
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische vragen 
Begroting 2023 - 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CDA 
 
Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA 1 1 (p15) Hybride werken Vraag:  
Hoe moeten wij de implementatie voor ons zien? Aan welke bedragen moeten we incidenteel en 
structureel denken? In een eerder stadium is er ook gesproken over verhuur van ruimtes aan derden, 
is er hier in dit concept ook nog sprake van? En wat zouden de baten hiervan zijn (indicatief)? 
 
Antwoord: 
Het eventueel verhuren aan derden is onderdeel van de uitvraag voor de verkenning van het 
kantoorconcept. De verkenning is in de afrondende fase. 
 
Zie voor beantwoording ook vraag 5 CU. 

CDA 2 1 (p16) ZBB Vraag: 
Wanneer kunnen we met  zero based begroten aan de slag? Vergt dit ook extra fte? 
 
Antwoord:  
In het eerste kwartaal  van 2023 wordt er een informatiesessie georganiseerd voor de raad over het 
onderwerp Zero based begroten. Het toepassen van Zero based begroten is een traject waarbij 
gewerkt wordt met zowel interne als externe medewerkers. Doel is om de nieuwe manier van werken, 
de nieuwe inzichten ook structureel te borgen in de organisatie. 

CDA 3 1 (p23) Stelpost inflatie Vraag: 
Waar is de omvang van deze stelpost op gebaseerd? Zijn hier landelijke richtlijnen voor? 
 
Antwoord:  
Er zijn geen landelijke richtlijnen over het hanteren van inflatiecijfers. Dit is aan elke gemeente om zelf 
te bepalen. Wel is het zo dat de toezichthouder – provincie – meekijkt of de begroting realistisch is 
opgesteld. De prijs- en looncompensaties voor de begroting 2023-2026 zijn bijgesteld op basis van het 
percentage CPI in de septembercirculaire 2021, waarbij de prijscompensatie jaarlijks 1,7% is en 
looncompensatie op  respectievelijk 2,3% / 2,1%/ 2,4% / 2,4% is gesteld. Dit zijn de vastgestelde 
percentages vanuit de Perspectiefnota 2023 – 2026.  Op dit moment is niet in te schatten wat het 
werkelijke percentage van de kostenstijgingen zal zijn. Wij hebben rekening gehouden met een extra 
prijsstijging van 8% bovenop de stijgingen waar we al rekening mee hebben gehouden in onze 
begroting. Dit betekent jaarlijks € 1 miljoen hogere lasten. Uitgangspunt is dat de prijzen 
getemporiseerd stijgen en stellen daarom voor € 600.000 en € 1.000.000 incidenteel op te nemen voor 
2023 en 2024.  

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA 4 1 (p26) Bruggenbouwer Vraag: 
Voorheen was er een bruggenbouwer actief in onze gemeente welke met name actief was met de 
asielzoekers/statushouders. Is deze rol nu voor de participatie expertise? 
 
Antwoord: 
Nee, het betreft hier een nieuwe rol die de gemeente Dalfsen nog niet eerder heeft gehad.  
De term bruggenbouwer zullen we niet meer zullen vanwege de (begrijpelijke) verwarring met een 
eerdere rol die via SAAM Welzijn werd vervuld.   
 
De participatie-expert is erop gericht om participatie-trajecten vorm te geven en te begeleiden. Oftewel 
op structurele wijze kennis en kunde opbouwen en behouden in de organisatie als het gaat om onze 
eigen participatie-trajecten. De gebiedsverbinders zijn er om maatschappelijke initiatieven te 
faciliteren. 
 
Zie ook beantwoording vraag 11 VVD. 

CDA  4 3 (p3) Vechtdalverbinding Vraag: 
Is de 60000,- euro die nu begroot is voldoende voor beide trajecten? Of moet er structureel bij geplust 
gaan worden? Zijn hier ook afspraken over gemaakt met de provincie? 
 
Antwoord: 
Voor beide trajecten, dit geldt met name voor de afgewaardeerde Hessenweg (Oude N340) en in 
mindere mate voor de N377 (eigendom van Provincie Overijssel), is voldoende begroot. Binnenkort 
wordt door de Provincie Overijssel de afgewaardeerde Hessenweg (Oude N340) landschappelijke 
ingericht door aanplant van begroeiing en bomen. Deze areaal uitbreiding is nog niet meegenomen in 
deze begroting. Wanneer de financiële consequenties hiervan duidelijk zijn, nemen we ook deze 
bedragen mee in de volgende perspectiefnota. Verder zijn de afspraken met de provincie Overijssel 
nagenoeg afgerond. 

CDA 5 4 (p44) Bedrijventerreinen Vraag: 
Wanneer krijgen wij de resultaten van de ruimtelijke verkenning nieuwe bedrijven terreinen? 
 
Antwoord: 
Zie beantwoording vraag 11 van GB. 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA 6 5 (p51) Kulturhuzen 
 

Vraag: 
Er wordt structureel een bedrag opgenomen van afgerond 1,2 miljoen. In november 2021 is er een 
directe subsidie aangegeven van € 500.000,- Waar wordt de overige €700.000,- voor ingezet? 
 
Antwoord: 
Het bedrag van € 1,2 miljoen is in zijn geheel nodig voor de structurele lasten van de kulturhuzen en 
betreft onder meer de bijdragen  (de door u genoemde subsidie) en andere lasten betreffende  de 
Kulturhuzen (samen ongeveer € 700.000) en afschrijving (De Spil, € 500.000).  

CDA 7 5 (p53)  Mutatie reserve 
Nationaal 
Programma 
Onderwijs (NPO)  
 

Vraag: 
Mutatie reserve NPO € 96.000,- minder ontvangen als begroot. Hoe kan dit? En wat wordt er voor dit 
budget gedaan? 
 
Antwoord: 
Er worden niet minder gelden ontvangen dan begroot (totale looptijd € 330.000). De € 69.000 is 
onderdeel van de totale analyse van het verschil van € -233.000. Omdat in 2021 € 69.000 is 
overgeheveld naar en besteed in 2022 is de reserve van pr 5 69.000 lager in 2023 dan in 2022.    
De NPO middelen zijn bedoeld om onderwijsvertragingen als gevolg van de coronapandemie (en 
daarbij genomen maatregelen) op te vangen. In Dalfsen wordt het gemeentelijk budget ingezet voor de 
opstartkosten van klassen voor niet Nederlandstalige leerlingen en voor de inzet van jongerenwerkers 
in de scholen.  

CDA 8 6 (p55) Armoedebeleid Vraag: 
Is er al meer duidelijkheid over de landelijke maatregelingen? En wanneer komt het college met 
voorstellen? 
 
Antwoord: 
Met Prinsjesdag is een uitgebreid pakket aan maatregelen gepresenteerd door het Rijk.    
Doel van deze maatregelen is voornamelijk om inwoners tegemoet te komen in de sterk stijgende 
energiekosten en de prijsstijging als gevolg van de inflatie. Een aantal maatregelen zijn generiek (voor 
iedereen), een aantal voor specifieke groepen in de samenleving. 
In Dalfsen is een noodfonds beschikbaar gesteld om deze mensen tegemoet te komen, waar nodig en 
mogelijk. Een plan voor de inrichting en gebruik van dit fonds wordt op dit moment voorbereid. Wij 
verwachten u in de maand november hierover nader te informeren.  
Op 14 oktober jl  is een nieuwsbrief verstuurd aan iedereen die de aanvulling van de energietoeslag 
heeft ontvangen. In de nieuwsbrief staat info over diverse regelingen waar mensen met een laag 
inkomen mogelijk gebruik van kunnen maken en info over waar men terecht kan voor verdere  
informatie en contact bij financiële zorgen. 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA  9 7 (p61) Preventie Vraag: 
Voor preventie worden er programma’s gebundeld in de uitkering SPUK, dit is positief. Alleen is 
de uitkering uiterst onzeker, wanneer is hier voor 2023 duidelijkheid over? En wordt hier ook inzet 
op gepleegd om dit voor een  langere periode veilig te stellen? 
 
Antwoord: 
De nieuwe regeling wordt naar verwachting eind 2022 bekend gemaakt. Dit is nog niet gebeurd. 
Duidelijk is inmiddels dat de middelen voor 2023 gelijk blijven. Bij de publicatie wordt duidelijk hoe 
de regeling voor de jaren 2024 en verder zal uitpakken. Na bekendmaking wordt de SPUK voor 
de komende jaren opnieuw aangevraagd. 

