leveren. De raad ontvangt 
zoals gebruikelijk een notitie tegelijkertijd met de begroting 2023-2026. 

GB 5 Inleiding 
(pag 4) 

Verloopt financieel beeld in 
2022 
 

Vraag: U schrijft hier dat de september circulaire al verwerkt is in het begrotingssaldo. Wij 
nemen aan dat dit de circulaire van 2021 bedoeld? 
 
Antwoord: 
Uw aanname is correct. 

GB 6 Inleiding 
(pag 5) 

Stand ArVB Vraag: Wordt de pot Reserve Vrij besteedbaar nog beïnvloed door ondersteuning als gevolg 
van energiekosten en inflatie? 
Wordt een deel van het resultaat te positief beïnvloed door de niet in te vullen vrij posities 
(vacatures)? 
 
Antwoord:  
In eerste instantie wordt de ARVB niet direct beïnvloed door de ondersteuning als gevolg van 
energiekosten en inflatie.  
Het resultaat van de niet ingevulde vacatures is niet in beeld gebracht, dit doen we bij de 
jaarrekening.  

GB 7 1 (blz 
10) 

Consultancy Lias 
 

Vraag: Kunnen hier, door een jaar hier geen gebruik van te maken, er negatieve gevolgen 
verschijnen? 
 
Antwoord:  
De nadruk ligt dit jaar op de optimalisatie van het financiële pakket. Door eenmalig geen 
gebruik te maken van de consultancy, verwachten we dat hier geen negatieve gevolgen uit 
voortvloeien. 

GB 8 1 (blz 
11) 

ONS Vraag: Hoe verhouden de extra kosten 92.000 zich tot het totaal bedrag wat we per jaar af 
staan aan deelneming SSC ONS? 
 
Antwoord:  
De extra kosten bedragen procentueel 5,3% op een totaalbedrag van € 1.73 mln. 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 9 1 (blz 
11) 

ARBO Vraag: Betaalt zich dit ook terug in lager ziekteverzuim? 
Er is een overschrijding op pag 9 bij ziektevervanging van 418.000 euro te zien.  
RVS staat bij Ontwikkelingen; Gezien de druk op de organisatie. Hoedanig houden we dit vol? En 
blijven er zaken liggen? 
 
Antwoord: 
Zie vraag GB 3 
Arbo uitgaven vinden de basis in wet- en regelgeving, ze zijn mede bedoeld om mogelijk 
ziekteverzuim te voorkomen. Deze middelen worden ingezet met als doel preventief uitval te 
voorkomen.  
Momenteel is er een daling waarneembaar van het ziekteverzuim. Waar nodig wordt externe 
capaciteit ingehuurd, maar soms moeten er prioriteiten worden gesteld. Dit ziet u dan terug op de 
LTA. 

GB 10 7 (pag 
20) 

Beleidsveld 7.3 
Participatiewet - 
Sociale 
Werkvoorziening 

Vraag:  
Hoe wordt voorkomen dat bedragen niet worden gereserveerd? 
 
Antwoord: 
Er zijn inmiddels intern werkafspraken gemaakt om deze fout voor de toekomst te voorkomen. 

GB 11 7 (pag 
22) 

Beleidsveld 7.6 WMO 
- Vrijval Beschermd 
Wonen en 
Beschermd Thuis 
 

Vraag; Moet hier geen voordeel van 507.000 vermeld staan of betreffende deze 2 vrijvallen geen 
voordeel? 
 
Antwoord: 
Zoals uit de toelichting in de 2e Berap blijkt is met deze, van de centrum gemeente Zwolle ontvangen,  
middelen geen rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. Wij hebben het voornemen om 
deze middelen in te zetten ter dekking van in de komende jaren te verwachten kosten als gevolg van 
de decentralisatie Beschermd wonen en de transformatie naar Beschermd Thuis. Hiertoe wordt bij de 
jaarrekening 2022 een voorstel voor de technische verwerking opgenomen, bijvoorbeeld in de vorm 
van een reserve. Gezien dit voornemen is op dit moment geen sprake van een voor- of nadeel. 

GB 12 Pr 8 ( 
pag 24) 

Beleidsveld 8.1. Afval  
 

Vraag: Komt ROVA hierdoor niet met een negatieve jaarrekening en moeten de inwoners daardoor in 
2023 een verhoogde bijdrage verwachten cq verhoging tarieven?  
 
