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Besluitenlijst van de vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,

d.d. 7 maart 2022

Aanwezig:
Voorzitter J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Commissiegriffier M. van Spijker
Raadsleden
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, 

H.W. Pessink, J.B. Upper
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, A.J. Ramerman, E. Ruitenberg, 
ChristenUnie H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
PvdA L. Broere, J.M.A. Eilert-Herbrink
VVD G.J. Veldhuis
D66 B.H.M. Schrijver

Tevens aanwezig:
Burgemeester E. van Lente, wethouders A. Schuurman, J.W. Uitslag en R.W.J. van Leeuwen, 
voorzitter Rekenkamercommissie J. Smit, adjunct gemeentesecretaris/directeur H.J. van der Woude, 
ambtelijke ondersteuning: M. Borkent (punt 5). 

Afwezig: D.J. van Gelder (CU), I.G.J. Haarman (GB), H.G. Kappert (GB), J.G.J. Ramaker (GB).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom.

2. Spreekrecht inwoners
Voor dit agendapunt zijn geen aanmeldingen ontvangen.

3. Vaststelling agenda
Conform.
       4.   Evaluatie Rekenkamercommissie 2018-2021
Doel:
Kennis te nemen van de evaluatie van de Rekenkamercommissie 2018-2021.

Advies van de commissie
Door de Rekenkamercommissie (Rkc) zijn in de periode 2018-2021 twee nieuwe onderzoeken en 
vier doorwerkingsonderzoeken uitgevoerd. Alle fracties danken de Rekenkamercommissie (Rkc) 
voor de inzet en uitgevoerde onderzoeken in de afgelopen jaren. Dank is er in het bijzonder voor de 
vertrekkend externe voorzitter J. Smit. 

Het CDA vindt het goed om de doorwerkingsonderzoeken te blijven verrichten. Niet alle 
aanbevelingen bleken te zijn opgepakt. De open communicatie die blijkt uit de evaluatie waardeert 
de fractie. Dan komen de juiste bespreekpunten op tafel. De griffie wordt ook bedankt voor de 
geleverde ondersteuning. Het CDA ondersteunt de aanbeveling om de Rkc in de huidige vorm in 
stand te houden. De betrokkenheid van raadsleden is belangrijk vanwege enige historie en weten 
wat er speelt en belangrijk is. Deze betrokkenheid mag niet politiek gekleurd worden. Uit de 
evaluatie blijkt dat daar geen sprake van is. De fractie ondersteunt de vraag om extra budget voor 
het uitvoeren van de onderzoeken door externe bureaus. 

De VVD onderschrijft de aanbevelingen uit de evaluatie. Ook om extra middelen vrij te maken voor  
de volgende Rkc. 

D66 noemt de handvaten die de Rkc in de evaluatie meegeeft in de vorm zes aanbevelingen 
uitstekend. De fractie is het eens met het doorzetten van de huidige werkwijze van de Rkc en 
ondersteunt de gevraagde budgetverhoging.  

Gemeentebelangen dankt de Rkc voor een duidelijke evaluatie. De aanbevelingen vanuit de Rkc 
voor de nieuwe raad zullen worden gevolgd. Een aanvraag voor budgetverhoging kan rekenen op 
steun van de fractie. Het is belangrijk om onderzoek te kunnen doen waar op gebouwd kan worden. 
Het doet de fractie deugd om terug te lezen dat de samenwerking vanuit de Rkc met de ambtelijke 
organisatie en griffie prima word genoemd. 
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PVDA vindt de functie van de Rekenkamer zeer belangrijk en kan akkoord gaan met de 
budgetverhoging. Het zal moeten blijken of de genoemde € 3000 daarvoor voldoende is. Ook wordt 
aanbevolen om te zorgen dat de Rkc snel met haar werkzaamheden kan starten. De fractie vindt 
het jammer dat de minima effect rapportage nog niet aan een onderzoek is onderworpen. Er is 
begrip dat dit in de tijd en financiën nu nog niet is opgepakt door de Rkc.  