CDA 10 8 (p78) Klimaat en 
duurzaamheid 
 

Vraag: 
Er wordt dit jaar nog €300.000,- uit gegeven aan RREW. Waar wordt dit exact voor ingezet? 
 
Antwoord: 
Het budget wordt gebruikt voor inwonersacties rondom de RREW. Deze acties lopen goed, 
steeds meer inwoners vragen de subsidie aan. Een extra campagne is samen met de Dorpen van 
Morgen en lokale ondernemers georganiseerd. Een rijksvoorwaarde is dat de actie eind dit jaar is 
afgerond. Eventuele restantbedragen moeten dan worden terugbetaald.  

CDA  11 9 (p80) Omgevingswet Vraag: 
welke impact heeft het recente uitstel van de omgevingswet op de begroting? Implementatie 
kosten en dienstverlening bijvoorbeeld. 
 
Antwoord: 
De verwachting is dat wij de implementatie Omgevingswet met het huidige budget kunnen 
afronden. Wel zal overheveling van het restant budget naar 2023 nodig zijn. Voor het maken van 
nieuwe producten als een omgevingsplan kan dit gedekt worden uit het reguliere budget van 
Ruimtelijke ordening. Wanneer extra budget nodig is dan zullen wij hiervoor een onderbouwde 
aanvraag doen bij uw raad.  

CDA 12  9 (p80) Centrumplan Vraag: 
Wat is de exacte planning van de behandeling van de stedenbouwkundige visie van deelgebied 
Oostpoort? 
 
Antwoord: 
De planning is om stedenbouwkundige uitgangspunten voor te leggen aan uw raad gezamenlijk 
met een kredietvoorstel. Vervolgens kan een stedenbouwkundige visie, samen met de 
stakeholders in en om het gebied uitgewerkt worden en voorgelegd aan uw raad. Een exacte 
planning is nog niet vastgesteld. 



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA 13  9 (p82) Aantal nieuwe 
verblijfsobjecten 
 

Vraag: 
Minister De Jonge heeft de tweede kamer in een kamerbrief geïnformeerd over provinciale 
woningbouwafspraken. Voor de huursector zou het in grote lijnen neerkomen op een 
verdubbeling  van het aantal woningen tot 2030. Welke strategie hanteert Dalfsen om ons 
aandeel in de regionale woondeal vorm te geven? 
 
Antwoord: 
Conform de door u vastgestelde woonvisie voegen wij 30% sociale huurwoningen toe op onze 
uitbreidingslocaties. Met de provincie zijn wij in gesprek om de regionale woondeal in te kleuren. 
Het uitgangspunt is dat iedere gemeente zijn fair share neemt. Wij zijn daarnaast gesprekken 
gestart met de corporaties en de provincie om te kijken of wij naast de lopende en nieuwe 
uitbreidingslocaties ook parallel flexwoningen kunnen toevoegen. 

CDA 14  9 (p86) Aantal nieuwe 
verblijfsobjecten 
 

Vraag: 
Er wordt een afname verwacht. In hoeverre is met de recente maatregelingen ter versnelling van 
de woningbouw realistisch dat deze aantallen omhoog worden bijgesteld? 
 
Antwoord: 
Zie vraag 23 GB. 

  



ChristenUnie 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 1 ALG (p9) Begrotingssaldo Vraag: 
Waarom is in 2025 eenmalig een extra opbrengst te zien, resulterend in eenmalig fors hoger 
begrotingssaldo? 
 
Antwoord:  
De financiële effecten van de meicirculaire zijn verwerkt in de begroting 2023.  Met name de hogere 
accressen geven een fors hogere uitkering in 2025. 

CU 2 6 (pag 
11/58) 

Aantal clienten 
'beschut' 

Vraag: 
Waar is de verwachting ten aanzien van aantal indicaties/ cliënten “beschut” op gebaseerd? 
 
Antwoord: 
Het Rijk legt jaarlijks een taakstelling op voor het aantal te realiseren indicaties "Nieuw Beschut". De 
hoogte van de taakstelling neemt jaarlijks toe. In de begroting is vooruitgelopen op de verwachte 
stijging. Overigens voldoen we in Dalfsen aan de opgelegde taakstelling. 

CU 3 Par WV 
(p11/115) 

Bouwgronden in 
exploitatie 

Vraag: 
Wat betekent een negatieve waarde in de regel “bouwgronden in exploitatie” in 2025 en 2026? 
 
Antwoord: 
De totale voorraad van bouwgronden in exploitatie neemt af doordat de complexen steeds verder 
worden gerealiseerd. Op basis van de regelgeving BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moet 
er tussentijds winst worden genomen. Hierdoor kantelt de boekwaarde van positief naar negatief.  

CU 4 Par WV 
(p12/111 
) 

Netto-risico Vraag:  
Het netto risico bedraagt € 4.361.500. Is er een onderbouwing van dit bedrag beschikbaar? 
 
Antwoord:  
Ja, deze is beschikbaar.  
Zoals beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt er aan ieder 
risico een geldgevolg gekoppeld o.b.v. de opgenomen tabel in de toelichting bij de financiële 
risico’s. Het bedrag van € 4.361.500 is een optelsom van alle maximale bedragen van de 
geldgevolgen. Hier kan nog een bedrag aan toegevoegd worden als hier o.b.v. de inschatting van 
het geldgevolg noodzaak voor is. Dit is alleen van toepassing bij risico’s waarbij al het maximale 
geldgevolg is toegepast (klasse 5). 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 5 1 (p 15) Hybride kosten 
 

Vraag:  
Is er een inschatting van kosten? 
 
Antwoord: 
Nee, daar kunnen we op dit moment geen inschatting van maken. 
In november 2022 wordt de verkenning kantoorconcept opgeleverd. Daarna volgt het verder 
uitwerken van de keuzes naar aanleiding van de verkenning en welke financieel plaatje daar aan 
hangt. In de eerste helft 2023 hebben we dan zicht op de kosten voor de aanpassingen en mogelijke 
wijze van financiering. 

CU 6 1 (p 
16/23) 

Kostenstijging / 
aanvullende stelpost 
inflatie 
 

Vraag:  
Met welke percentages wordt gerekend? 
 
Antwoord:  
Zie beantwoording vraag 3 CDA. 

CU 7 1 (p 23) Algemene uitkering Vraag:  
Hoe “hard” zijn de gepresenteerde inkomsten in de regel algemene uitkering? 
 
Antwoord:  
De begrote inkomsten algemene uitkering zijn afgeleid van de uitkomsten meicirculaire 2022 inclusief 
de toelichting zoals op blz. 10 is gegeven. Dit zijn reële cijfers en voor dat moment 'harde' cijfers. Na 
ontvangst van de septembercirculaire zijn deze 'harde' cijfers weer achterhaald door de reële 
inschatting n.a.v. Prinsjesdag 2022. Dit wordt ook in de paragraaf weerstandsvermogen omschreven 
als risico: De grootste onzekerheid zit in de sterk fluctuerende inkomsten van de algemene uitkering. 
Hierdoor is het als gemeente lastig om te bepalen wat de precieze inkomsten zijn vanuit het rijk. 

CU 8 1 (p 24) Salarisbegroting 
 

Vraag:  
Er wordt een structureel nadeel van  €106.500 op jaarbasis gepresenteerd in verband met 
aanpassing in de begroting naar max-trede in de schaal. Dat lijkt weinig. Geldt dit voor de gehele 
gemeente?   
 
Antwoord:  
Er is sprake van een toename van de kosten voor de gehele organisatie van € 466.500. Door inzet 
van middelen van twee stelposten (ter hoogte van € 360.000) is er aanvullend nog € 106.500 nodig. 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 9 1 (p 24) Ziekteverzuim Vraag:  
Structureel nadeel €246.000. Wat is de relatie met de gepresenteerde cijfers in BERAP 2 waarin een 
overschrijding van €418.000 (stand 1 augustus) binnen begroting kan worden opgelost. 
 
Antwoord: 
Bij de 2e berap was een tekort voorzien van € 418.000 in 2022. Om realistisch te begroten voor 
volgende jaren, wordt voorgesteld de stelpost met ingang van 2023 te verhogen naar € 427.000. 

CU 10 1 (p 25) Zero base budget Vraag:  
Zero base in 2023? Is dat in lijn met wens vanuit Raad? Waarom kost dit €150.000? 
 
