
 

 
 

Motie 

  

  

Raadsvergadering 15 juni 2020 
 

Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in over het op 
de agenda opgenomen onderwerp ‘jaarrekening 2019’: 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2020, nummer 1107 
 
gehoord de beraadslagingen over het agendapunt 9 jaarrekening 2019  

 
 
overwegende dat:  

- Het van belang is de inwoners van Dalfsen van zo duidelijk mogelijke informatie te voorzien over 
het reilen en zeilen van hun gemeente op elk relevant thema/programma waarbij de financiële ge-
volgen ervan per thema en totaal per saldo relevant zijn. 

- Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 per thema duidelijke informatie bevatten 
- Het totale rekeningresultaat in de publiciteit nu positiever lijkt dan in de werkelijkheid 
- Het van belang is dat ook onze inwoners zich bewust zijn van de grote opgave in het Sociaal Do-

mein en het mede daardoor ontstane forse financiële tekort op de begroting 
- De eigenlijke omvang van het tekort op de begroting nu alleen blijkt uit het antwoord op technische 

vragen 
 
spreekt uit dat: 

- door het laten vrijvallen van € 1,5 miljoen uit de risicobuffer ten gunste van de exploitatie het jaarre-
keningresultaat 'slechts' € 49.000 negatief is; 

- deze werkwijze niet vooraf is afgestemd met de raad; 
- deze werkwijze de indruk wekt dat de overschrijding van de begroting in 2019 van geringe omvang 

is; 

 
 

 
verzoekt het college: 
 

1. in raadsvoorstellen expliciete beslispunten op te nemen in geval van toevoegingen en onttrekkin-
gen aan de reserves; 

2. een nieuw persbericht op te stellen waarin het beeld over het jaarrekeningresultaat 2019 beter ge-
nuanceerd wordt; 

 
 
 
 
de indieners 
 
 
B.H.M. Schrijver L.M. Nijkamp  G.J. Veldhuis 
 
D66    ChristenUnie  VVD 
 
 
 
 

Toelichting 
Er zijn geen materiële gevolgen op basis van deze motie. 
Het doel ervan is om onze inwoners bewust te maken van de grote opgave waar we als gemeente voor 
stonden en nog staan. Dat past bij onze rol als volksvertegenwoordigers. 