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat er een rekenkamer is die onafhankelijk onderzoek doet 
naar het bestuur in zowel beleid als uitvoering. Onderzoekers op afstand die zelfgekozen 
onderwerpen tegen het licht houden, zorgen voor een nuttige vorm van zelfreflectie. Dit is goed 
uitgevoerd door de Rkc. Ook met de doorwerkingsonderzoeken is goed teruggekeken wat er met 
de aanbevelingen daadwerkelijk is gedaan. In zowel de huidige vorm als met de komst van de 
nieuwe wet versterking decentrale rekenkamers wordt het uitvoeren van onderzoeken er niet 
goedkoper op. Sinds 2013 is het budget voor de Rkc niet verhoogd. De fractie vindt het een logisch 
voorstel voor budgetverhoging die te zijner tijd terug zal komen bij de raad.                
      
Wethouder van Leeuwen zegt toe om de raad te informeren over de opvolging van de 
aanbevelingen uit het doorwerkingsonderzoek grondexploitatie. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken is.
      5.   Evaluatie Omgevingsdienst IJsselland
Doel:
1. Kennis te nemen van de ‘Evaluatie Omgevingsdienst IJsselland’;
2. Uw opinie te vormen over de evaluatie en over de invulling van uw eigen rol ten aanzien van de 

Omgevingsdienst IJsselland.

Advies van de commissie
Voor de VVD is het een duidelijke evaluatie. Aandachtspunt zijn nieuwe ontwikkelingen, zoals 
Omgevingswet, waarvan de consequenties nog niet duidelijk zijn voor het takenpakket. De 
gemeente zal mede daarom extra middelen inbrengen in de Omgevingsdienst. Het lijkt dat de 
Omgevingsdienst hierdoor steeds verrast was. De VVD vraagt om het inzichtelijk maken van de 
financiële consequenties en hier beter op te sturen. De fractie is tevreden met het antwoord van de 
wethouder dat de structurele aanpassingen worden meegenomen in de begroting.

De PVDA sluit zich aan bij de woorden van de VVD rondom de financiën. Een volgende keer is het 
handig als een gehouden enquête of verkenning onder inwoners onderdeel is van de stukken. Deze 
informatie kan de raad benutten als het gaat om de omgevingsdienst. De fractie vindt het verder 
een heldere evaluatie. 

Het CDA leest in de evaluatie de zoektocht voor deze jonge organisatie met uitdagingen in 
milieuthema’s en de arbeidsmarkt. De dienst moet uitgroeien tot een natuurlijk verlengstuk van de 
gemeentelijke organisatie. Eerste aandachtspunt vanuit de fractie is de dienstverlening. Dichtbij, 
weten wat er speelt, meedenken met inwoners en bedrijven en niet alleen toetsen. Tweede punt is 
de spanning tussen het leveren van lokaal maatwerk tegen zo laag mogelijke kosten. Het CDA 
roept op om de juiste balans te zoeken in kostenbeheersing en kwaliteit leveren. Derde 
aandachtspunt is de Omgevingswet en het op peil houden van de dienstverlening voor de inwoners. 
Het CDA vraagt om de komst van de nieuwe Wet Gemeenschappelijk Regelingen mee te nemen in 
de gesprekken met de Omgevingsdienst. Ook pleit de fractie ervoor om als raad de gesprekken 
weer op te pakken met de Omgevingsdienst om de samenwerking in de toekomst goed in te vullen. 

Gemeentebelangen dankt voor de heldere evaluatie. De Omgevingsdienst draagt als 
besturingsmodel bij aan een schone en veilige leefomgeving. Speerpunt is energiebesparing wat 
bijdraagt aan milieu, klimaat en duurzaamheidsdoelstellingen. Er is echter sprake van een 
financiële disbalans. Er is een onevenwichtigheid in de middelen die Dalfsen inbrengt in vergelijking 
met de start in 2018 van deze organisatie. Dit heeft geresulteerd in enkele incidentele extra 
bijdragen. De totaalbijdragen aan de Omgevingsdienst zullen meerjarig stijgen. De nieuwe raad zal 
hierover worden geïnformeerd en Gemeentebelangen bekijkt dit kritisch. De fractie vraagt om te 
sturen in de verbetering van de kwaliteit tegen een zo laag mogelijke bijdrage. Op de hoogte blijven 
via begrotingswijzigingen en ontwerpbegrotingen is belangrijk. Gemeentebelangen wordt graag 
nader geïnformeerd over de toekomst van de Gemeenschappelijke regelingen en de 
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Omgevingsdienst. De fractie geeft tot slot de nieuwe raad mee om het recht op besluitvorming terug 
te halen naar de raad.  