Antwoord:  
In het eerste kwartaal  van 2023 wordt er een informatiesessie georganiseerd voor de raad over het 
onderwerp Zero based begroten. Afhankelijk van de uitkomsten wordt het vervolg gepland. 
Uitgangspunt van zero based begroten is niet (alleen) te kijken naar voorgaand jaar maar de 
begroting op te bouwen aan de hand van de behoefte en de ruimte.  
 
Planvorming rondom de optimalisatie P&C, waaronder mogelijk zero based begroten, zijn concreter 
geworden en er wordt voorzien in de inhuur van kennis, het borgen van kennis in de organisatie en 
projectmanagement.   

CU 11 1 (p 29) 
 

Pilot integrale 
beveiliging 

Vraag:  
Als pilot integrale beveiliging afgerond is in 2022, waarom dan budget in 2023?( €95.000) als 
onderdeel van de €1,4 miljoen? Sterke toename kosten overhead: is dit een structurele toename, 
toelichting lijkt uit te gaan van incidenteel. 
 
Antwoord:  
De tekst op pagina 29 onder het kopje “overhead” duidt op de mutaties 2023 ten opzichte van 2022 
die onder deze noemer vallen. Deze tekst geeft een opsomming van enkele posten die 
samenhangen met ICT/pilot beveiligingsplannen, maar hierbij is sprake van zowel incidentele als 
structurele kosten. In dit antwoord zetten we dit hernieuwd uiteen: 

• Geen nieuwe incidentele bedragen opgenomen voor de pilot, omdat deze afloopt in 2022 

• Incidentele middelen gevraagd voor o.a. communicatie, data gedreven werken  

• Structurele middelen gevraagd voor de bijdrage aan SSC ONS 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 12 3 (pag 
39) 

Verkeersveiligheid. 
 

Vraag: Uitvoeren 1 project per jaar. Welke kaders zijn er om te bepalen welk project wordt uitgevoerd. 
Is dit gebonden aan een maximum bedrag? 
 
Antwoord: 
Hierbij worden de kaders aangehouden uit het Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan (GVVP) en de 
risicoanalyse uit het landelijke benadering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Met een goede 
inrichting van infrastructuur kan het risico op ongevallen worden verlaagd. Hierbij ligt de focus het 
meest op 30 en 60 km/uur, omdat deze het meest in de gemeente aanwezig zijn en zich hier de 
meeste risico’s voordoen. Qua doelgroepen wordt de focus gelegd bij fietsers en jonge bestuurders. 
Fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en bij een ongeval is de kans op letsel (of erger) groot. 
Naast de inhoudelijke kaders spelen de kosten en de kans op subsidie een belangrijke rol. 

CU 13 3 (pag 
41) 

Beheer openbare 
ruimte 
 

Vraag:  
Waar is stijging van subsidie met €100.000 op gebaseerd?   
 
Antwoord: 
Voor de uitvoering van fiets-gerelateerde projecten zijn bij de provincie mogelijkheden voor subsidie. 
Op basis van opgedane ervaringen van afgelopen jaren gaan wij uit van een subsidiebijdrage van 
50%. Ons voorstel is om het budget voor uitvoering te verhogen van vier ton naar zes ton. De 
verwachtte subsidie gaat om deze reden stijgen met € 100.000. 

CU 14 5 (pag 
52) 

VVE Vraag:  
Hoe groot is de stijging in plaatsen VVE die wordt verwacht en is dit bedrag voldoende om wachtlijsten 
te voorkomen? 
 
Antwoord: 
Er is een stijging van gemiddeld 7 peuterplekken (van 35 naar 42 peuters met een VVE-indicatie). 
Volgens de huidige berekeningen is de ophoging van het budget voldoende om wachtlijsten te 
voorkomen.  

CU 15 7  Integraal 
zorgakkoord (IZA) 

Vraag: 
Integraal Zorgakkoord. Is er een inschatting te maken van de te verwachten extra uitgaven op basis 
van dit akkoord? Zijn deze meegenomen in deze begroting?   
 
Antwoord: 
Nee, er is nog geen inschatting te maken van, eventuele, extra uitgaven op basis van het IZA. Bekend 
is dar er in het IZA wordt voorzien in extra middelen voor gemeenten ten behoeve van preventie. De 
verdeling van deze middelen per gemeente is nog niet bekend.  Gemeenten hebben overigens formeel 
nog niet ingestemd met het IZA. De besluitvorming vindt plaats tijdens de algemene vergadering van 
de VNG op 2 december 2022.  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 16 7 (pag 
60) 

Indexatie Vraag:  
Is de indexatie van 2,45% voldoende? Is CPI 1,7% realistisch?   
 
Antwoord: 
Met ingang van 2023 wordt gewerkt met het nieuwe inkoopmodel voor de geïndiceerde jeugdzorg. 
Daartoe zijn de tarieven opnieuw vastgesteld met als uitgangspunt het betalen van reële tarieven aan 
aanbieders. Om het effect van deze tarieven in schatten is een impact-analyse uitgevoerd. U ontvangt 
hierover later separaat een raadsmededeling. Gezien de nog lopende aanbestedingsprocedure is deze 
vertrouwelijk.  

CU 17 7 (pag 
71) 

Daling sw-ers irt 
formatie 

Vraag: Een daling van het aantal SW-ers en een stijging van de formatie. Graag uitleg hierover. 
 
Antwoord: 
Er is geen sprake van formatieuitbreiding op dit onderdeel. Dit is abusievelijk in de tekst vermeld. De 
oorzaak is gelegen in de reguliere salarisaanpassingen en een aanpassing in de begroting naar de 
max-trede in de schaal. Zie ook beantwoording CU 8. 

CU 18 8 (p73) Areaaluitbreiding Vraag: 
Inschatting van (beheer)kosten als gevolg van areaaluitbreiding ( overdracht enkele km’s watergang 
vanuit WDOD) volgt. Welke scenario’s zijn er ten aanzien van kosten / baten? 
 
Antwoord:    
Zie ook beantwoording vraag 19 GB. We zijn nog in gesprek met het waterschap over de kosten en 
wie wat betaalt. 

CU 19 Par LH 
(p92/95) 

Kostendekkendheid Vraag: 
CPI als basis voor indexatie lijkt met huidige inzichten te laag. Hoe werkt dit voor heffingen uit als 
doelstelling kostendekking 100% is? Bijvoorbeeld afvalstoffenheffing en riolering (p. 78). 
 
Antwoord: 
Bij de berekening van de kostendekkendheid bij afvalstoffenheffing en rioolrechten, is het CPI 
percentage als basis gehanteerd voor de berekening van de te verwachten kosten. Daarnaast houden 
we rekening met ervaringscijfers uit het verleden en is bij de afvalstoffen rekening gehouden met 
aanvullende informatie vanuit de ROVA. Op het moment dat in 2023 blijkt dat kosten meer zijn 
gestegen dan verwacht, betekent dit, bij gelijkblijvende andere uitgangspunten, er geen sprake meer is 
van 100% kostendekkendheid.  

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 20 Par LH 
(p93) 

Afvalstoffenheffing Vraag: 
Waar is de verlaging van  €15 op gebaseerd gelet op de verwachte stijging van de kosten voor 
afvalverwerking? 
 
Antwoord: 
Met de verwachte kostenstijging van afvalverwerking is in de ramingen voor de begroting 2023 
rekening gehouden. Vanuit de jaarrekening 2021 is er een substantieel bedrag gestort in de 
voorziening "egalisatie reiniging". De verwachting is dat dit ook gebeurt vanuit het exploitatiesaldo over 
2022. De voorziening bereikt dan een dusdanig niveau, dat verdere toevoegingen niet nodig zijn. Door 
het vervallen van deze storting en een aantal kleinere aanpassingen, kan vaste tarief met € 15 
verlaagd worden. 

CU 21 Par LH 
(p96) 

Hondenbelasting Vraag: 
Kwijtschelding hondenbelasting wordt hier nog genoemd. Is inmiddels toch afgeschaft? 
 
Antwoord: 
Klopt, hondenbelasting had hier niet meer genoemd moeten worden. 

CU 22 Par. BV 
(p128) 

Salarisstijging Vraag: 
Uitgangspunt voor salarisstijging realistisch? 
 
Antwoord: 
Ja dit is realistisch op basis van huidige beschikbare informatie. De cao onderhandelingen zijn nog 
gaande voor een cao ingaande op 2-1-2023. 

CU 23 Par. 
Grond 
(p151) 

Grondbeleid Vraag: 
Zijn percentages realistisch? Kan hier per gemeente worden afgeweken van de ECB streefwaarde 2% 
of is deze disconteringsvoet “verplicht”? 
 