Antwoord:  
De ROVA publiceert in mei 2023 haar jaarrekening. Op dit moment is niet aan te geven of er sprake 
is van een negatief jaarrekeningsaldo.  
Nee, een tariefsverhoging is niet nodig omdat deze extra kosten worden opgevangen door de 
egalisatie afvalstoffenvoorziening. U wordt hier verder over geïnformeerd bij de begroting 2023-2026. 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 13 Pr 8 
(pag 
24) 

8.3 Klimaat en 
duurzaamheid – 
Energiearmoede 
 

Vraag: Bereiken we alle inwoners die hier aanspraak op kunnen maken?  
 
Antwoord: 
In september is een raadsmemo met actieplan gedeeld met de raad. Hierin staat hoe we de 
doelgroep gaan bereiken, onder meer via brieven en nieuwsberichten. 

GB 14 Pr 9 
(pag 
25) 

Beleidsveld 9.3 
 
 

Vraag:  Wat is de Poort van het Vechtdal? En wat is er gerealiseerd?  
 
Antwoord: 
Vanuit Ruimte voor de Vecht, Tien Toren Plan, is het project Poort van het Vechtdal en Zwolle 
ontstaan, een kunstproject voor bij de afslag naar het Vechtdal vanaf de A28. Er is een 
voorbereidingsfase geweest en daarna een aanbesteding / prijsvraag met maar liefst 120 
inzendingen. Aan de voorbereidingsfase is door de gemeenten ieder € 1.667 en door de provincie € 
20.000 bijgedragen. Voor de uitvoering van dit project is in 2018 tijdens een bestuurlijk overleg 
Ruimte voor de Vecht door de deelnemende gemeenten toezeggingen gedaan in het meefinancieren 
van dit project. Voor de gemeente Dalfsen was dit een bedrag van €16.667. Op dat moment was nog 
niet duidelijk wanneer de uitvoering zou plaatsvinden, zodat het nog niet opgenomen kon worden in 
het meerjarenperspectief. Dit is inmiddels wel het geval en hebben wij recent van de provincie het 
verzoek ontvangen om het toegezegde bedrag aan hun over te maken.  Dat is de reden dat we dit 
bedrag nu in de 2e Berap hebben opgenomen.  

GB 15 Pr 3 
(pag 
27) 

Technische 
aanpassingen - 3.2 
verkeer en vervoer. 
Verharde wegen. 
 

Vraag:  
Waar komt verschil van 59.000 euro vandaan. 25% is nog niet uitgevoerd en er is geld over? 
 
Antwoord:  
Deze 59.000 euro betreffen zogenoemde afschrijvingslasten. Dit staat los van de uitvoering. 

GB 16 Pr. 1 
(Pag 
32) 

Investering Witte Villa Vraag: Voortgang investeringen - punt 8 witte villa  
Aan welke overschrijding moeten we denken?  
 
Antwoord: 
Op dit moment hebben we nog geen definitieve offerte van de beoogde aannemer. Als de definitieve 
offerte bekend is weten we of het beschikbare budget overschreden wordt. 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 17 Pr 2 
(pag 
35) 

Kazerne Nieuwleusen 
 

Vraag: Voortgang investeringen - punt 24. Kazerne Nieuwleusen  
Wat zijn gevolgen van niet kunnen terug leveren.? En kunnen we wat met slim gebruik overdag? Is 
er al zicht naar een oplossing? 
 
Antwoord: 
De huidige aansluiting van het pand is niet groot genoeg voor een groot zonnedak. 
Een grotere aansluiting is op dit moment niet mogelijk vanwege de netcongestie. Een kleiner 
zonnedak is wel mogelijk en kan op een later moment worden uitgebreid. Deze knip zorgt wel voor 
meerkosten. Een lokale net-uitbreiding wordt misschien in 2023/2024 gerealiseerd, waardoor naar 
verwachting dan wel een grotere aansluiting mogelijk is. 

GB 18 Pr. 5 
(Pag35) 

Voorbereidingskrediet 
locatie bibliotheek 
 

Vraag: Voortgang investeringen - Punt 37. Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek 
Hebben de gestegen kosten gevolgen voor de Gemeente? 
 
