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CDA 
 

Partij Nr. Pr. Pagina Vraag Antwoord 

CDA 1 1 11/21 Goed goan vormt de basis voor onze ambitie 
voor de komende jaren. Er wordt ingespeeld op 
ontwikkelingen door te experimenteren in 
aanpak en werkwijze. Is er al een beeld van de 
financiële gevolgen en moet hier geen stelpost 
voor worden opgenomen? 

De financiële gevolgen zijn op dit moment niet in te schatten. De 
werkgroep van de raad zal de maatregelen uit het plan van aanpak 
moeten beoordelen op de mate van wenselijkheid aan de hand van voor- 
en nadelen, waaronder een inschatting van benodigde capaciteit en 
middelen.  
Denk bijvoorbeeld aan capaciteit voor voorbereiding, ondersteuning en 
verslaglegging van bijeenkomsten, eventuele zaalhuur en catering op 
locaties, bekendmaking en communicatie, beeld- en geluidsapparatuur etc. 
Onderscheid moet daarbij ook worden gemaakt in benodigd incidenteel en 
structureel budget.  
Ook met het college van B&W, ambtelijke organisatie én samenleving 
zetten we stappen, zoals ook blijkt uit de ambities van het coalitieakkoord. 
Voor volgend jaar zijn voor de ontwikkeling van de organisatie middelen 
begroot. Wanneer de ambities in bredere zin geconcretiseerd zijn wordt 
duidelijk of additionele middelen nodig zijn.  
 

CDA 2 1 21 Stelpost prijscompensatie in 2026 van € 
277.000,- negatief, kan dit worden 
onderbouwd? 

We gingen voorheen uit van een vaste stelpost van € 500.000. Door 
aansluiting te zoeken met de publicaties van het CPB was er voor de jaren 
2023 en 2025 een lagere stelpost nodig en een hogere voor 2026.  

CDA 3 1 21 Indexering verhoging inflatiepercentage, in 
2026 een voordeel van € 303.000,-. Vanwaar 
deze enorme stijging ten opzichte van 
voorliggende jaren? 

De voorliggende jaren was al rekening gehouden met een stijging van 
1,6%. Dit is opgetrokken met een stijging van 0,1% naar 1,7% Voor het 
nieuwe jaar 2026 in deze cyclus moest de index van 1,7% nog berekend 
worden t.o.v. 2025. Dit geeft de stijging van € 303.000.   

CDA 4 1 21 Wordt er bij indexering salarissen ook rekening 
gehouden met een stijging van salariskosten 
door het toekennen van periodieken aan 
medewerkers? 

Op basis van inschaling en periodiek op peildatum wordt de begroting 
opgesteld. Een eventuele periodieke verhoging in de loop van het jaar 
wordt niet meegenomen.  
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CDA 5 3 25 Wanneer wordt het areaal van de 
afgewaardeerde N340 overgedragen aan de 
gemeente? En moet hier geen stelpost voor 
worden opgenomen? 

Het afgewaardeerde deel van de N340 wordt in principe per 1 juli 
overgedragen aan de gemeente. In hoofdlijn hebben we een beeld van de 
te verwachte beheer en onderhoudskosten. Zodra deze kosten definitief 
zijn bepaald, nemen we dit in één keer mee in de P&C cyclus. 
 
 
 

CDA 6 6 28 De hoge energieprijzen houden aan, 
energiearmoede blijft op de loer liggen. Het rijk 
compenseert dit deels. Blijft dit zo? Of moet er 
ook hiervoor een stelpost voor opgenomen 
worden? 

Vorig jaar is door het toenmalige kabinet al besloten tot een 
belastingverlaging op energie in 2022. In maart van dit jaar zijn meerdere 
koopkrachtmaatregelen door het Rijk toegezegd, met als doel  om 
kwetsbare huishoudens tegemoet te komen in hun oplopende kosten als 
gevolg van de energiecrisis en de oplopende inflatie. Vanuit het Rijk is 
voor de uitvoering van de eenmalige energietoeslag een bedrag 
beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Daarnaast is vorig najaar al 
budget beschikbaar gesteld om kwetsbare huishoudens te ondersteunen 
bij het nemen van energiebesparende maatregelen om hun 
energierekening te verlagen. Dit budget wordt dit jaar aangevuld met een 
extra budget. Gemeenten zijn op dit moment bezig met het opstellen van 
een uitvoeringsplan om deze gelden te besteden. In Dalfsen is vaststelling 
van dit plan gepland voor juli, met een start van de uitvoering in september 
2022.  
 
Verder is door het Rijk per april jl de accijns op brandstof verlaagd en 
wordt per 1 juli de BTW op energie verlaagd. 
Recent heeft het kabinet aangegeven een extra compensatie van € 500 te 
overwegen voor mensen met een zorgtoeslag. Dit laatste is nog geen 
besluit. 
De gemeente Dalfsen kan er zelf voor kiezen om, aanvullend op de 
landelijk beschikbare middelen, een post op te nemen voor compensatie 
van energiekosten voor de meest kwetsbare huishoudens. 
 
Het is nog onduidelijk of en zo ja hoeveel, het Rijk in 2023 beschikbaar 
stelt om huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen, wanneer 
de situatie aanhoudt in 2023. We houden de berichtgeving in de gaten en 
waar nodig informeren we u in de volgende bestuursrapportages.  

  



Partij Nr. Pr. Pagina Vraag Antwoord 

CDA 7 5 28 De hogere energieprijzen kent ook zijn 
weerslag op de kulturhusen. De eerste 
signalen hebben ons reeds bereikt. Is het niet 
beter om ook hier een stelpost voor op te 
nemen? 

Voor het lopende jaar is een voorstel over dit onderwerp in ontwikkeling, 
waarbij de financiële uitwerking in de 2e berap verwerkt zal worden. In dit 
voorstel komt ook aan de orde welke verduurzaming mogelijk is. Mede 
afhankelijk hiervan zou in 2023 meer financiële steun nodig kunnen zijn. 
Uw raad wordt hierover geïnformeerd. Het is niet wenselijk om hierop 
vooruitlopend een stelpost op te nemen.  

CDA 8 8 31 Zwerfafval/Cleanteam: de landelijke subsidie 
vervalt, de kosten worden toegevoegd aan de 
reguliere afvaltaken en te dekken uit de 
afvalstoffenheffing. Aan welke kosten moeten 
wij denken betreft het cleanteam? 

Als we uitgaan van de huidige werkzaamheden dan € 25.000 per jaar. 

CDA 9 8 46 Stijgende energieprijzen: als oplossing wordt 
mede gedacht aan het versneld doorvoeren 
van de energie transitie. Hoe ziet u dat voor 
zich? Wat is de doelstelling? 