Antwoord: 
Het disconteringspercentage van 2% is wettelijk vastgesteld en daar mogen we niet van afwijken. 

CU 24 ALG 
(p172) 

Besluitvorming raad Vraag: 
Check: Besluitvorming door Raad nog niet verwerkt. O.a BERAP ( noot bij pag 172.  Dit geldt toch ook 
voor andere Raadsbesluiten met onttrekking ARVB ( bijv. ca 2 mio voor KL kunstgrasvelden?)   
 
Antwoord:  
Dat klopt. De mutaties zijn verwerkt tot en met het raadsbesluit mbt de PPN 2023-2026 in juni 2022. 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CU 25 ALG 
(p176) 

Vervangen 
meubilair 
 

Vraag:  
Wat is de relatie mat het nieuwe kantoorconcept/ hybride werken (p15)?  
 
Antwoord:  
Er is in 2023 een bedrag van € 125.000 gereserveerd voor reguliere vervanging meubilair. 
We investeren niet eerder in nieuw meubilair dan bij de daadwerkelijke invulling van het 
kantoorconcept. 

 
  



D66 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

D66 1 Par LH WOZ Vraag: 
Wat zou het betekenen voor de begroting in 2023 als er besloten wordt tot geen lastenverhoging over de WOZ 
in 2023? 
 
Antwoord: 
Voor 2023 is dit een bedrag van afgerond € 120.000. In de meerjarenraming is rekening gehouden met deze 
inflatieverhoging van 1,7%, zodat aanpassing in 2023 ook effect heeft op de meerjarenraming. 

D66 2 Par LH 
 

WOZ Vraag: 
Wat zou de doorrekening in de begroting voor 2024-2026 zijn als er volgend jaar niet tot lastenverhoging wordt 
overgegaan (ervan uitgaande dat ’24-’26 volgens de huidige rekenmethodiek eventueel wel aangepast wordt)? 
 
Antwoord: 
Bij toepassing van 0% inflatie voor 2023 en 1,7% voor de jaren 2024 t/m 2026 is het structurele effect 
afgerond: 
2023  € 120.000 
2024  € 123.000 
2025  € 126.500 
2026  € 130.000 
Dit laat onverlet de inflatiecorrecties die vanuit de huidige ontwikkelingen daar bovenop komen. (richtlijn: 1% = 
ongeveer € 77.000) 

D66 3 Par LH 
 

WOZ Vraag: 
Zijn er nog andere effecten te verwachten als er besloten wordt tot geen lastenverhoging over de WOZ voor 
2023?  
 
Antwoord: 
Het heeft een klein effect op het weerstandsvermogen. Het structureel effect betekent dat er minder middelen 
beschikbaar zijn voor andere doeleinden. 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

D66 4 Par LH 
 
 

WOZ Vraag: 
Wat betekent geen lastenverhoging WOZ, financieel voor standaard gezin met een huis van € 346.000,- 
(gemiddelde waarde gemeente Dalfsen 2021) ten aanzien van alle lasten ? 
 
Antwoord: 
Het OZB tarief voor 2023 is op dit moment nog niet bekend. Om het tarief voor 2023 te kunnen berekenen is 
de totale getaxeerde waarde nodig en die is voor 2023 nog niet vastgesteld. 
In de begroting 2023 is voor de afvalstoffenheffing rekening gehouden met een verlaging van € 15 van het 
vaste bedrag en de tarieven per lediging restafval gelijk te houden. Bij de rioolrechten is sprake van een 
stijging van € 6 voor een gemiddeld gezin om te komen tot een 100% kostendekkend tarief. 

 

  



Gemeentebelangen 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 1 Alg 
(sept.circ) 

Septembercirculaire 
 

Vraag: 
Uitbetaling energietoeslag. Zoals u schrijft heeft u circa 700 huishoudens die in de problemen zitten. 
Verwacht u nog stijging hiervan en waarop moeten we circa rekenen. 
 
Antwoord: 
Tot en met 14 oktober 2022 hebben we de energietoeslag toegekend aan 800 huishoudens. De 
energietoeslag is nog aan te vragen t/m december 2022. Het aantal huishoudens dat de 
energietoeslag in 2022 ontvangt zal dus nog stijgen, het is niet precies aan te geven met hoeveel. 
Een inschatting is dat we aan 900 huishoudens de energietoeslag zullen toekennen. 

GB 2  inl. Nieuwe opzet 
begroting en P&C 
Cyclus 
 
 

Vraag: pagina 10. 
Wanneer en hoe neemt u de P&C commissie hierin mee? 
 
Antwoord:  
Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan van aanpak. Op 1 december 2022 nemen wij de 
commissie P&C mee in de beoogde plannen.  

GB 3 1 Omgevingswet Vraag: pagina 17 
“Wat gaan we ervoor doen” Omgevingswet. Inmiddels is bekend dat deze weer voor is uitgesteld. 
Heeft dit consequenties? En zijn we er hiermee of is de kans aanwezig dat er nog verder uitstel 
komt? 
 
Antwoord:  
De vraag over een eventueel nieuw uitstel is, net als bij de andere uitstelmomenten, door ons niet te 
voorspellen. Wij hebben ons gericht op 1 januari 2023. Vanuit Rijkswege is bepaald dat met name de 
digitalisering problemen oplevert. Wij kunnen niet inschatten of tegen de zomer alle problemen zijn 
opgelost. De extra tijd die we nu hebben, tot de zomer van 2023, zullen we vooral gebruiken om via 
oefensessies de implementatie te vervolmaken. Als Dalfsen verwachten wij klaar te zijn op het 
moment dat de Omgevingswet daadwerkelijk in werking treedt.  
 
Aan college en griffie is de opdracht verstrekt een pilot voor te bereiden in het kader van het 
adviesrecht. Hierover is al enkele malen gesproken met uw presidium. Nu de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023 is meer tijd beschikbaar voor de besluitvorming, deze tijd 
willen we ook benutten.  

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 4 1 Beleidsindicatoren. 
 

Vraag: pagina 22 
Komen de cijfers van NL en gemeenten van 25 tot 50 nog. Wat is anders het doel van deze cijfers, behalve 
onze eigen referentie? 
 
Antwoord:  
Voor deze indicatoren is, in tegenstelling tot de overige beleidsindicatoren, geen andere landelijke bron 
beschikbaar. Deze indicatoren zijn uit de eigen gegevens opgesteld. Om deze reden is de vergelijking met 
andere gemeenten niet te maken. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op deze begroting, zijn de cijfers van 
andere gemeenten op dit moment nog niet landelijk bekend.  

GB  6 1 Overige gebouwen 
en gronden 
 

Vraag: pagina 29  
Nadeel €45.000. Moet dit geen voordeel zijn? Als wij uw omschrijving lezen, zijn er bijna alleen maar hogere 
inkomsten. 
 
Antwoord:  
De informatie toont de afwijking van 2023 ten opzichte van 2022. In 2022 zijn er hogere inkomsten. Voor 
2023 is er dus sprake van lagere inkomsten t.o.v. 2022 en dus een nadeel. 

GB  6 2 Openbare Orde en 
veiligheid 

Vraag: pagina 33 
Kampen Hardenberg en Ommen met dezelfde problemen van onvoldoende capaciteit om de ambities 
Vechtdal Integraal Veiligheidsplan uit te voeren? 
 
Antwoord:  
Met het nieuwe Integrale Veiligheidsplan zullen door uw raad de nieuwe ambities worden vastgesteld. Als er 
sprake is van een andere ambitie dan waar de organisatie nu op is toegerust, zal dit gepaard (moeten) gaan 
met uitbreiding van ambtelijke capaciteit. In het kader van het Vechtdalbrede IVP wordt daarbij uiteraard 
gekeken hoe Vechtdalbreed kan worden samengewerkt om gezamenlijke ambities gezamenlijk te 
realiseren.  

GB  7 3 GVVP Vraag: pagina 39 
Hoe is de stand van zaken wat betreft Rondweg? 
 
Antwoord: 
In september is het onderzoek uitgevoerd. Op dit moment worden de onderzoeksresultaten geanalyseerd en 
verwerkt in een onderzoeksrapport. U wordt voor het einde van dit jaar over de uitkomsten van het rapport 
geïnformeerd. 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 8 3 Integrale fietsvisie 
 

Vraag: pagina 41 
Hierover is ook het nodige geschreven in het coalitieakkoord. U noemt hier Dalfsen-Ommen, Lemelerveld-
Raalte en Maneweg. Is er al een prioritering? 
 