ChristenUnie vindt vergunningverlening en gerelateerde handhaving belangrijk. Ondernemers 
moeten goed en snel worden geholpen, tegelijk moet de veiligheid in de leefomgeving worden 
bewaakt en worden meebewogen met de Omgevingswet. De inzet op het thema energiebesparing 
is een mooi punt in de evaluatie en vraagt om stevige inzet. In de evaluatie zitten punten die 
schuren zoals dubbele petten, beperkte inhoudelijke sturing, financiële fluctuaties. Er lijkt ruimte te 
zijn voor verbetering en daar ligt de uitdaging voor de Omgevingsdienst. Het advies bij de evaluatie 
klinkt als een hulpvraag. Het lijkt de ChristenUnie zinnig om de nieuwe raad hierin mee te nemen, 
mede richting te geven en daarmee de Omgevingsdienst in staat te stellen zich verder te 
ontwikkelen.

D66 ziet in de evaluatie duidelijk terug dat de Omgevingsdienst een organisatie in ontwikkeling is. 
De missie is een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners en het versterken van 
bedrijven in de regio. Er is een beleidsplan met subdoelen en prestatie indicatoren. Uit de evaluatie 
blijkt dat de monitoring nog onvoldoende van de grond komt. Er kan nog niet goed worden 
aangegeven in hoeverre aan de doestellingen wordt voldaan en wat de stand is met betrekking tot 
de prestatie indicatoren. D66 hoopt dat de verbeterslag ook meer zicht zal geven op de benodigde 
en bestede financiën en wenst de organisatie daar veel succes mee.  
           
De wethouder heeft de inbreng goed beluisterd. Het is een jonge organisatie die in ontwikkeling is 
en goede stappen zet. De wethouder neemt de ingebrachte punten mee richting de 
Omgevingsdienst. De voorzitter concludeert dat het onderwerp hiermee afdoende behandeld is.
      6.    Evaluatie Veiligheidsregio IJsselland
Doel:
1. Kennis te nemen van de ‘Evaluatie Veiligheidsregio IJsselland’; 
2. Uw opinie te vormen over de evaluatie en over de invulling van uw eigen rol ten aanzien van 

Veiligheidsregio IJsselland.

Advies van de commissie
Veiligheid rekent de ChristenUnie tot de topprioriteiten. Uit de evaluatie van de Veiligheidsregio 
blijkt dat er voldoende sturing kan worden gegeven aan de regio en dat de organisatie de boel op 
de rit heeft. De bezettingsgraad van de lokale brandweer is op orde. Aandachtspunt voor de nieuwe 
raad is om de verbinding tussen brandweer en de raad weer aan te halen. De zelfredzaamheid van 
burgers is een belangrijk aandachtspunt. Lokaal kan hier een injectie aan worden gegeven, 
bijvoorbeeld met de invoeringsplicht van rookmelders. De evaluatie kijkt ook vooruit met nuttige 
stappen die zijn vermeldt. De ChristenUnie spreekt haar dank uit voor deze evaluatie. 

Het CDA benoemt het belang van een goed functionerende Veiligheidsregio met de vluchtelingen 
uit Oekraïne, stormen en coronacrisis. Daar spreekt de fractie haar complimenten over uit. Uit de 
evaluatie blijken de stappen die zijn gezet voor de toekomst van de vrijwillige brandweer. Er was 
onrust onder de vrijwilligers. Blij dat de huidige constructie kan worden voortgezet als het juridisch 
op papier in orde komt. Bezetting blijft de uitdaging. De fractie vraagt om in te blijven zetten op de 
zichtbaarheid van de brandweer. De suggestie van ChristenUnie over het contact kan rekenen op 
steun. Aandacht is nodig voor het eigen handelen van inwoners, zelfredzaamheid bij calamiteiten 
en gebruik van het noodnummer 112. Blijf actief inzetten op deze samenwerking. Hou ook oog voor 
de nieuwe risico’s, zoals cyber criminaliteit waarbij samenwerking regionaal en landelijk een deel 
van de oplossing kan zijn. Het CDA heeft met plezier kennisgenomen van de evaluatie en 
aandachtspunten meegegeven.

