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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:29 uur en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststelling agenda
Conform.
3. Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid
Doel:
1. Kennis te nemen van de Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.
2. Uw opinie te geven over de geformuleerde strategische uitgangspunten, de genoemde thema’s
en het proces voor de totstandkoming van het nieuwe integrale veiligheidsbeleid.
Advies van de commissie
De PVDA vindt het een goede startnotitie. Uit gesprekken met wijkagenten, politie en sociaal
werkers kwam het nadrukkelijke signaal dat het lastig is om bij mensen en vooral jeugd achter de
voordeur te komen. Vooral in corona tijd. Aandacht wordt gevraagd voor de samenwerking tussen
jeugd, jeugdwerkers, Saam Welzijn en politie. De waardering wordt uitgesproken voor het werk van
de wijkagenten. Er zijn nog altijd te weinig wijkagenten in relatie tot waar de gemeente recht op
heeft. De wijkagenten zijn cruciaal bij het signaleren van problemen en doorverwijzen naar
hulpverlening. Zij verdienen de juiste randvoorwaarden in het werk en voldoende agenten in de
gemeenschap.
Gemeentebelangen is trots dat Dalfsen al jarenlang behoort tot de veiligste gemeenten van
Nederland. De strategische uitgangspunten zijn vrij algemeen. In de startnotitie wordt de sturing op
zelfredzaamheid benoemd. Het lijkt nu alsof de inwoner als veiligheidspartner wordt beschouwd. Dit
is niet het geval in crisissituaties. Dit verschil kan duidelijker worden gemaakt. Voor het maken van
keuzes in thema’s is het voor de fractie wachten op de veiligheidsanalyse en documenten van de
nationale politie. Deze input is ook van belang voor het verdere proces. Goed om te lezen dat
uitvoering kan plaatsvinden binnen bestaande budgetten. De fractie is positief over het streven om
met andere Vechtdalgemeenten van gedachten te wisselen en dat inwoners worden betrokken.
Voor de ChristenUnie is veiligheid een belangrijk beleidsveld. Het voorstel om hierover met andere
gemeenteraden te spreken wordt gesteund. Samenwerking met de drie Vechtdalgemeenten en
regio is een prima insteek. Mooi dat subjectieve onveiligheid wordt genoemd. Dit blijft een moeilijke
punt. In het kader van zelfredzaamheid kan de praktijk weerbarstiger zijn. Hou daarbij oog voor
minder geletterden, mensen die geen mobiele telefoons hebben of argwanend zijn voor politie. De
thema’s die raken aan zorg en gezondheid zijn voor de fractie vooral belangrijk. Het belang van een
goede samenwerking rondom de jeugd wordt onderstreept.

D66 ziet in de startnotitie een strategische koers. Er zijn nog geen voorgestelde uitgewerkte
thema’s. Ondermijning, en daarmee georganiseerde criminaliteit en digitale veiligheid zijn thema’s
die door de fractie worden onderschreven. Er worden twee accenten meegegeven. Bij een
stijgende inflatie, dalende koopkracht, mogelijke recessie en een laag vertrouwen in de overheid is
de verwachting dat de kleine criminaliteit gaat toenemen. Door de coronatijd zal ook de
jeugdproblematiek de nodige aandacht vragen.
VVD stelt dat het goed gaat in de Regio IJsselland. Er zijn aandachtspunten. Door cybercrime stijgt
het aantal misdrijven. Een goede voorlichting is de eerste stap. Saam en de bibliotheek kunnen
daarin een rol spelen. Het aantal diefstallen van fietsen stijgt, vooral op het station. Overwogen kan
worden om daar camera’s te plaatsen. Het blijft belangrijk om inwoners en ondernemers te wijzen
op het nemen van maatregelen om inbraken te voorkomen. Het is goed om met de
Vechtdalgemeenten een integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen. De criminaliteitsbestrijding wordt
steeds complexer en een bredere aanpak maakt het beter beheersbaar. Polarisatie en
radicalisering is een goed thema. Het speelt steeds meer in de samenleving. Met de preventie aan
de voorkant is veel te winnen. Positief om inbreng van de inwoners te vragen.
Het CDA vraagt aandacht voor het eenduidig gebruik van termen in het raadsvoorstel.
Veiligheid en leefbaarheid behouden is belangrijk zowel fysiek als digitaal. Goed dat in
veiligheidsonderzoeken wordt meegenomen hoe de inwoners zich voelen. Samenwerking met
andere Vechtdalgemeenten is noodzakelijk gezien de complexiteit. Vraag is hoe dit intensiever kan
worden vormgegeven. De aanpak van jeugdoverlast, sociale overlast, verslavingsproblematiek en
cybercrime moet specifiek worden benoemd. Inzetten op preventie met een belangrijke taak voor
Saam Welzijn door inzet van jeugd- en jongerenwerkers en andere verenigingen, zoals muziek en
sport. Houd rekening met het bereiken van alle doelgroepen in de samenleving. De fractie kan zich
vinden in de strategische uitgangspunten en thema’s. De participatie is onderbelicht en er moet
ruimte zijn voor de uitkomsten uit de Veiligheidsmonitor.
Burgemeester van Lente constateert dat alle fracties zich kunnen vinden in de startnotitie. De
samenwerking met de Vechtdalgemeenten is een goede stap. Herkenbare thema’s zijn: inzet op de
jeugd, preventie, inzet op samenwerking met andere partners in het preventieve veld. De raad stelt
aan het eind van het jaar de ambities vast in het beleidsplan. Als die ambities gelijke tred houden
met de huidig beschikbare middelen, dan is er geen extra geld nodig. Mochten de ambities verder
strekken, dan is het aan de raad om daar extra middelen voor uit te trekken. Aandacht is er ook
voor zelfredzaamheid, preventie en de nadruk die raadscommissie heeft meegegeven om in
gesprek te blijven met inwoners over het veiligheidsbeleid.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken is.
4. Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2022
Voorstel:
1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022 vast te stellen.
2. Het resultaat van € 426.653 ten gunste van de algemene reserve grondexploitaties te
brengen en dit te verwerken in de jaarrekening 2021.
3. De door het college opgelegde geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 25, derde lid
Gemeentewet, ten aanzien van de bijlage 2 met kasstroomoverzichten te bekrachtigen, voor
een periode van tien jaar.
Advies van de commissie
Alle fracties kunnen zich vinden in het voorstel om de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022
vast te stellen.
Gemeentebelangen benoemt meerdere ontwikkelingen die een groot risico vormen voor de
grondexploitatie, de wens van partijen om meer betaalbare woningen te realiseren voor starters,
liever geen verlies te lijden op de exploitatie en geen stijging willen van grondprijzen.
Meerdere fracties ondersteunen de oproep van Gemeentebelangen om met raad en college in
gesprek te gaan over dit dilemma.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 20 juni
2022 kan worden geplaatst.
5. Jaarrekening 2021
Voorstel/doel:
1. Kennis te nemen van het accountantsverslag.
2. De jaarstukken 2021 vast te stellen.