Antwoord: 
Binnen de integrale fietsvisie ligt de focus op de regionale fietsroutes naar Zwolle, Ommen en Raalte voor de 
routes naar school en werk. Op dit moment zijn we bezig met de planvorming en uitvoering van de route in 
Dalfsen en naar Ommen. Het plan is om daarna de route Lemelerveld – Raalte samen met de gemeente 
Raalte op te pakken. De Maneweg is recreatieve route en wordt daarna opgepakt. Waar mogelijk worden 
fietsmaatregelen gecombineerd met andere (onderhouds-)werkzaamheden en projecten. Er volgt nog een 
uitvoeringsplan waarbij alle geplande (fiets-) projecten staan. 

GB 9 42 Verkeer en vervoer Vraag: pagina 42 
Gezien uw omschrijving concluderen wij dat we in 2023 een tekort hebben op de electriciteitskosten van 
€108.000. Waarom raamt u deze niet bij aangezien het duidelijk is dat kosten zullen stijgen en zijn we er met 
dit bedrag? Hebt u al duidelijkheid over prijzen nieuwe contract? 
 
Antwoord: 
De elektra-tarieven voor 2023 en de jaren daarna zijn nog niet vastgesteld. 
Vanwege de grote onrust op de energiemarkt is het momenteel lastig om de juiste tarieven te voorspellen. 
Op de (mogelijk) hogere tarieven is geanticipeerd door opname van algemene stelposten van € 600.000 in 
2023 en € 1.000.000 in 2024 in de begroting bij beleidsveld 1.1. 

GB 10 4 Relatie met 
ondernemers 
 

Vraag: pagina 43 
Hoe lopen de contacten en hoe is het gesteld met de tevredenheid? Ons bereiken berichten dat er enkele 
ondernemers vertrekken uit Dalfsen. 
 
Antwoord: 
Over het algemeen lopen de contacten ambtelijk en bestuurlijk goed. De afweging dat een ondernemer vertrekt 
kan verschillende motieven hebben. Het is aan de vertrekkende ondernemers om dit zelf kenbaar te maken. Bij 
ons geen signalen bekend zijn dat het ondernemersklimaat niet goed genoeg zou zijn en men om die reden 
zou vertrekken.  

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 11 4 Economie 
 

Vraag: pagina 44 
Wat gaan we ervoor doen” In NL horen we dat meerdere ondernemers behoefte hebben aan grond die niet 
meer beschikbaar is. Hoe is het met de ontwikkelingen in NL tav nieuw bedrijventerrein? Hoever bent u met 
inventariseren waar nieuw bedrijventerrein Dalfsen moet komen? 
 
Antwoord: 
We hebben in de planning staan om een ruimtelijke verkenning voor nieuw bedrijventerreinen te laten 
uitvoeren. In navolging van de omgevingsvisie betrekken we het gebied tussen de Oude Hessenweg en de 
N377. De voorbereiding daartoe is gestart. We willen de ruimtelijke verkenning naar nieuw bedrijventerrein 
eind 2023/begin 2024 met uw raad delen.   

GB 12 5 (p46) Visie Vechtdal 
 

Vraag: 
Hier lezen we niets over recreatie Overijssels ~Kanaal. Is dit niet meegenomen in dit project? 
 
Antwoord: 
De Vrijetijdseconomie Visie Vechtdal betreft de volledige Vechtdal gemeenten, dus ook recreatie Overijssels 
Kanaal binnen gemeente Dalfsen. 

GB 13 6 Schuldhulpverlenin
g 

Vraag: pagina 56 
U verwacht dat het aantal mensen onder bewindvoering gaat dalen. Op basis waarvan denkt u dat? Daaraan 
gekoppeld, hoe staat het met het aantal mensen dat een beroep doet op de schuldhulpverlening of de 
gemeentelijke regeling voor minima. Verwacht u hier een toename nu de inflatie stijgt? 
 
Antwoord: 
Door de nadruk op Vroegsignalering verwachten we dat we inwoners met betalingsachterstanden en/of 
schulden eerder en beter in beeld hebben. Daarmee zullen inwoners eerder budgetondersteuning, een 
gemeentelijke regeling, budgetbeheer of een schuldhulpverleningstraject hebben en minder vaak een 
zwaardere vorm zoals bewindvoering.  

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 14 6 Huisvesting 
statushouders 

Vraag: pagina 57 
Doelstelling 100% behalen, nobel streven. Maar hoe staan we er nu echt voor? En moeten we vrezen, gezien 
laatste berichtgeving staatssecretaris, dat we dwang opgelegd krijgen? 
 
Antwoord: 
Op het moment van schrijven hebben we huisvesting beschikbaar voor 92% van de te huisvesten statushouders in 
2022. Mogelijk stijgt dit percentage nog en met de tijdelijke opvang van statushouders in Hof van Dalfsen zullen we 
de taakstelling in 2022 zeker halen. Voor 2023 staat ons opnieuw een enorme uitdaging te wachten ten aanzien van 
de huisvesting van statushouders. We proberen zowel via de reguliere weg van huisvesting (via de 
woningcorporaties) als met versnelde (al dan niet tijdelijke) huisvesting de nieuwe taakstellingen ook te halen.  
 
Wat de nieuwe wet waaraan de staatssecretaris werkt gaat betekenen ten aanzien van dwang, is nog niet bekend. 
We gaan er overigens voor (en vanuit) dat we in Dalfsen niet te maken krijgen met dwang aangezien wij proactief 
meewerken aan mogelijkheden voor opvang en huisvesting.  

GB 15 7 (pag. 
61) 

Preventie Vraag: 
Inzet op preventie. Is financiële bewustwording hier een onderdeel van of is deze leeftijdscategorie hoofdzakelijk 
nog te jong. Het 1e deel van deze vraag zou ik prima van toepassing kunnen zijn bij de schulhulpsanering of het 
hele sociale domein. In de hele linie zou financiële bewustwording een prima preventieve werking hebben. Wat 
doen we hier dus aan? 
 
Antwoord: 
Preventie van schulden door inzet op financiële bewustwording is een belangrijk element in de aanpak van armoede 
en schulden. Dat begint al op jonge leeftijd. In de inzet op preventie is financiële bewustwording bij kinderen en 
preventie van opbouw van schulden bij jongeren een van de onderdelen waarop we blijven inzetten.   

GB 16 7 (pag 
64) 

Indicator Vraag:  
Nulmeting 2019. Doel is omschreven. Maar hoe is stand van zaken nu in 2022? 
 
Antwoord: 
De stand in 2022 is op dit moment, op deze korte termijn, niet te geven, mede door een storing in het systeem. De 
actuele cijfers worden bij de jaarrekening opgenomen. 

GB 17 7 
(pag 
66) 
 

Lopende 
integratie 
voorzieningen.  
 

Vraag:  
Waarom is dit in Dalfsen zo laag in verhouding met andere getallen? NL en gemeenten 25 tot 50. 
 
Antwoord: 
Deze CBS indicator is gebaseerd op de gegevens over 2020. Het CBS heeft de gegevens over 2021 nog niet 
beschikbaar gesteld. De aanlevering van gegevens vanuit Dalfsen over 2020 is niet volledig geweest. Dit verklaart 
dat er verschil is. Met ingang van 2021 is de aanlevering aan het CBS op orde.  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 18 8 
(p73) 

Klimaatverander
ing 

Vraag: 
Kunt u aangeven hoeveel budget er waarschijnlijk nodig is om weerextremen zoals wateroverlast, hittestress en 
droogte te kunnen betalen en welke voorzieningen gaat u treffen voor personeel, middelen en materieel? 
 
Antwoord: 
Hierover is in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2022-2026 het volgende gemeld: De ambitie is om als gemeente 
voor 2050 klimaatbesteding te zijn en de wateroverlast-aandachtspunten door middel van meekoppelkansen op 
bestaande projecten te verbeteren. Hiervoor wordt in de periode 2023-2027 € 750.000 gereserveerd in de 
(spaar)voorziening. Voor het uitvoeren van nieuwe maatregelen of het eerder uitvoeren van klimaatmaatregelen bij 
projecten voor 2028, wordt door het rijk voor Dalfsen  
€ 370.000 impulsgelden beschikbaar gesteld.  

GB 19 8 (p73) Waterschap Vraag: 
Kunt u inschatting geven wat voor een budget nodig is voor areaalvergroting in verband met schouw en onderhoud? 
 