De PVDA benadrukt dat aanrijtijden belangrijke indicatoren zouden kunnen zijn. De fractie mist 
deze gegevens die voor inwoners belangrijk zijn in de evaluatie. Het gaat nu goed met de 
vrijwilligers bij de brandweer. Er zijn echter ook vrijwilligers verloren geraakt vanwege een tekort 
aan betaalbare woningen. Veiligheid hangt dus samen met alle andere beleidsterreinen. De PVDA 
vindt het goed dat de evaluatie is uitgevoerd en het advies aan de nieuwe raad is duidelijk. 

Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de evaluatie. De instantie heeft haar nut bewezen in 
de afgelopen jaren en in de coronaperiode. Complimenten daarvoor. Samenwerken van instanties 
vindt de fractie belangrijk. De nieuwe raad zal gaan over het nieuw te vormen beleid en met de 
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evaluatie wordt teruggekeken. Gemeentebelangen concludeert dat de Veiligheidsregio haar nut 
ruimschoots heeft bewezen.               

De evaluatie is duidelijk voor de VVD. Aandachtspunt zijn de financiële risico’s. Er is sprake van 
een verschuiving van taken voor de veiligheidsregio’s. Een inschatting van de financiële gevolgen is 
dan moeilijk te maken. De fractie vraagt om bij de Veiligheidsregio te vragen hier op te anticiperen 
en de vinger aan de pols te houden. De samenwerking opzoeken bij de regio overstijgende risico’s 
heeft ook een financieel component. Goed dat er voldoende vrijwillige brandweerlieden zijn. Blijf 
scherp acteren op het vinden van vrijwilligers. De VVD ondersteunt de oproep van de ChristenUnie 
om de contacten met de brandweer en de raad te intensiveren. 

D66 spreekt haar dank uit voor de evaluatie. De Veiligheidsregio heeft te maken met nieuwe, 
complexe risico’s door demografische veranderingen. Zoals zelfstandig wonende kwetsbare 
inwoners, meer verkeersstromen, hoog risico evenementen en veranderende 
klimaatomstandigheden. Risico’s zijn vaker regio-overstijgend. Burgers en bedrijven informeren zich 
vaker via nieuwe kanalen over veiligheid in de regio. Het uitgangspunt regionaal wat moet en lokaal 
wat kan is prima voor D66. Als Dalfsen er maar op kan rekenen dat crisistaken worden uitgevoerd 
door specialisten ondersteund door lokale specialisten. De Omgevingswet vergroot de diversiteit in 
lokale regels waar de Veiligheidsregio mee te maken heeft. Daar waar het kan gebruik maken van 
indicatoren is prima voor de fractie. Veiligheid is niet hetzelfde als een veilig gevoel. Daar hoort 
meer bij.          

De burgemeester reflecteert op de gegeven opinies. Het aantal branden neemt af en de inzet 
verschuift meer naar hulpverlening. Door de Veiligheidsregio wordt er gekeken naar de 
verschillende manieren voor invulling van de brandweerzorg. De Veiligheidsregio bevindt zich in 
een sterk veranderende context met nieuwe risico’s in de afgelopen jaren door klimaat, 
cybercriminaliteit. Er is een verschuiving te zien naar beheersing van langdurige crisissen. De 
aandachtspunten die daarover zijn meegegeven neemt de burgemeester mee. De eigen 
betrokkenheid van de raad bij de brandweer kan worden georganiseerd via de agendacommissie. 
De voorzitter concludeert dat hiermee het onderwerp voldoende is behandeld.  
     7. Besluitenlijsten 31 januari, 7 februari en 14 februari 2022
Conform. 
     8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:52 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 4 april 2022.

De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter, de commissiegriffier,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte mw. mr. M. van Spijker