Antwoord: 
Dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Vechthorst heeft aangegeven geconfronteerd te 
worden met hogere bouwkosten en we wachten het voorstel van Vechthorst hierin af.  
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VVD 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 1 Inleiding 
(pag 4) 

Resultaat 2022 Vraag: Bij de eerste bestuursrapportage van 2022 dreigden we op een tekort af te stomen, nu gaan we 
op een dikke plus af. Op zich natuurlijk mooi, maar we krijgen het idee dat we nu dingen niet doen die 
we wel hadden kunnen doen. Hoe kijkt u hiernaar? 
 
Antwoord:  
Zoals in pagina 4 wordt geduid is sprake van aanzienlijke fluctuaties in de rijksbijdrage. Wij baseren 
ons op de meest recente inzichten die op het moment van rapportage beschikbaar zijn.  

VVD 2 Inleiding 
(pag 4) 

Verschil 1e en 2e 
berap 

Vraag: Hoe kan het dat de verschillen zo groot zijn (van een min naar een dikke plus) tussen de eerste 
en tweede bestuursrapportage? 
 
Antwoord:  
Het verschil wordt vooral veroorzaakt door het effect van de meicirculaire 2022, zoals op blz. 4 is 
toegelicht. In juni 2022 bent separaat ingelicht over de effecten van de meicirculaire 2022.  

VVD 3 Inleiding 
(pag 3) 

Prestaties Vraag: Qua prestaties mooi op schema. Zijn de achterstallige werkzaamheden van 2021 hier ook in 
meegenomen? 
 
Antwoord: 
De prestaties uit 2021 die in dat zelfde jaar niet werden afgerond zijn onderdeel van de prestaties van 
2022 en zijn meegenomen. 

VVD 4 Inleiding 
(pag 5) 

IHP Vraag: IHP: u geeft aan dat u met een voorstel komt om de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar hierbij 
te betrekken. Waarom is dit? Zijn hier geen andere reserves voor te gebruiken? 
 
Antwoord:  
De bestemmingsreserves zijn gezien hun doel niet bestemd voor het opvangen van de kapitaallasten 
voor de investeringen IHP. De kapitaallasten IHP moeten of gedekt worden binnen de exploitatie of via 
een geblokkeerde bestemmingsreserve kapitaallasten die gevoed kan worden uit de ARVB.  

VVD 5 Pr. 9 
(pag 5) 

Stikstofproblematiek Vraag: Verwacht u dat de gemeente financiële middelen moet bijdragen voor het oplossen van de 
stikstofproblematiek? 
Antwoord:  
In eerste instantie komen de financiële middelen via de provincie van het Rijk. Het gaat dan over de 
landelijke en provinciale uitkoopregelingen. Ook voor de gebiedsgerichte aanpak komt er in eerste 
instantie geld vanuit het rijk. De gemeente wordt wel om inzet in de vorm van ambtelijke 
capaciteit/uren gevraagd. Wij blijven daarom alert op onze inzet, prestaties en beschikbare middelen.  
Als er ambtelijke capaciteit of geld van de gemeente nodig is, zullen we dat voorleggen aan de raad.  
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 6 Pr. 4 
(pag 12) 
 

Nota 
evenementenbeleid 
 

Vraag: Wat maakt het dat het opstellen van de nota evenementenbeleid complexer is dan gedacht en 
dat daarom extern advies nodig is? 
 
Antwoord:  
Een groot deel van het evenementenbeleid wordt vastgelegd in beleidsregels, dit zijn voorwaarden die 
we hanteren bij het beoordelen van vergunningen/meldingen. Verschillende thema's die onderdeel zijn 
van het evenementenbeleid zijn dermate complex dat dit expertise vergt die wij zelf niet in huis hebben 
en waarvoor de capaciteit ontbreekt. Denk aan thema's als geluid bij evenementen, ruimtelijke 
inpassing, hoe om te gaan met strengere regels op gebied van natuur/stikstof etc. Daarom is ervoor 
gekozen om dit extern te beleggen. 

VVD 7 Pr 6 
(pag 19) 

CNO Asielzoekers Vraag: U geeft aan dat voor de crisisopvang van asielzoekers een budget van 250k nodig is. In de 
tekst spreekt u over de noodopvang in De Spil. De opvang in het Hof van Dalfsen zit hier nog niet in? 
 