Antwoord: 
Een bedrag noemen is nu te prematuur, we zijn hierover nog in gesprek met het waterschap.  

GB 20 8 
(p74) 

Klimaat akkoord Vraag: 
Is de definitieve rijksbijdrage bekend, wat is bedrag? 
 
Antwoord: 
De landelijke totaalbedragen zijn bekend, maar vanuit de VNG is er nog geen besluit over de verdeelsleutel. De 
definitieve verdeelsleutel laat waarschijnlijk nog een paar maanden op zich wachten. Daarom gaan we begroten op 
basis van eerdere verdeelsleutels. In januari 2023 wordt het uitvoeringsplan Duurzaamheid aan de raad 
aangeboden op basis van deze begroting. 

GB 21 8 (p74) RES Vraag: 
Loopt onze RES in de pas of moeten ook wij vrezen dat de provincie zal ingrijpen? En wat zijn dan de 
consequenties? En hoe staat het met de ontwikkelingen naar een Lokaal Energiebedrijf? 
 
Antwoord: 
Dalfsen en de rest van de regio liggen op hoofdlijnen op schema. De meeste gemeenten, waaronder Dalfsen, 
hebben zoekgebieden vastgesteld. De komende jaren worden hiervoor op gemeenteniveau energieplannen 
uitgewerkt. Enkele gemeenten lopen om verschillende redenen achter op het schema. Deze gemeenten kunnen 
inderdaad te maken krijgen met een provinciale interventie. 
In november 2022 worden de ruimtelijke kaders besproken, in het raadsvoorstel leggen we een link met het proces 
voor het energiebedrijf.  

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB  22 8 (p74) Afval Vraag: 
Gaan we qua inzameling burgers benaderen om ze zelfbewust te laten inzamelen? 
 
Antwoord: 
Dit jaar en volgend jaar worden samen met ROVA aantal inwonersacties georganiseerd.  
De acties zijn gericht op het verbeteren van de inzamelkwaliteit en faciliteiten en het verminderen van de 
hoeveelheid restafval. 

GB 23 9 (p86) Indicator Vraag:  
Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie. We zien hier in de loop der jaren  
een daling van 167 naar 110, terwijl we op pagina 82 schrijven over versnelde woningbouw. Hoe moeten we dit 
duiden?  
 
Antwoord:  
Er zit een tijdsverschil tussen het vaststellen van bestemmingsplannen, het aanvragen van een vergunning, het 
bouwen van een woning en het moment van opleveren. Dit zorgt voor andere aantallen dan bedoeld met de 
versnelde woningbouw.  De versnelde plannen Hoonhorst en Lemelerveld zijn nog niet opgenomen in de 
aantallen. Daarnaast doseren we ook het aantal uit te geven kavels omdat u heeft aangegeven voor eigen 
behoefte te willen bouwen en ook de bestaande markt niet te willen verstoren.  

GB 24 Par 
WV 
(p103) 

Gemeentefonds Vraag: 
Begrijpen we het goed dat we in 2024 en 2025 uitgaande van 30.000 inwoners 810.000 euro per jaar extra 
ontvangen, maar dat we vanaf 2026 nog maar moeten afwachten hoe één en ander eruit komt te zien? 
 
Antwoord: 
Via de notitie meicirculaire 2022 bent u geïnformeerd over de effecten van de herverdeling. Met de ingroei geeft 
dit een structureel effect van € 847.000. Dit geldt dus ook voor 2026 en verder.  
Vanaf 2026 wordt de huidige methode ‘samen de trap op, samen de trap af’ losgelaten. Wel volgt nog een 
jaarlijkse bijstelling van de loon- en prijsontwikkeling. Doel is om de algemene uitkering stabieler te krijgen. 

GB 25 Par 
WV 
(p113) 

Financiële 
kengetallen 

Vraag: 
Netto schuldquote. We zien hier een stijging van meer dan 50% in de komende jaren. Heeft dit te maken met onze 
liquide middelen en moeten we een nieuwe lening aangaan of valt dit te financieren met een kasgeldlening? 
 
Antwoord: 
De liquide middelen vormen de sluitpost van de geprognosticeerde balans. De overige posten zijn gevuld op basis 
van ervaringscijfers afgelopen jaren. De tijd moet uitwijzen of we daadwerkelijk een (kasgeld)lening moeten 
aangaan. 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

GB 26 Par. 
kap. 
goed 
(p117) 

Onderhoud 
kapitaalgoederen 

Vraag: 
In de PPN 2023-2026 is een lijst opgenomen met knelpunten in de openbare ruimte. Deze zijn opgegeven door 
PB s en eigen organisatie. Kosten resp. 4 en 3 miljoen. Ook is er in deze lijsten geen onderscheid gemaakt tussen 
onderhoud , vervanging of herinrichting. Kunnen we hier al iets van terugvinden in de begroting of is er nog geen 
actie ondernomen? 
 
Antwoord: 
Deze lijst met knelpunten is bij het opstellen van de begroting niet meegenomen. Deze lijst, evenals de motie over 
het onderhoudsniveau van wegen wordt betrokken bij het proces van Meer Jaren Onderhouds Programmering 
(actiepunt uit IBOR). Voor dit proces wordt onderscheid gemaakt tussen onderhoud, vervanging of herinrichting en 
worden doorrekeningen, een planning en een financieel advies gemaakt. De eerste resultaten hiervan worden  
verwacht in maart 2023. 
 
In de ‘Notitie integrale weging en richting geven’ is op pagina 4,12 en 13 (bijlage van de Perspectiefnota 2023 – 
2026) inzichtelijk gemaakt welke (incidentele en structurele) financiële consequenties verbonden zijn aan het 
verhogen van het onderhoudsniveau van de openbare wegen naar niveau B en wat de voordelen zijn van het 
verhogen van onderhoudsniveau naar B. Het kwantificeren van de besparing die met het verhogen van het 
onderhoudsniveau is onderdeel van het proces van Integrale Meerjaren Onderhoud Programma (planning maart 
2023). 

GB 27 Par. 
kap. 
goed 
(p120) 
 

Openbare 
verlichting (OVL).  
 

Vraag: 
De begroting blijft gelijk. Is dit betrouwbaar gezien de forse prijsstijgingen van materiaal? 
 
Antwoord: 
Nee, hier zit inderdaad enige mate van onzekerheid in. De verwachting is dat de materialen misschien wel tot 10 
procent duurder uitvallen. Het aantal storingen en navenant onderhoud is lastig in te schatten. 
Wij zijn momenteel bezig met een nieuwe aanbesteding voor de OVL en deze moet april 2023 ingaan. Dan weten 
wij ook wat de prijzen gaan worden voor komende jaren. 

  



VVD 
 

Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 1 1 (p10) Zero Based 
begroten 

Vraag:  
Per wanneer zou deze systematiek doorgevoerd kunnen worden? 
Hoe ziet het traject tot de implementatie er globaal uit (maw welke stappen moeten hiervoor genomen 
worden)? Een van de genoemde motieven om deze techniek te gaan gebruiken is, is dat we hiermee beter 
om kunnen gaan met de grillige wijze waarop het Rijk over de brug komt met de uitkering naar de gemeente. 
Deze snappen we nog niet goed. Kunt u dit nogmaals uitleggen? 
 
Antwoord:  
Zie beantwoording vraag 10 CU. 

VVD 2 1 (p 14) Gebiedswethouder
s 

Vraag:  
We zijn nu een paar maanden onderweg met de gebiedswethouders. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wat 
loopt goed en waar zijn verbeteringen nodig? Als deze vraag nog te vroeg is: wanneer verwacht u de eerste 
resultaten te kunnen delen met ons? 
 
Antwoord:  
Deze vraag komt inderdaad nog te vroeg. De invulling van het gebiedswethouderschap wordt momenteel 
uitgewerkt. Hierbij worden ervaringen van gemeenten betrokken die hier al ervaring mee hebben en leggen 
we verbinding met het werk van de ambtelijke gebiedsverbinders die een belangrijke rol hebben in het verder 
brengen van bewonersinitiatieven. De ervaringen die we opdoen worden gemonitord en zullen wij op een 
passend moment met uw raad delen. 

VVD 3 1 (p 15) Deelname P10 Vraag:  
Wat is de reden om deel te nemen aan P10? Wat verwacht u van deze samenwerking? 
 