Het doel is inwoners en ondernemers te stimuleren latere duurzame 
investeringen in de woning of bedrijf naar voren te halen. Bijvoorbeeld door 
de uitvoering van de voorgenomen actie Energiearmoede (zie 
beantwoording GB5). 
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CU 1 1 11 Is meer bekend over de gevolgen van de 
vergrijzingen en demografische opbouw 
van het personeelsbestand? 

De organisatie heeft een evenwichtige leeftijdsopbouw. Een aandeel van 
15% van de organisatie valt in de leeftijdscategorie van 60 jaar en ouder. In 
de leeftijdsgroep van 55 tot 60 jaar is dit 19% en ruim 50% van de 
organisatie valt in de leeftijdscategorie van 35 tot 55 jaar. Door middel van 
strategische personeelsplanning anticipeert de organisatie op huidige en 
toekomstige ontwikkelingen en behoeftes. Aandachtspunten hierbij zijn 
kennisoverdracht en vitaliteit.  
 

CU 2 1 11 Welke schaarse middelen worden 
bedoeld onderaan pagina 11? 

Hiermee bedoelen we de middelen, die de gemeente heeft voor het 
uitvoeren van alle taken. 

CU 3 4 14 Is er bekend of en wanneer er behoefte er 
is aan uitbreiding industrieterrein in de 
kern Dalfsen? 

Op basis van een uitgevoerd onderzoek marktbehoefte bedrijventerreinen 
(Stec, januari 2021) kunnen wij aangeven dat er voor de middellange termijn 
(tm 2035) voor de kern Dalfsen een uitbreidingsvraag is van ca. 8 ha netto.  
Bij de vaststelling van de omgevingsvisie 1.0 is aangegeven dat er 
verschillende concrete opgaven zijn die nader uitgewerkt moeten worden. 
Deze opgaven moeten geprioriteerd worden. Een opgave is het uitvoeren 
van een onderzoek naar nieuw(e) bedrijventerrein(en) voor de kern Dalfsen 
en Nieuwleusen. Het betreft hier het opstellen van een ruimtelijke 
verkenning naar nieuw(e) bedrijventerrein(en) voor deze beide kernen op 
basis van een milieu effect rapportage (MER). 
 

CU 4 5 15 Wat is het vervoersontwikkelingsplan? Uitgangspunt in het leerlingenvervoer is het zo zelfstandig mogelijk reizen 
en komt overeen met de gemeentelijke insteek om de zelfredzaamheid te 
bevorderen. Een hulpmiddel hierbij is het vervoersontwikkelingsplan. In dit 
plan wordt vastgelegd waar de leerling qua mobiliteit naartoe kan groeien en 
hoe dit begeleid moet worden. Het doel hiervan is te beschrijven welke 
mogelijkheden er zijn om de leerling zelfstandiger te laten reizen, wat 
hiervoor nodig is, welke periode hiervoor gepland wordt, wat 
ouders/verzorgers hierin kunnen betekenen en waar de gemeente 
ondersteunt. Dit plan maken we met ouders/verzorgers  (en waar mogelijk 
met de leerling) samen, waarbij we ook informatie van scholen betrekken.  
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CU 5 5 15 Vervanging kunstgrasvelden geeft veel 
moeilijk te verwerken afval.  Welke 
gevolgen, ook financieel kunnen we hier 
verwachten?  Hoe speelt dit aspect mee 
in de keuze voor vervanging? 
Bijvoorbeeld voor hybride velden? 

In het investeringsplan is voor de jaren 2023 en 2024 rekening gehouden 
met vervanging kunstgrasvelden. Dit najaar leggen wij ter besluitvorming 
een voorstel vervanging kunstgrasvelden aan de gemeenteraad voor waarin 
o.a. ingegaan wordt op de door u genoemde punten en keuzes met 
financiële consequenties worden voorgelegd. 

CU 6 6 16 Wat is de reden dat er geen extra 
uitgaven voor inkomensondersteuning 
worden verwacht?  

We verwachten een verdere daling van het uitkeringenbestand. Door inzet 
van re-integratiemiddelen ontwikkelen mensen zich van meedoen naar 
werkfit. De aantrekkende arbeidsmarkt zorgt voor een extra impuls op de 
uitstroom van de werkfitte doelgroep.  
 
Voor de uitvoering van de energieregeling worden we gecompenseerd door 
het Rijk.  
 
 

CU 7 6 16 Welke extra inspanning wordt geleverd 
om voldoende woningen voor 
nieuwkomers te realiseren?  

Voor het huisvesten van statushouders heeft de gemeente 
prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties gemaakt, waarmee de 
gemeente wil voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders. De 
druk op  de sociale woningmarkt is echter groot. Onder meer doordat de  
doorstroming stagneert. Daarmee blijft ook de taakstelling achter. Wij 
onderzoeken de mogelijkheden tot flexibilisering van de woningmarkt. We 
zetten ook in op een versnelling van de woningmarkt in de gemeente, met 
als doel is om sneller woningen toe te voegen. Hierbij komt steeds meer de 
nadruk op sociale woningbouw te liggen. Hiermee worden dus ook 
woningen toegevoegd voor nieuwkomers. Binnen de aanpak voor 
vluchtelingen en asiel wordt onderzocht of en op welke wijze wij kunnen 
voorzien in: 
- Opvang van Oekraïense vluchtelingen 
- Crisisnoodopvang van asielzoekers 
- Versnelde huisvesting van asielzoekers.  
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CU 8 6 16 Hoe staat het met de uitkering van 800 
euro aan zo’n 750 gezinnen. Is dit al 
uitgekeerd? 

De toeslagen zijn grotendeels al verstrekt. Het aantal van 750 is destijds 
berekend op basis van het oorspronkelijk toegezegde bedrag vanuit het 
Rijk.  
 
Op 2 mei jl. is aan 326 inwoners ambtshalve de eenmalige energietoeslag 
van € 800,- of  € 600,- verstrekt (het bedrag van € 600,- is voor die inwoners 
die in februari 2022 al een eerste voorschot van € 200 hebben ontvangen).   
 
De individuele aanvragen kunnen vanaf 18 mei 2022 worden ingediend. Tot 
en met 13 juni jl. zijn 195 individuele aanvragen ingediend. Daarvan zijn 69 
aanvragen inmiddels toegekend en 7 afgewezen. De overige aanvragen zijn 
nog in behandeling.  
 
Individuele aanvragen kunnen gedaan worden gedurende geheel 2022. 
 

CU 9 7 17 Er zijn veel mensen nodig en dat biedt 

kansen voor de groep die moeilijk aan het 

werk komt. Welke mogelijkheden zijn hier 

en hoe kunnen die worden benut? 