3. a. Het resultaat van € 3.929.000 als volgt te bestemmen:
 € 764.000 toe te voegen aan de reserve budgetoverheveling;
 € 204.000 toe te voegen aan de reserve beheer openbare ruimte;
 En het restant € 2.961.000 toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar en
€ 150.000 beschikbaar te stellen voor arbeidsparticipatie;
b. de mutaties in reserves conform bijlage onderdeel B vast te stellen;
c. de reserve verkoop preferente aandelen Vitens op te heffen conform bijlage onderdeel C.
4. De begroting 2022 te wijzigen conform bijgevoegde 9e begrotingswijziging.
Advies van de commissie
Alle fracties geven aan zich te kunnen vinden in de jaarstukken 2021. Door alle partijen wordt het
onzekere begroten benoemd in 2021 vanwege Corona en het bijspringen door de landelijke
overheid.
Bij een resultaat van miljoenen in de jaarrekening komen volgens de VVD de eerder gedane
ombuigingen en OZB verhoging in een ander daglicht te staan. Dit roept de vraag op of de huidige
werkwijze van begroten nog voldoet.
PVDA heeft er moeite mee dat er is bezuinigd op de bibliotheek als de gemeente er zelf niet slecht
voor staat. De fractie steunt de oproep om op een andere wijze te begroten.
De ChristenUnie is het opgevallen dat er minder aanvragen zijn gedaan voor de minima-regelingen,
er meer kosten zijn voor de verbonden partijen. De fractie is blij dat klimaatverandering volgend jaar
mee wordt genomen onder de risico’s.
Het CDA is tevreden dat er lagere lasten zijn in het sociaal domein door meer grip en inzicht. Er zal
ook uitgestelde zorg zijn en een na-effect van Corona vooral onder ouderen en jongeren. De
financiële positie van de gemeente is uitzonderlijk goed. Conservatief begroten past bij de fractie.
Gemeentebelangen hoopt dat met herijking van het gemeentefonds er een einde komt aan de
landelijke wispelturigheid. De fractie is tevreden over de goede financiële huishouding. Rekening
houdend met ontwikkelingen die op gemeente afkomen en ruimte om gefundeerd te kijken naar
nieuwe plannen. Het verloop van de aanlevering van de P&C-documenten zal worden geëvalueerd.
D66 benoemt het pijnlijk bezuinigen, belastingen verhogen en opbrengsten vieren. Er wordt
consequent te conservatief begroot. De fractie deelt de oproep om te kijken naar de wijze van
begroten. Er wordt een te hoog weerstandsvermogen aangehouden. Het is en blijft
gemeenschapsgeld. Bij de Perspectiefnota zal de fractie met een wensenlijst komen.
Wethouder van Leeuwen zegt toe dat de raad donderdag 16 juni wordt geïnformeerd over de
uitwerking van de meicirculaire.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als akkoordstuk op de agenda van de raad van 20 juni
2022 kan worden geplaatst.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 5 september 2022.
De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter,
I.G.J. Haarman

de commissiegriffier,
mr. M. van Spijker