Antwoord: 
In het Coalitiedocument 2022-2026 hebben wij aangegeven meer en bredere samenwerking op te willen 
zoeken omdat we zien dat gemeentelijke opgaven steeds complexer worden. Toetreding tot de P10 is een 
manier om hier invulling aan te geven. Het vergroot onze invloed op landelijk en europees beleid. Concreet zit 
de P10 bijvoorbeeld aan tafel bij de uitwerking van het Stikstofbeleid. De P10 is goed vertegenwoordigd in het 
VNG bestuur en commissies. Ook zijn er nauwe banden met andere gemeentelijke netwerkorganisaties zoals 
de G4, G40, M50 en K80. Momenteel loopt de toelatingsprocedure. De komende maanden wordt duidelijk of 
Dalfsen daadwerkelijk toe kan treden tot de P10. 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 4 1 (p 
15) 

Goed Goan Vraag:  
Met Goed Goan zetten we momenteel stappen. U geeft aan dat ook het College en de ambtelijke 
organisatie momenteel stappen zetten met de samenleving. Kunt u wat concreter aangeven welke stappen 
u momenteel maakt? 
 
Antwoord:  

• Gebiedswethouders (college) en gebiedsverbinders (ambtelijk) 

• Doorontwikkeling digitale dienstverlening 

• Organisatieontwikkeling: door het aantrekken van een organisatieadviseur per oktober 2022 spannen 
we ons in om de organisatie verder door te ontwikkelen om zo nog beter te kunnen voldoen aan de 
vragen vanuit de samenleving. Vanuit een lerende organisatie spelen we in op vragen en signalen van 
inwoners. Dat betekent dat we continu leren in de praktijk en onze dienstverlening en projecten daarop 
aanpassen. 

VVD 5 1 (p 
16) 

Digitalisering 
 

Vraag:  
U geeft aan dat de omvang vooralsnog niet is te kwantificeren. Waarom kan dat niet? En wanneer kan dat 
wel? 
 
Antwoord:   
Samen met de partners en het SSC Ons zijn diverse projecten in voorbereiding. Daardoor is er nog geen 
inzicht in de omvang. Zodra er meer duidelijkheid is over (deel)projecten informeren we uw raad. 

VVD 6 1 (p 
16) 

Aanbestedingen Vraag:  
U geeft aan een trend te zien van weinig deelnemende en terugtrekkende partijen bij nieuwe 
aanbestedingen. Weet u waardoor dit komt? Zetten we te hoog in of zijn er andere oorzaken? 
 
Antwoord:  
Marktomstandigheden bepalen het aanbod. 

VVD 7 1 (pag 
17) 

Bestuur 
 

Vraag:  
Hiervoor zijn geen indicatoren geformuleerd. Voor efficiënte en effectieve werkwijzen kan dit toch wel? Je 
kan de doorlooptijden van deze werkwijzen toch meten (eerst een 0-meting en daarna kijken wat het effect 
is van de maatregelen op deze doorlooptijden)? 
 
Antwoord: 
In dit beleidsveld gaat het over efficiënte en effectieve werkwijzen van het bestuur van de gemeente. De 
vraag of een werkwijze effectief is, is een vraag naar een politiek oordeel. Ook het formuleren van een 
indicator om efficiency te meten biedt naar verwachting geen informatieve waarde. Termijnen voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving staan als doelen en indicatoren in het VTH-beleidsplan 
uitgewerkt.   



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 8 1 (p 
21) 

Dienstverlening 
 

Vraag:  
De ambities voor de indicator waardering alle inspanningen van de gemeente blijven de komende jaren 
staan op 7,08. Waarom kiest u hiervoor? Je zou kunnen doorgroeien naar bijvoorbeeld 7,5 of 8,0. 
 
Antwoord:   
De 7,08 is een prima score. Aanzienlijk hoger dan de gemeenten in de benchmark "niet stedelijke 
gemeenten". De ambitie om door te groeien tot een 7,5 of zelfs 8,0 zou verwachtingen wekken die alleen te 
realiseren zijn met extra inspanningen en bijbehorende kosten. 
 

VVD 9 1 (p 
25) 

Opfrissen huisstijl 
 

Vraag:  
Wat maakt dat de kosten hiervoor zo hoog zijn? 
 
Antwoord:  
Dit is het bedrag waar we rekening mee te houden hebben als we de huisstijl aanpassen en deze ook in alle 
online en offline uitingen doorvoeren. Dit bedrag is conform wat andere organisaties hiervoor kwijt zijn. 
 

VVD 10 1 (p26) Inwoner centraal 
 

Vraag:  
Wat maakt dat de kosten hiervoor zo hoog zijn? We hebben hier immers geld van het Rijk voor gekregen. 
 
Antwoord:  
De genoemde bedragen worden incidenteel gedekt uit rijksgelden. Deze zijn toegekend bij de december 
circulaire 2021. Medewerkers worden getraind en gecoacht in het begrijpelijk schrijven en de externe 
communicatie, waaronder formats voor brieven en formulieren, worden aangepast. Vanaf 2025 wordt 
voorgesteld om ook middelen beschikbaar te hebben om begrijpelijk schrijven en de externe communicatie 
aandacht te kunnen blijven geven. 
 

VVD 11 1 (p 
26) 

Participatie expertise Vraag:  
Participatie expertise/bruggenbouwer. Wat maakt dat de kosten hiervoor zo hoog zijn? 
 
Antwoord: 
Het gaat hier om het verstevigen van de ambtelijke organisatie voor de generieke taak op het vlak van 
participatie/inwonerbetrokkenheid. Dit vergt expertise die niet structureel in huis is. Dat brengen we hiermee 
op orde. Het bedrag is nodig voor het aantrekken van capaciteit(passend bij het gewenste profiel. 
 
 Zie ook beantwoording vraag 4 CDA. 
 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 12 4 (pag 
44) 

Economische 
beleidsnota 

Vraag: 
U noemt daar de economische beleidsnota met uitvoeringsagenda, de nieuwe detailhandel structuurvisie en 
de uitvoering van de ruimtelijke verkenning naar nieuwe bedrijventerreinen. Wanneer kunnen we deze 
zaken in tijd gezien verwachten? 
 
Antwoord: 
We verwachten dat de economische beleidsnota met uitvoeringsagenda rond de zomer 2023 te gaan 
opleveren, de nieuwe detailhandelsstructuurvisie eind 2023 en de uitvoering van de ruimtelijke verkenning 
naar nieuwe bedrijventerreinen eind 2023/begin 2024 te gaan opleveren.  

VVD 13 4 (pag 
44) 

Aantal vestigingen Vraag: 
Bij de beleidsindicatoren staat dat het aantal vestigingen in Dalfsen voor 2021 168,1 is. Maar hoe ziet u de 
ontwikkelingen hiervan over de jaren 2023 - 2026? 
 
Antwoord: 
De ontwikkelingen van het aantal vestigingen in Dalfsen over de jaren 2023 - 2026 is mede afhankelijk van 
de conjunctuur. Hoe dit uitpakt kan op dit moment niet in geschat worden. 

VVD 14 4 (pag 
45) 

GREX bedrijven Vraag: 
Grondexploitatie bedrijven. U vraagt €15.000 per jaar voor woningbouwlocaties en nog een keer zo'n bedrag 
voor bedrijventerreinen. Gezien de ambities op deze gebieden: is dit bedrag dan wel toereikend? 
 
Antwoord: 
Deze bedragen vragen we bijvoorbeeld om een onderzoek naar de marktbehoefte van bedrijfsterrein te 
laten opstellen, en staat los van een voorbereidingskrediet voor bijvoorbeeld het opstellen van een 
bestemmingsplan. Een voorbereidingskrediet voor een nieuw plangebied voeren we in voorkomend geval 
afzonderlijk via een bestuursrapportage op.  

VVD 15 5 (pag 
49) 

Kulturhusen 
 

Vraag: 
Is de ontwikkelmeter van de Trefkoele niet breder in te zetten voor de andere Kulturhusen? Zo niet, waarom 
niet? 
 
Antwoord: 
Ja de ontwikkelmeter is breder in te zetten. De manier waarop behoeft nog fine tuning.  Daarbij zijn we 
momenteel in gesprek met de besturen van de Kulturhusen over de kadernotitie. De toepasbaarheid van de 
ontwikkelmeter is onderdeel van deze notitie en daarmee ook van de gesprekken. 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 16 5 (pag 
49) 
 

Recreatie en toerisme – 
Indicatoren 
 

Vraag: 
Aantal overnachtingen: hoe komt u aan deze cijfers? 
 