De kandidaten die werkfit zijn kunnen inderdaad door de huidige krapte op 
de arbeidsmarkt relatief makkelijk aan het werk.  
 
Het uitkeringenbestand bestaat momenteel daarom grotendeels uit 
inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen nu nog 
niet (volledig) uitstromen naar werk. Met re-integratie zetten we in op het 
verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van de groepen in zorg en 
meedoen. Dit doen we door gebruik te  maken van bijvoorbeeld 
vrijwilligersplekken, taalstages, meeloopstages , proefplaatsingen en door 
de inzet van trainingen en jobcoaching.  
 
Bij dit alles maken we gebruik van de samenwerking in de 
Arbeidsmarktregio Zwolle en het Werkgeversservicepunt.  
 
 

CU 10 9 19 Wat zijn de gevolgen van de ingezette 
decentralisatie en de vergrijzing voor de 
woningbehoefte? Hoe wordt dit 
meegenomen in het woonbeleid? 

De gevolgen zijn een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en 
een toename van de vraag naar levensloopbestendige woningen. Om deze 
veranderende behoefte in beeld te brengen stellen we in het periodieke 
woonbehoefteonderzoek hierover vragen. Dit onderzoek loopt momenteel 
en de uitkomsten verwachten we in Q3. Wij kunnen overigens door ons 
actieve grondbeleid en de flexibele bestemmingsplannen inspelen op deze 
veranderende vraag. Bijvoorbeeld door het aanpassen van het 
woningbouwprogramma in onze uitbreidingslocaties. 
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CU 11 1 22 Zijn de bedragen en percentages zoals ze 
in 1.1 worden genoemd reëel in relatie tot 
de verwachte inflatie en de gestegen 
prijzen? 

Op basis van de uitgangspunten zijn deze bedragen berekend. Het 
uitgangspunt zijn de CPI's in de septembercirculaire 2021. Nu de 
meicirculaire hogere CPI's geeft, moet blijken wat reëel is.  

CU 12 1 22 Zijn er minder kosten in het gemeentehuis 
als er meer kosten zijn voor hybride 
werken?  

Vooralsnog zijn de kosten voor het gemeentehuis niet lager. We verwachten 
daar ook geen grote afname op. De afgelopen jaren is de manier van 
werken veranderd door de veranderende vraag vanuit de samenleving en 
daarmee zijn in die periode de kantoorkosten gedaald. Hybride werken is de 
volgende stap in de al ingezette ontwikkelingen. Mogelijk dat op termijn met 
het verder doorvoeren van hybride werken en een ander kantoorconcept 
wel besparingsmogelijkheden ontstaan. Daar blijven we scherp op.  

CU 13 3 25 Geen bedragen over IBOR en Groen, wel 
uitbreidingen. Is het dan de verwachting 
dat dit voor de geraamde bedragen kan? 

Het is te verwachten dat het niet voor de geraamde bedragen kan. Voor 
IBOR staan de bedragen  genoemd in de notitie ‘Integrale weging en 
richting geven’.  
Bij de opstelling van de perspectiefnota was nog niet bekend dat de 
behandeling van het beleidsplan ‘Biodiversiteit Voor Elkaar’ uitgesteld zou 
worden. De bedoeling was om dit beleidsplan te behandelen voor de 
perspectiefnota, zodat bij de behandeling van de perspectiefnota de 
financiële afweging ook gemaakt kon worden.  
Dit beleidsplan wordt nu op een later moment dit jaar opnieuw aangeboden 
aan de gemeenteraad.  

CU 14 4 26 Waarom staat hier geen actualisatie van 

Visie Detailhandel opgenomen? 

De huidige detailhandelsstructuurvisie loopt tot 2023. Het was juist geweest 
om deze te noemen. We willen de visie in 2023 gaan actualiseren. In de 
meerjarenbegroting 2022-2026 staat een budget van € 15.000 voor 
jaarschijf 2023. Indien dit budget niet toereikend is voeren we een correctie 
door via een bestuursrapportage.  

CU 15 5 27 Waar staat SPUK voor en wat wordt 
hiervoor gedaan? Komt er een voorstel 
voor na 2023? 

SPUK houdt in een SPecfieke UitKering van het Rijk. In dit geval betreft het 
de Regeling specifieke uitkering sport. Vanaf 2019 dienen we jaarlijks een 
aanvraag  in voor investeringen in bouw, onderhoud en exploitatie van 
sportaccommodaties. De regeling subsidieert 17,5% van deze bestedingen, 
waarbij sprake is van een subsidieplafond. Wordt dit subsidieplafond 
overschreden dan vindt naar rato een verlaging van de uitkering plaats. Dit 
is een compensatieregeling van het Rijk voor  het vanaf 1 januari 2019 niet 
meer in aftrek kunnen brengen van de btw op investeringen in de sport. Het 
Rijk heeft over de voortzetting van deze regeling na 2023 nog geen 
beslissing  genomen. Wel zijn de geluiden dat het de insteek is dat de 
betreffende rijksmiddelen op een bepaalde manier bij gemeenten terecht 
komen.   
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CU 16 7 28/29 Hoe kan met het nieuwe model meer 
sturing op het gebruik van JZ worden 
gerealiseerd? En welke reële besparing 
wordt hierbij verwacht? 

Zie beantwoording vraag 2 GB 

.  

CU 17 7 29 Graag meer informatie over waarom de 
beoogde bezuiniging niet haalbaar is? 
Hoe staat het met de intensievere 

samenwerking? Al resultaten zichtbaar? 

A. De taakstelling van 5% was opgenomen in de verwachting dat de 

partijen uit het voorveld door de samenwerking met andere partijen de 

werkzaamheden op het gebied van cultuur, preventie en lokale toegang 

beter op elkaar zouden kunnen afstemmen en daarmee efficiënter 

uitvoering zouden kunnen geven aan verschillende taken.  

Knelpunten 
Ten aanzien van deze taakstelling kunnen de volgende knelpunten worden 
benoemd:  
- Uit de gesprekken tussen de partners in het voorveld komt naar voren 

dat een effectief preventiebeleid vraagt om een stevige basis om te 
starten. Eventuele financiële voordelen van preventiebeleid volgen pas 
nadat hierop investeringen zijn gedaan.  

- De uitvoerende werkzaamheden van de bibliotheek op het gebied van 
preventie (leesbevordering, laaggeletterdheid etc.) worden voor een 
belangrijk deel uitgevoerd door (meer dan 160) vrijwilligers. Een meer 
efficiënte organisatie of uitvoering van deze inzet, zal niet het beoogde 
financieel resultaat opleveren. 

