
 

 
 

Motie inzet reserve(s) 
 

 

  
  

 

Raadsvergadering 1 en 4 november 2021 
 

 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in: 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2021, nummer 1336; 
 
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2022-2025; 
 
overwegende dat: 

- In deze programmabegroting 2022-2025 onze gezamenlijke ambities voor de gemeente Dalfsen en 
wat te doen om deze ambities waar te maken worden weergegeven.  

- Daarmee een deel van het speelveld is benoemd. Er spelen meer ontwikkelingen die de komende 
jaren de agenda bepalen. Denk dan aan opgaven die op ons pad komen, maar die we nu nog niet 
kennen.  

- We verwachten dat alle uitdagingen en ambities bij elkaar opgeteld groter zijn dan de structureel 
financiële mogelijkheden toelaten. Wat betekent dat er, op basis van het actuele financieel 
perspectief, nadere prioriteiten en keuzes door de raad moeten worden gemaakt.  

- In die aanpak de kaderstellende rol van de raad wordt versterkt. 
 

 
spreekt uit dat: 

- We onze gezonde financiële positie willen behouden. Dat vraagt zowel voor de korte termijn 
(begroting 2022) als voor de langere termijn (vanaf de begroting 2023) een aanpak die recht doet 
aan de voorliggende opgaven binnen de beschikbare financiële mogelijkheden.  

- We staan voor een solide en stabiel financieel beleid met een structureel en reëel sluitende jaar- 
en meerjarenbegroting. 

- De begroting 2022 -2025  te vroeg komt om het gehele speelveld van ambities en opgaven, 
inclusief financiële vertaling er van, in beeld te brengen.  

- Dergelijke processen een zorgvuldige voorbereiding vragen waarvoor nader onderzoek, debat 
en/of de nodige doorlooptijd is gemoeid. 

- We voor de nieuwe raad optimaal ruimte willen creëren bij de afweging van het gehele speelveld 
van ambities en prioriteiten.  

- Dit niet betekent dat ambities voor 2022 en volgende jaren daarmee tijdelijk uitgesteld worden.* 
 
verzoekt het college: 

- Te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het in de meerjarenbegroting opnemen van 
eenmalige middelen waarvoor dekking gevonden kan worden binnen de reserve(s) waar geen 
claims op rusten. 
 

de indieners, 
 
 
Ben Schrijver  Leander Broere 
D66   PvdA 
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Toelichting 
 
De gemeenteraad (als volksvertegenwoordigend orgaan) heeft integraal op zowel inhoud als financiën als 
volksvertegenwoordigers de taak en de bevoegdheid de prioriteiten te bepalen. Hierbij kan ook bestaand 
beleid heroverwogen worden. Dat kan nodig zijn om nieuw beleid te kunnen betalen. Daarnaast kan een 
beroep worden gedaan op eenmalige middelen waarvoor dekking gevonden kan worden binnen de 
reserves waar geen claims op rusten. 