Antwoord: 
Deze aantallen zijn gebaseerd op informatie van GBLT die voor Dalfsen de belastingen int, waaronder de 
toeristenbelasting. 

VVD 17 5 (pag 
50) 
 

Recreatie en toerisme – 
Indicatoren 
 

Vraag: 
U geeft aan bij ‘Wat te bereiken’ dat u meer gasten en overnachtingen wil. Als we kijken naar het aantal 
overnachtingen dan nemen deze heel langzaam toe (maximaal 0,05% per jaar). Dit staat toch haaks op wat 
we willen bereiken? 
Antwoord: 
De snelheid en omvang van toename in overnachtingen wordt bepaald door de aanbieders; via het aantal 
overnachtingsplaatsen en de feitelijke boekingen door toeristen. Gemeente Dalfsen steunt aanbieders met 
een verantwoorde uitbreiding van overnachtingsplaatsen, zoals bijvoorbeeld de seizoen verlenging op kleine 
campings. Er vallen echter ook aanbieders uit. Via de VTE Vechtdal samenwerking steunt gemeente 
Dalfsen de ontwikkeling en promotie van Recreatie en Toerisme in gemeente Dalfsen. De netto ontwikkeling 
van gasten en overnachtingen blijft een resultaat van vraag en aanbod; marktwerking. De bescheiden groei 
verwachting is gebaseerd op meerjarige ervaring en markt ontwikkelingen.  

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 18 6 (pag 
55) 

Indicatoren 
Kindregeling, 
schuldhulpverlening en 
bijstandsuitkering 

Vraag:  
Deze blijft de komende jaren op 230 staan. Is dat wel realistisch met de inflatie, de hoge energieprijzen, etc? 
Deze zelfde vraag geldt ook voor de indicatoren bij schuldhulpverlening (blz 56) en de beleidsindicator 
Aantal personen met een bijstandsuitkering (blz 57) 
 
Antwoord: 
We verwachten niet dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van de regeling zal wijzigen. Inflatie en hoge 
energieprijzen hebben geen invloed op het aantal kinderen dat gebruik maakt  van de regeling, mogelijk wel 
op de intensiteit van het gebruik. Het gebruik van de kindregeling ligt nu onder het opgenomen bedrag in de 
begroting. Er is dus ruimte in de begroting om een eventuele toename van het gebruik te kunnen financieren 
zonder begrotingswijziging. Waar nodig stellen we tussentijds via de Beraps bij. 
Eenzelfde redenering geldt voor schuldhulpverlening. De verwachting is dat door inzet van vroegsignalering 
mogelijk meer inwoners in beeld komen, maar dat de in te zetten interventies minder zwaar en langdurig 
hoeven zijn. Een aantal maatregelen op de korte termijn als gevolg van de energiecrisis zal bovendien 
(voornamelijk) niet uit schuldhulpverlening worden gefinancierd, maar uit incidentele middelen (bijvoorbeeld 
energietoeslag, bijzondere bijstand, noodfonds). 

Wat het aantal mensen met een bijstandsuitkering betreft is de verwachting niet dat dit aantal sterk zal 
wijzigen. Dat heeft veel te maken met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal inwoners met een 
bijstandsuitkering bestaat voornamelijk uit mensen die langdurig(er) gebruik moeten maken van de bijstand 
(grote afstand tot de arbeidsmarkt) en mensen die een verblijfsstatus hebben gekregen en gedurende hun 
inburgering gebruik maken van een bijstandsuitkering. Mocht de arbeidsmarkt ontwikkeling tegenvallen en 
leiden tot toename van werkloosheid, dan zullen de eventuele effecten daarvan pas na 2023 in het kader 
van bijstand voor de gemeente merkbaar zijn, aangezien in eerste instantie een beroep wordt gedaan op 
een werkloosheidsuitkering via het UWV.  

VVD 19 6 (pag 
57) 

Inburgering en 
integratie statushouders 
 

Vraag:  
Is het PIP verplicht? 
 
Antwoord:  
Ja, voor mensen die onder de nieuwe Wet inburgering vallen is het PIP verplicht.  

VVD 20 7 (pag 
63) 

Participatie Vraag:  
Dit zijn wat ons betreft goed omschreven ambities. Is dit niet aan te houden als format voor alle ambities die 
we benoemen (lees voor de hele begroting)? 
 
Antwoord: 
Bij de doorontwikkeling van de Planning en Controlcycus wordt ook gekeken hoe te  komen tot een 
eenduidige opbouw binnen de programma's. 



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 21 9 (p80) Centrumplan Vraag:  
Komt er nog een totaalplan voor het Centrum? Zo ja, wanneer?  
 
Antwoord:  
Er komt in principe geen totaalplan voor het centrum. De Centrumvisie is conform de opdracht van de raad 
uitgewerkt in 4 concrete scenario’s voor hoe het centrum er in de toekomst uit zou kunnen zien. Het geeft 
een beeld van de mogelijkheden. De opzet van de Centrumvisie en het Centrumplan is dat de afzonderlijke 
deelgebieden op zichzelf uitgewerkt en ontwikkeld kunnen worden. Deze zullen dan vervolgens aan uw raad 
worden voorgelegd om te bespreken.  
Een uitwerking van de Klimaatwinkelstraat wordt begin 2023 aan de raad voorgelegd. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen in andere delen van het centrum krijgt de raad in een later stadium voorstellen voorgelegd 
over de uitwerking van andere deelgebieden. Juridisch worden de ruimtelijke mogelijkheden voor het 
centrum t.z.t. geborgd in het Omgevingsplan. 

  



Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

VVD 22 9 (p 
86) 

Aantal nieuwe sociale 
huurwoningen 

Vraag:  
2 weken terug hebben we als Raad met de woningcorporaties gezeten. Daarin werd door de 
woningcorporaties verteld dat ze ongeveer 200 woningen per jaar moeten gaan bouwen (afspraak met het 
Rijk). Bij de indicator Aantal nieuwe sociale huurwoningen op gemeentelijke nieuwbouwlocaties staat dat dit 
rond 36 is. Hoe moet ik dat zien? Waar komen die andere 164 dan? Op welke wijze gaat u aansluiten bij 
deze ambities? 
 
Antwoord:  
In de prestatieafspraken hebben we afgesproken dat we in de periode 2020 tot 2025, 180 huurwoningen 
gaan toevoegen. Het aantal van 200 woningen per jaar herkennen wij dan ook niet. Over 2022 
verwachten we op 64 sociale nieuw gebouwde huurwoningen uit te komen. Voor de regionale woondeals 
(provinciale afspraken met het Rijk) hebben de corporaties (VechtHorst en Vechtdal Wonen) zelf bij de 
provincie de volgende aantallen doorgegeven: verwachte nieuwbouw in de sociale huur voor de jaren 2023, 
2024, 2025 en 2026 is respectievelijk 47, 52, 0 en 57. Dit komt gemiddeld gezien overeen met wat wij 
begroot hebben en hebben afgesproken in de prestatieafspraken en wat wij beschikbaar krijgen op onze 
uitbreidingslocaties. Doordat het vaak om complexen van woningen gaat, kan er een behoorlijke fluctuatie 
optreden. Dit kan erop neerkomen dat we soms in een jaar op 0 uitkomen, een jaar later wordt dat dan weer 
"ingehaald'. 

VVD 23 Par 
WV 
(pag 
99) 

Niet financiele risico's, 
wonen. 

Vraag;  
U geeft aan om als beheersmaatregel gebruik te maken van de inhuur van externen. Gebeurt dat nu ook? 
 
Antwoord: 
Het is correct dat wij gebruik maken van externe inhuur wanneer blijkt dat de bestaande formatie 
ontoereikend is om de taken uit te voeren. Voor wat betreft de Grondexploitaties maken wij al een tijdje 
gebruik van een extern bureau. Dit werkt naar tevredenheid.   

VVD 24 Par 
WV 
(pag 
100) 

Omgevingswet Vraag:  
U geeft aan gesprekken te hebben met de software leverancier over de voortgang. Lopen ze achter met de 
ontwikkeling van software? Wanneer verwacht u de software in gebruik te kunnen nemen? 
 
Antwoord: 
In Q3-2022 zijn wij overgestapt op het zaaksysteem IJssellandse Informatievoorziening (IJVI) van Genetics 
wat regionaal gebruikt wordt. Wij verwachten dat we voor de invoeringsdatum de nieuwe werkprocessen 
onder de Omgevingswet gereed hebben. 

 