- Wanneer de taakstelling niet uit efficiëntie-winst is te realiseren, zal dit 
zowel bij de bibliotheek als bij Saam welzijn alleen te realiseren zijn 
door maatregelen met een effect op de beschikbare (professionele) 
formatie. Minder professionele formatie zal naar verwachting effect 
hebben op de inzet en ondersteuning van de vele vrijwilligers en andere 
werkzaamheden, openingstijden of samenwerkingsmogelijkheden. Ook 
leidt inkrimping van formatie niet direct tot lagere lasten voor deze 
organisatie, onder meer vanwege doorlopende wachtgeld verplichtingen 
voor de werkgever. 

 
B. Op dit moment zijn de partijen in het voorveld volop in gesprek om 

plannen te maken tot een intensievere samenwerking. Hieruit zijn nog 
geen concrete resultaten voortgekomen. De partijen hebben samen in 
aanloop hiertoe een projectleider aangesteld. Binnenkort komt de 
stuurgroep samen om de vervolgstappen in kaart te brengen.  

 



Partij Nr. Pr. Pagina Vraag Antwoord 

CU 18 7 30 Wat is de reden dat bij bijdrage PGB nog 
91.000 bezuinigd moet worden? 

In 2024 moet er nog een bedrag van €   91.000 bezuinigd worden om de 
WMO-taakstelling te halen. 
 
In de PPN 2021-2024 is een taakstelling opgenomen van € 100.000 in 
2021, oplopend tot € 400.000 in 2024. Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 is 
de taakstelling ingevuld. 
 

CU 19 7 30 Wat is de verklaring voor de te 
verwachten hogere indexering van 7% op 
WMO-vervoer? 

Verklaringen voor de te verwachten hogere NEA-indexatie zijn de gestegen 
brandstofprijzen, de inflatie en de druk op de lonen door het toenemende 
personeelstekort.  
De NEA-index wordt in oktober bekend gemaakt.  
 

CU 20 9 33 Omgevingswet: Klopt het dat rol 
gebiedsverbinder geen FTE uitbreiding 
is? 

Nee, dit is onjuist. Het gaat om een uitbreiding verdeeld over meerdere 
personen. Tot nu toe is voor de dekking in 2023 uitgegaan van het 
Programmabudget Omgevingswet. Bij de begroting 2023 willen we dit 
structureel gaan regelen. 
 

CU 21 9 33 Er wordt afname van de leges-
opbrengsten verwacht. Waarom wordt 
hier geen nadeel ingeboekt? 

Op dit moment is nog geen nadeel ingeboekt, omdat onduidelijk is of er 
sprake is van een nadeel en wanneer er sprake zou zijn van een nadeel hoe 
groot dit kan zijn. 
De mogelijkheid bestaat dat het Rijk gemeenten gaat compenseren voor 
lagere legesopbrengsten en als dit gebeurt in hoeverre dit eventuele lagere 
opbrengsten compenseert. Daarnaast wordt het effect van lagere 
legesopbrengsten mede bepaald door politieke keuzes die nog gemaakt 
moeten worden. Het gaat hierbij om keuzes voor welke taken wel of geen 
leges worden gevraagd en welk tarief aan leges generende taken worden 
gekoppeld. 
 
 

CU 22 3 34 Alhman Shovel l: leidt de extra 
functionaliteit ook tot besparingen op 
andere posten? Zo ja, waar en hoeveel? 

Ja, met deze machine zijn we veel flexibeler wat werkzaamheden betreft. 
Niet enkel bij calamiteiten, maar ook kunnen we de nieuwe shovel inzetten 
voor werkzaamheden als het opschonen van sloten, graven boomgaten en 
renoveren van plantvakken. Terwijl we daar  anders extra materieel voor 
moe(s)ten inhuren.  
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CU 23 4/9 34 Centrum arrangement: +200.000 Euro: 
kan deze post nader worden toegelicht 
waarbij ingegaan wordt op de omvang 
van de subsidiestromen en de inzet van 
de beoogde investering? 

Dit “arrangement” bestaat uit de volgende onderdelen: 
- Advisering over doorontwikkeling van de vier scenario’s van het 

Centrumplan voor de retail. Doel is te komen tot een ontwikkelstrategie 
voor de retail (inclusief een inschatting van kosten, baten en risico’s).  

- Haalbaarheidsonderzoek/business case voor de realisatie van een 
ondergrondse parkeergarage nabij het kernwinkelgebied om 
ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit sluit aan bij uw besluit over de 
Kaderstelling uitvoeringsontwerp klimaatwinkelstraat (25 april 2022). 

- Investeren in strategische vastgoedverwerving. 
. 

De totale kosten worden geraamd op €200.000, waarvan 50% subsidiabel 
is. De € 100.000 kosten voor de gemeente komt uit bestaand budget van 
Regiodeal.  
 
 Nadat de beschikking van de provincie is ontvangen starten we de 
onderzoeken op. 

CU 24 H5 44 Jeugdzorg: kan nog eens worden 
uitgelegd hoe het zit met de toegezegde 
gelden, de risico’s en wat de gevolgen 
voor de begroting zijn als dit wel wordt 
opgenomen? 

Naar aanleiding van de (landelijke) stijging van de kosten van jeugdzorg 
heeft in 2021 een landelijke arbitragecommissie onderzoek gedaan naar de 
middelen die nodig zijn voor de uitvoering van taken uit de Jeugdwet. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat gemeenten structureel te weinig middelen 
ontvangen voor de uitvoering van de Jeugdzorg. Zo blijkt onder meer dat de 
problematiek waarvoor een beroep gedaan wordt op jeugdhulp in zwaarte 
toeneemt.  Dit leidt tot een stijging van de gemiddelde kosten per jeugdige, 
maar ook van de totale kosten voor jeugdhulp. 
Op basis van advies van de daartoe ingestelde arbitragecommissie 
ontvangen gemeenten naar verwachting  tot en met 2028 extra middelen 
voor de uitvoering van de jeugdzorg. 
 
Deze middelen zijn bedoeld om: 
1) Tekorten uit het verleden te compenseren; 
2) Zorg te dragen voor betere dekking van de uitvoeringskosten van 

jeugdzorg op dit moment en in de komende jaren, en 
3) Ter financiering van maatregelen gericht op een betere beheersing van 

de kosten van jeugdzorg. Bij dat laatste moet gedacht worden aan 
investeringen in preventie en algemene voorzieningen die op termijn 
moeten leiden tot lagere kosten voor specialistische jeugdhulp. 

 
Voor de gemeente Dalfsen betekent dit dat circa € 1,5 miljoen per jaar, over 



de jaren 2022 tot en met 2025, is toegezegd door het Rijk. Het bedrag voor 
2022 is via algemene uitkering ontvangen in het gemeentefonds 
(septembercirculaire 2021). Ook voor 2023 heeft het kabinet besloten deze 
middelen toe te kennen.  
 
Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 zijn de (incidentele) gelden echter nog 
niet toegekend.  Daarvoor blijven we afhankelijk van het Rijk. De provincie 
geeft aan dat daarom deze gelden niet opgenomen mogen worden in de 
begroting. 
Bovendien weten we nog niet welke kosten er zijn, een reden te meer om 
de gelden niet op te nemen in de begroting. 
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CU 25 meicirc meicirc Herverdeling Gemeentefonds 
Is er een analyse/ onderbouwing van de 
26,92 euro per inwoner? En hoe verhoudt 
zich dat met de huidige norm? 

De analyse van de € 26,92 hebben wij niet uitgevoerd maar is de uitkomst 
van een analyse die we van het rijk hebben ontvangen. Ten opzichte van de 
huidige norm komen we op een voordeel van  
€ 26,92 per inwoner met een ingroeipad van 3 jaar. 

CU 26 meicirc meicirc Herverdeling Gemeentefonds 
Is de herverdeling definitief? Of is er een 
kans/ risico dat dit nog wijzigt. Zo ja. Hoe 
wordt deze kans/risico ingeschat? 

De herverdeling is definitief. De 2e kamer is 6 april jl. geïnformeerd over de 
nieuwe herverdeling. De fondsbeheerders hebben het advies van de ROB 
omarmt inclusief het voorgestelde onderzoeksagenda. Het model is geen 
eindstation en zal continue onderhoud vragen. 

CU 27 meicirc meicirc Accres 
Hoe is het gepresenteerde Accres 
opgebouwd? Wat is bijvoorbeeld het 
aandeel van loon/prijs indexering binnen 
het accres? Met welk 
indexeringspercentage is in de 
meicirculaire gerekend? 

De opbouw heeft te maken met de normeringsystematiek 'samen de trap op 
en samen de trap af', de hogere rijksuitgaven voor vennootschapsbelasting, 
koppeling AOW aan stapsgewijze verhoging wettelijk minimumloon, 
inkomstenbelasting Box 3 en defensieuitgaven en de hogere loon- en 
prijsontwikkeling hebben daarom effect op het accres. Het CPI is voor de 
jaren 2023 tot en met 2026: 2,4/2,4/2,5/2,0 en de loonvoet is voor deze 
jaren: 3,6/4,2/4,1/3,9. 
  

CU 28 meicirc meicirc Accres 
Voorgesteld wordt om zéér terughoudend 
om te gaan met het aangaan van 
meerjarige verplichtingen in verband met 
het ravijnjaar 2026. Welke visie ligt 
hieraan ten grondslag? 

De onzekerheid over de inkomsten in het jaar 2026 door de forse daling van 
het gemeentefonds van bijna € 4 miljoen t.o.v. 2025. Wanneer we nu 
structurele verplichtingen aangaan, kan dit tot een negatief effect leiden in 
2026.  
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CU 29 meicirc meicirc Effect stelpost prijs/looncompensatie 
Waar is de aansluiting te vinden met de 
perspectiefnota? Hoe is de berekening tot 
stand gekomen? 

Bij de PPN zijn de percentages gebaseerd op de loon- en prijs index zoals 
opgenomen in de septembercirculaire 2021. De CPI in de meicirculaire: zie 
de percentages bij de beantwoording van vraag 27 CU. 

CU 30 meicirc meicirc Effect stelpost prijs/looncompensatie 
Voor welk indexeringspercentage wordt 
gekozen? Waarom? 

Bij de PPN geldt het uitgangspunt van de septembercirculaire 2021. In de 
notitie bij de meicirculaire is inzichtelijk gemaakt wat het effect is wanneer 
we welk percentage toepassen. Er is geen keus gemaakt. 

  



Gemeentebelangen 
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GB 1 8 8 Duurzaam gebruik schaarse ruimte 
Hoe denkt u dat de grote druk die nu al op 
de agrariërs word gelegd z’n weerslag 
krijgt in onze gemeente? 

Dat verschillende opgaven zoals de transitie van de agrarische sector, 
de energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, etc. allemaal om 
ruimte vragen is duidelijk. Voor een aantal opgaven is het echter nog niet 
duidelijk wat de ruimte precies zal zijn die zij vragen. Daarmee is het ook 
nog niet aan te geven welke weerslag dit precies op de agrarische sector 
in onze gemeente zal hebben. De ontwikkelingen van bijvoorbeeld het 
nationaal programma landelijk gebied (NPLG) worden echter op de voet 
gevolgd. Voorop staat dat zoveel mogelijk gekeken moet worden naar 
meervoudig ruimtegebruik en meekoppelkansen om duurzaam om te 
gaan met de schaarse ruimte. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van 
gebiedsprocessen, waarbij alle opgaven in een bepaald gebied bij elkaar 
worden gebracht en integraal worden bekeken.  

GB 1 NOT 
IWR 

 

4 Standpunt 8 
Hoe toetst u dat we continue actueel 
blijven met onze ambities? 

Dalfsen is zowel ambtelijk als bestuurlijk in diverse overleggen 
betrokken. Daarmee zijn we nauw betrokken bij alle ontwikkelingen en 
kunnen onze ambities hier ook aan toetsen.  

GB 
 

2 NOT 
IWR 

 

9 Nieuw inkoopmogelijkheden uitgesteld 
Aanvankelijk verwacht u met de komst 
van het nieuwe inkoopmogelijkheden een 
bezuiniging/besparing. Nu verwacht u een 
kostenstijging, maar helemaal duidelijk is 
het ook nog niet. Kunt u een concrete 
toelichting geven? 

Beide is aan de orde. Er is een berekening gemaakt op basis van het 
gebruik in 2021 van de geïndiceerde jeugdzorg. Bij gelijkblijvend gebruik 
moet rekening worden gehouden met stijging van de kosten. Met de 
prijzen die regionaal worden ingezet willen we voldoen aan de landelijke 
richtlijn voor reële tarieven. Daartoe is een uitvoerig kostprijs onderzoek 
uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat sommige tarieven dalen en andere 
stijgen. Gezien het samenstel van zorggebruik in Dalfsen heeft dit tot 
gevolg dat bij gelijkblijvend gebruik de totaal kosten stijgen. 
Echter, door de systematiek achter het nieuwe inkoopmodel zijn 
gemeenten (toegang en consulenten) meer dan in de huidige situatie in 
staat om sturing te geven aan de inzet van diverse vormen van 
ondersteuning en daarbij rekening te houden met de kostprijs. Verwacht 
wordt dat dit gemeenten in staat stelt tot meer maatwerk, en betere  
kostenbeheersing met behoud van kwaliteit.  
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GB 2 8 8 Duurzaam gebruikte ruimte 
Is de gemeente in staat de initiatieven die 
tot ons komen bv knelpunten levering, 
elektrisch vervoer, circulaire economie en 
duurzame warmtebronnen, te managen 
met de huidige druk op het ambtenaren 
apparaat? 