Antwoord:  
De kosten van de Crisisnoodopvang in De Spil zijn inmiddels inzichtelijk. Ten tijde van het opstellen 
van deze Berap was nog geen sprake van Noodopvang in Hof van Dalfsen. In deze Berap zijn dan ook 
geen kosten voor deze opvang opgenomen.   
 

VVD 8 Pr 6 
(pag 19) 

CNO Asielzoekers Vraag: Als het budget van 250k benodigd was voor de noodopvang in De Spil, waaruit bestaan deze 
kosten (gaat niet om de detailbedragen, maar om een idee te krijgen wat allemaal nodig is voor 
noodopvang)? 
 
Antwoord:  
Globale nadere specificatie van de kosten CNO De Spil: 
Huisvestingskosten     €  90.000 
Kosten beveiliging      €  70.000 
Kosten catering           €  70.000 
Overige kosten            €  20.000 
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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 9 7 (Pag 
20) 

Bijdrage Sociale 
Recherche 

Vraag: U geeft aan dat een bijdrage nodig is voor de Sociale recherche. Wat is de dat precies? Is dat een 
landelijke eenheid of regionaal? Welke taken hebben zij en waar vallen ze onder (een 
gemeenschappelijke regeling of zo)? 
 
Antwoord:  
Wij geven aan dat de kosten incidenteel lager uitvallen. Het gaat hierbij om de Sociale Recherche van de 
gemeente Zwolle. Zij voeren signaalgestuurde onderzoeken uit naar de rechtmatigheid van de geleverde 
zorg onder de Wmo. Dit doen zij op basis van een dienstverleningsovereenkomst die is afgesloten tussen 
de Sociale Recherche en alle gemeenten in de regio IJssel-Vecht. Deze overeenkomst is afgesloten om 
te kunnen voldoen aan artikel 6 van de Wmo 2015 welke voorschrijft dat het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente personen aanwijst die belast zijn met het toezicht op de naleving van de 
wet. Voor de uitvoering betalen gemeenten jaarlijks een vergoeding. 

VVD 10 Pr 6 
(pag 21) 

POO  Vraag; Particuliere noodopvang Oekraïne: op welke wijze vindt verantwoording van de ingediende kosten 
plaats (lees: controle)? Particulieren dienen kostenoverzichten in of krijgen ze een vaste vergoeding 
hiervoor? 
 
Antwoord: 
Voor de vergoedingen aan de Oekraïense vluchtelingen heeft het Rijk een regeling vastgesteld: Regeling 
Opvang Ontheemden Oekraïne. Deze regeling schrijft voor welke vergoedingen aan de vluchtelingen 
verstrekt worden. Naast leefgeld wordt een wooncomponent vergoed aan vluchtelingen in de particuliere 
opvang. Gastgezinnen kunnen met de vluchtelingen afspraken maken over een vergoeding.  
Voordat de maandelijkse vergoeding wordt verstrekt wordt van de vluchteling een verklaring gevraagd 
omtrent het hebben van werk (bij aanvaarding daarvan vervalt het recht op vergoeding) en verblijf binnen 
de gemeente. 
 

VVD 11 Pr. 8 Energiebesparing 
bij woningen 

Vraag: Gemeenten hebben begin 2022 een rijksbijdrage ontvangen voor energiebesparingen bij 
woningen om de effecten van energiearmoede te verlagen. Voor wie is deze rijksbijdrage bedoeld? Gaan 
deze middelen rechtstreeks naar de woningcorporatie? Hoe vindt deze verdeling plaats? 
 
Antwoord:  
In september is een raadsmemo met actieplan gedeeld met de raad: "Het college kiest ervoor om 
huishoudens met een laag inkomen met een eigen koopwoning met lage energetische kwaliteit te helpen 
om de woning energiezuiniger te maken (naar verwachting circa 70 huishoudens in de gemeente 
Dalfsen)."  
De actie is dus niet bedoeld voor corporatiewoningen. Via brieven en oproepen wordt de doelgroep 
benaderd. Een zorgvuldige selectieprocedure is uitgewerkt en komt er kortweg op neer dat de woningen 
waar het meeste resultaat kan worden geboekt, als eerste worden aangepakt. 



15 
 

 