We krijgen extra middelen van het Rijk voor de uitvoering van de 
gemeentelijke taken van het Klimaatakkoord. Hiermee kan extra 
personeel worden aangetrokken. 

GB 
 

3 NOT 
IWR 

 

10 Waarom is de gemiddelde declaratie per 
jeugdige in de gemeente Dalfsen hoger 
dan in de rest met uitzondering van 
Raalte en Steenwijkerland? 

De gemiddelde declaratie per jeugdige is afhankelijk van de type zorg die 
ingezet wordt. Gelet op de samenstelling van de geïndiceerde jeugdzorg 
in Dalfsen, heeft dit een hoge gemiddelde declaratie ten opzichte van de 
regio tot gevolg.  
 

GB 3 8 8 Klimaatadaptatie en biodiversiteit. 
Er zijn wetenschappers die nu al 
inschatten dat ons klimaat met 2 a 3 
graden opwarmt. Wordt hier al rekening 
mee gehouden? 

Nieuwe inzichten passen we aan in ons adaptieve plan klimaatrobuust 
Dalfsen. 

GB 4 5 15 Onderwijs en vrije tijd 
U geeft onder de kop “gezonde 
leeromgeving voor onze jeugdigen” aan 
dat u met ouders/verzorgers gerichter wilt 
kijken naar mogelijkheden om leerlingen 
op verantwoorde wijze zo zelfstandig 
mogelijk naar school te laten reizen via 
een gefaseerde invoering van het 
vervoersontwikkelingsplan. Wij missen de 
context, maar gaan ervan uit dat dit 
leerlingen betreft die gebruik maken van 
Speciaal Basisonderwijs of speciaal 
onderwijs? 

Ja, het gaat om deze leerlingen. 
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GB 5 8 18 Energieneutraal en klimaat robuust 
Dalfsen 
Worden hiervoor al subsidies verstrekt 
aan onze inwoners en eventueel welke? 
En hoe staat het met de asbestplaten? 
Sturen we hier op of staat dit op een laag 
niveau nadat einddatum weer gewijzigd 
is? 

Er zijn verschillende regelingen beschikbaar. Als voorbeelden noemen 
we o.a.:  
- Voor inwoners is de landelijke ISDE-subsidie beschikbaar voor 
warmtepompen en isolatie.  
- Ook kunnen inwoners voor een sterk gereduceerd tarief advies krijgen 
voor de eigen woningaanpak.  
- Daarnaast wordt er een clustergewijze aanpak uitgewerkt tegen 
energiearmoede.  
- We stimuleren bewoners om het hemelwater af te koppelen op hun 
eigen perceel door een afkoppelsubsidie. 
 
Op het gebied van asbest wordt momenteel niet actief gestuurd, er is 
geen mogelijkheid om verwijdering af te dwingen i.v.m. het ontbreken 
van een verbod. Wel stimuleren we verwijderen via regelingen zoals 
'sloop voor kansen'.   

GB 6 9 19 Ruimtelijke ordening 
U schrijft hier een mooi verhaal. Vele 
gedachten wat allemaal wel niet kan. 
Maar de druk op de woningmarkt is hoog 
door Oekraïne, COA en onze eigen 
inwoners. We moeten links of rechts om 
bouwen. Maar wat is het gevaar van de 
stikstofcrisis? 

De gemeente Dalfsen heeft als relatief voordeel dat er geen N2000 
gebied binnen de gemeentegrens ligt. Wel ligt het N2000 gebied Vecht 
en Beneden Regge heel dichtbij de kern Lemelerveld. En Uiterwaarden 
Zwarte Water en Vecht, dichtbij de grens Dalfsen/Zwolle. Tot op dit 
moment hebben AERIUS-berekeningen voor nieuwe uitleggebieden  
(bv Waterinkweg) niet aangetoond dat de komst van nieuwe woningen 
op die locaties leiden tot een verslechtering van het dichtstbijzijnde 
N2000-gebied.  
AERIUS is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument voor het 
bepalen van projecten en activiteiten op stikstofgevoelige natuur. Het 
rekenprogramma krijgt steeds een update. Deze is later dit jaar aan de 
hand van de meitelling 2020 weer te verwachten. Wat het effect op de 
uitkomsten is weten we nog niet.  
Ondanks de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 over het PAS 
(Programma Aanpak Stikstof), blijft de online rekentool AERIUS het 
meest actuele, best onderbouwde en wettelijk voorgeschreven 
rekeninstrument voor het bepalen van de stikstofdepositiebijdrage van 
projecten en activiteiten. Als uit de berekening blijkt dat de depositie door 
projecten en activiteiten niet leidt tot een verslechtering van het 
betreffende (Natura 2000) gebied, kan de besluitvorming door de 
vergunningverlener (in het geval van woningbouw, de gemeente Dalfsen) 
plaatsvinden. Het is dan niet nodig om compensatie voor stikstofemissie 
te regelen. 
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GB 7 4 26 Economische zaken 
De kosten van 40k worden onttrokken uit 
de GREX. Wat hebben deze kosten met 
de GREX te maken? 

De inschatting is dat de geraamde kosten voor de uitvoeringsagenda 
voor de periode 2023-2026 in totaal € 40.000 gaan bedragen en dat 
komt neer op € 10.000 per jaar voor die periode. De geraamde kosten 
worden onttrokken aan de algemene reserve grondexploitatie omdat de 
uitvoeringskosten van de uitvoeringsagenda betrekking kunnen hebben 
op concrete acties en maatregelen voor diverse groepen van 
ondernemers (mogelijke ontwikkelingen bedrijventerrein(en), 
winkelgebieden, agrariërs) binnen de gemeente 
 

GB 
 

8 7 28 Beleidsverandering 7.1  
Jeugdzorg, onder de kop “taakstelling” 
laatste zin: Op basis van diverse 
argumenten is verdedigbaar om de 
taakstelling op jeugdhulp te laten 
vervallen. Kunt u aangeven om welke 
argumenten dit gaat? 

Deze zin wekt mogelijk een verkeerde verwachting.. Hiertoe verwijzen wij 
u naar de inhoud van de “notitie Integrale weging en richting geven”. 
Deze notitie maakt onderdeel uit van de stukken die u zijn toegestuurd in 
het kader van de PPN.  
In hoofdstuk 3.2 Taakstelling Jeugdhulp staat vermeld dat de taakstelling 
van destijds over de jaren 2020 t/m 2023 is verwerkt in de begrotingen 
van 2020 t/m 2023. Daarmee is de taakstelling onderdeel geworden van 
deze begrotingen en gerealiseerd. Door veranderende omstandigheden 
is de invulling hiervan moeilijk te achterhalen dan wel terug te zien in de 
begrotingen. 
Zie hiertoe de memo. 
 
 

GB 9 8 31 Beleidsverandering zwerfafval 
Er zijn vanaf 2023 geen subsidies meer 
op zwerfafval. Bestaat de mogelijkheid dat 
de overheid toch opnieuw met een nieuwe 
subsidie komt va 2023 en later? 

Een nieuwe zwerfafvalsubsidie is aangekondigd maar waarschijnlijk voor 
andere doelen en kleiner in omvang. Uw raad zal hierover nog nader 
worden geïnformeerd, waarschijnlijk najaar 2022. 

GB 10 8 32 Beleidsverandering 8.4 
Bijdrage Omgevingsdienst IJsselland. Is 
deze verhoging het of kunnen we nog 
meer verwachten? Hoe houden we de 
vinger aan de pols? 

De lijn is dat met deze verhoging Dalfsen weer 'bij is' en er de komende 
jaren rust is qua financiering en een duurzame begroting. Er volgt echter 
nog wel een ambitiediscussie die gevolgen kan hebben voor de 
ureninzet en is het nog afwachten hoe de nieuw samengestelde 
Omgevingsdienst-begroting per 2023 in de praktijk zal uitpakken qua 
meerwerk en kosten. De vinger houden we aan de pols via ambtelijk en 
bestuurlijk overleg, en de gebruikelijke informatievoorziening aan de 
raad. 
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GB 11 9 33 Gebiedsontwikkeling, nadeel 33k 
U wilt de deelname aan Ruimte voor de 
Vecht continueren en een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst opstellen. 
Wat nemen we daarin op? 

De partners van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht werken 
aan een Masterplan Ruimte voor de Vecht, de visie voor 2050. De 
programma-doelstelling is dat de partners zich met dit Masterplan richten 
op een beleefbare half natuurlijke laaglandrivier in 2050 en dat zij een 
aantal specifieke middellange termijn doelen nastreven. Daarvoor wordt 
gewerkt aan vier pijlers: 
1. Klimaatadaptatie & waterveiligheid; 
2. Natuurontwikkeling & verbeteren biodiversiteit; 
3. Verduurzaming van de landbouw & sociaaleconomische ontwikkeling; 
4. Duurzaam gastheerschap & aantrekkelijke leefomgeving. 
 
In de overeenkomst komen de afspraken over hoe ambtelijk en 
bestuurlijk wordt samengewerkt aan de programmadoelstelling. Het gaat 
o.a. over de onderlinge afstemming, overlegstructuren, 
programmaorganisatie, communicatie, financiële aspecten, monitoring 
en over werkafspraken. De nieuwe overeenkomst is een continuering 
van de huidige overeenkomst en er zijn geen wezenlijke wijzigingen. 
 

 

  



VVD 
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VVD 1 8 31 Wat is het cleanteam? Ze maken Dalfsen 
extra schoon. We zijn de schoonste 
gemeente, wat moet extra schoon worden 
gemaakt? Wat wordt daarmee bedoeld? Zijn 
deze extra ingehuurd? 

Het Cleanteam maakt onderdeel uit van DalfsenWerkt en richt zich op 
het schoon maken en houden van de openbare ruimte. Naast de 
basisdienstverlening (legen afvalbakken en schoonvegen 
winkelgebieden) richt het cleanteam zich extra op zwerfvuilgevoelige 
locaties zoals schoolroutes en hangplekken. Mede hierdoor zijn we een 
(extra) schone gemeente.  

VVD 2 7 28 Laten vervallen van de taakstelling van 400k. 
Is dat verstandig om nu te doen, aangezien er 
nog geen zekerheid is van het Rijk over deze 
bijdrage. Of is dat al wel zeker? 

Zie beantwoording vraag 8 GB. 
 
 

VVD 3 Alg 7 Welke gevolgen voorziet u financieel gezien 
voor de gemeente Dalfsen als gevolg van de 
oorlog in de Oekraïne? 

Op dit moment is het niet mogelijk om hier een uitspraak over te doen. 
Vanuit het Rijk krijgen wij diverse vergoedingen ter compensatie van 
kosten die wij maken als gevolg van de oorlog. Denk dan aan het 
opvangen van Oekraïeners en de energietoeslag. Tegelijkertijd zijn de 
ontwikkelingen zo onzeker, dat we geen reële uitspraken kunnen doen 
over effecten op de langere termijn.  

VVD 4 1  U heeft eerder dit jaar aangegeven dat we een 
contract hebben over de levering van gas met 
Gazprom tot en met 2023. Nu heeft Gazprom 
besloten om de toevoer van gas terug te 
draaien. Is dat contractbreuk? Zo ja, kunnen 
we dan makkelijker van het contract af? Heeft 
dat zin om te doen of is de tijd te kort 
daarvoor? Betalen wij dat gas in roebels? Zijn 
we ook bezig met plan B? 

Het contract met Gazprom Energy is in onderzoek. Samen met ONS en 
omliggende gemeenten worden de diverse opties onderzocht. 
 
 
 

VVD 5 9 7 Stikstofdossier 
Het kabinet heeft aangegeven dat de 
uitvoering van de plannen bij de Provincies 
komt te liggen, die vervolgens weer met de 
gemeentes in overleg gaan. Is de gemeente al 
in overleg met de Provincie om een plan de 
campagne te gaan maken? Zo niet, wanneer 
verwacht u dit? 

De gemeente Dalfsen is namens de gemeenten in het Vechtdal, 
betrokken bij het opstellen van de gebiedsagenda voor het Vechtdal. De 
eerste aanzet is klaar en moet het komende jaar verder worden 
uitgewerkt. Binnen de provincie Overijssel wordt in 6 gebieden (waarvan 
het Vechtdal er één is) gewerkt aan gebiedsagenda’s. Deze worden 
samengevoegd tot 1 provinciale gebiedsagenda. De provincies moet 
uiterlijk 1 juli 2023 hun gebiedsagenda opleveren.  
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VVD 6 9 7 We hebben de afgelopen veel kaartjes langs 
zien komen over de stikstofreductie-opgave 
die er ligt. De maken het er niet makkelijker op 
om te begrijpen waar we aan toe zijn. Het is 
een grote lappendeken aan kleuren. Kunt u 
concreet aangeven welke opgave er ligt voor 
de gemeente Dalfsen (hoeveel % reductie 
moeten we in de gemeente realiseren)? 

Er is geen kaart beschikbaar per gemeente (de kaart van het rijk wordt 
ook niet digitaal beschikbaar gesteld, zodat je kunt inzoomen). Er is wel 
een kaart voor Overijssel beschikbaar waarop de gemeente  Dalfsen 
redelijk goed zichtbaar is. Overijssel staat aan de lat voor 41% reductie. 
In principe geldt dat dus ook voor de gemeente Dalfsen. 
Het is wel belangrijk om in ogenschouw te nemen dat de kaart van het 
Rijk te globaal is, om hier op bedrijfsniveau consequenties aan te 
verbinden. Het rijk geeft zelf aan dat het belangrijk is om te werken met 
gebiedsprocessen, waarbij geldt dat maatwerk aan de orde is. De 
uitkomst is namelijk verschillend per bedrijf/gebied. Het maakt ook niet 
uit welke maatregelen worden getroffen, als de opgave voor Overijssel 
van 41% maar gehaald wordt. Een concrete opgave voor Dalfsen is op 
dit moment dus nog niet te noemen. 
 

VVD 7 9 7/19 Heeft de stikstofcrisis voor de gemeente  
Dalfsen gevolgen voor de bouwopgave? 

Zie beantwoording vraag  6 GB.  

VVD 8 9 7/19 Stel de bouw van nieuwe woningen komt stil 
te liggen door deze crisis, welke gevolgen 
heeft dat voor de huisvesting van 
statushouders?  

In principe is het stilliggen van woningbouwprojecten door de 
stikstofcrisis in de gemeente Dalfsen op dit moment niet aan de orde. In 
die zin is er daardoor geen sprake van oorzaak en gevolg.  
 
Voor de huisvesting van statushouders heeft de gemeente de afspraak 
met Vechthorst dat zij jaarlijks maximaal 10% van het aantal 
vrijkomende woningen beschikbaar stelt aan statushouders. Dit wijzigt 
niet door eventuele stikstofmaatregelen. Mocht de bouw van nieuwe 
woningen wél stil komen te liggen dan komen er geen extra 
corporatiewoningen bij die op termijn (voor max. 10%) aan 
statushouders toegewezen kunnen worden. 

VVD 9 8 18 Kunt u ons een statusupdate geven over uw 
contacten met de netbeheerder. Is er sprake 
van een toename op het net gerealiseerd in 
het afgelopen jaar? Zo ja, hoeveel en wat 
merken we daarvan als Dalfsen of is deze 
extra ruimte vergeven aan andere 
gemeentes? 

De afstemmingen en samenwerking is de afgelopen jaren 
geïntensiveerd. We zijn zowel bestuurlijk als ambtelijk actief in de RES-
werkgroep netwerk. We verrichten samen onderzoeken naar lokale 
uitbreidingen van het netwerk en we zijn proactief bij nieuwbouwlocaties. 
Essentiële uitbreidingen van het netwerk zijn mede door onze lobby 
gepland. 
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VVD 10 8 18 Hoe werkt zoiets: als er meer ruimte komt op 
het net, hoe wordt dat verdeeld over de 
gemeentes? 

Gewerkt wordt aan een regionaal sturingsmodel voor netverzwaringen. 
Tot op heden is er een algemene aansluitplicht op basis van 
aanmelding. Door de netcongestie is een maatschappelijk verantwoorde 
prioritering nodig. 
  

VVD 11 8 18 We hebben gezien dat de netbeheerders in 
Brabant en Limburg het net op slot hebben 
gezet voor nieuwe bedrijven en instanties die 
een aansluiting willen op het elektriciteitsnet. 
Kunnen we dat soort tafrelen ook aan deze 
kant verwachten? Geldt dat dan ook voor 
ondernemers op bijvoorbeeld De Grift? 

Van acute netwerkproblemen ten aanzien van stroomafname is geen 
sprake in de gemeente Dalfsen. Wel zijn er problemen met teruglevering 
van energie. 

VVD 12 4 14 Welke ambities streeft u naar ten aanzien van 
bedrijventerreinen in de gemeente Dalfsen? 
Hoeveel % hiervan is al verkocht? 

Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Lemelerveld ligt 
momenteel het ontwerp bestemmingsplan ’t Febriek Zuid II ter inzage 
(tot en met 19 juli 2022).  
De planning is om dit bestemmingsplan in oktober ter besluitvorming 
aan uw raad voor te leggen. Er zijn nog geen kavels van dit gebied 
verkocht.  
Bij de vaststelling van de omgevingsvisie 1.0 is aangegeven dat er 
verschillende concrete opgaven zijn die nader uitgewerkt moeten 
worden. Deze opgaven moeten geprioriteerd worden. Een opgave is het 
uitvoeren van een onderzoek naar nieuw(e) bedrijventerrein(en) voor de 
kern Dalfsen en Nieuwleusen.    
 

VVD 13 4 14 Welke focus wilt u hebben ten aanzien van het 
bedrijventerrein in Dalfsen? Inbreiding op de 
huidige locatie of op termijn uitbreiding naar 
een andere locatie? 

Gelet op de uitbreidingsvraag ligt het op termijn voor de hand om 
zoeken naar nieuwe locaties, en niet enkel in te zetten op inbreiding. 
Het nog uit te voeren onderzoek  naar nieuw(e) bedrijventerrein(en) voor 
Dalfsen en Nieuwleusen zal daarin duiding moeten geven. 
 
 

VVD 14 1 9 U geeft aan dat een negatief meerjarensaldo 
bij de PPN niet per definitie hoeft te betekenen 
dat er ook sprake is van een negatief beeld bij 
de Begroting. Daar zijn wij het met u eens, zie 
het resultaat over 2021. Bent u het met ons 
eens dat ombuigingen op basis van dit beeld 
in de PPN niet nodig zullen zijn voor nu? 

Dit zijn wij met u eens, zeker nu het beeld met het bericht van de 
meicirculaire ten positieve is bijgesteld. 

  



Partij Nr. Pr. Pagina Vraag Antwoord 

VVD 15 7 29 Begrijpen wij goed dat de bezuiniging op de 
bibliotheek nu van de baan is? 

De bibliotheek is inderdaad een van de partijen waarvoor wordt 
voorgesteld de taakstelling van 5% terug te draaien. Zie hiervoor het 
antwoord op vraag 17 CU. 
 

VVD 16 3 nvt Wat is de status met betrekking tot de 

afgekeurde brug? Is er al meer van bekend? 

De Blauwe Bogen Brug is nog steeds onderwerp van discussie tussen 
het Waterschap en de Provincie.  
De brug is in eigendom bij de Provincie. De brug wordt volgens de 
huidige inzichten niet opgenomen in de studie naar definitieve 
maatregelen voor het HWBP veilige Vecht. De provincie is aan zet. 
 
 

 


