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Bijdrage wethouder Van Leeuwen eerste termijn PPN-debat  
27 juni 2022 
 
Voorzitter, geachte leden van de Raad, 
De overgrote meerderheid van deze raad vindt, evenals het college, behoedzaam begroten 
noodzakelijk. Tegelijkertijd vraagt u zich af of de sterke reservepositie niet té sterk is of wordt. De 
CU vraagt of extra investeren in sociale huur en koop, hetgeen het resultaat van de 
grondexploitatie negatief beïnvloedt, bekostigd kan worden uit de reserves. Ja, dit kan zondermeer 
immers grondexploitatie en ARVB zijn als communicerende vaten met elkaar verbonden. 
Anders dan bij het welzijnswerk zijn er geen signalen over knelpunten, veroorzaakt door 
bezuinigingen.  
 
Diverse fracties vragen naar een overzicht van toekomstige grote projecten, liefst met geraamde 
kosten en een tijdsplanning. We doen ons best dit aan te leveren bij de begrotingsbehandeling in 
november. 
 
GB vraagt naar stavaza m.b.t. “zero-based” begroten.  Het college heeft hier een presentatie over 
gehad, wellicht is het goed om deze ook voor de Raad te organiseren. U kunt daartoe natuurlijk zelf 
beslissen. Evenals het CDA vraagt u naar de mogelijkheid om anders te gaan begroten, minder 
programma’s bijvoorbeeld, i.p.v. de huidige 9. Het college staat hier zeer positief tegenover. 
De heer Broere van de PvdA meldt dat hij de begrotingen van Dalfsen goede begrotingen vindt, 
dank daarvoor. Een kleine aanvulling op uw bijdrage: juist naar aanleiding van het tekort op de 
jaarrekening in 2018 en het sombere toekomst perspectief (het was een periode van trap af!) heeft 
de Raad tot bezuinigingen besloten. Uw stelling dat er al zeer lange tijd steeds overschotten waren 
is daardoor wankel geworden. Ook noemt u een Reserve Sociale Woningbouw, deze is bij ons niet 
bekend. Of doelt u op de reserve volkshuisvesting? 
 
Tot mijn verbazing lees ik dat het CDA een motie wil indienen om de hondenbelasting af te 
schaffen. Nog geen jaar geleden zei uw toenmalige fractievoorzitter er weliswaar positief over te 
zijn, maar toch écht te willen wachten tot er duidelijkheid is vanuit den Haag, met mogelijk 
compensatie voor gemeenten. Deze wilde u toen niet mislopen. Dat vond ik toen een uiterst 
verstandige reactie. 
 
Op dit moment zien wij de meerwaarde van de in te stellen projectenpot niet direct. Het geld voor 
zgn. projecten komt immers al uit een pot: de ARVB! Hieruit wordt per project geld gevraagd bij de 
raad. Dit ís de spaarpot. 
 
Volgens D66 staat Dalfsen in de top tien van de rijkste gemeenten van Nederland. Voorzitter ik zou 
graag de bron van deze bewering ontvangen, want ik kan deze bewering niet volgen. Volgens dhr. 
Smalbraak moet Dalfsen het actief grondbeleid daadwerkelijk gaan oppakken. Dit lijkt alsof we 
niets doen. Maar klopt deze bewering wel? Op meerdere plekken is de wet voorkeursrecht 
gevestigd. Eén van de belangrijkste instrumenten van actieve grondpolitiek. Wat wil D66 nu precies 
dat we oppakken, want wij begrijpen het niet. De suggestie om onze buitenverlichting versnelt te 
voorzien van LED verlichting is feitelijk een bevestiging van het huidige beleid, zoals vastgelegd in 
het beleidsplan licht en donkerte, vastgesteld op 26-4-2021 in de Raad. Uw suggesties m.b.t. 



biodiversiteit nemen we mee bij de verdere uitwerking van het IBOR en het groen en 
biodiversiteitsplan. 
 De VVD stelt dat Dalfsen afgelopen jaar een winst heeft gemaakt. Voorzitter even puur technisch 
een gemeente maakt geen winst of verlies, het is immers geen bedrijf. We houden over of we 
komen te kort. Bij de jaarrekening is hierover verantwoording afgelegd, dát is de plek om erover te 
debatteren. Er komt, zoals eerder beloofd, een overzicht van grote investeringen naar de Raad, bij 
de begroting. Ik verwacht dat deze Raad dan blij zal zijn met de financiële mogelijkheden die er 
zijn. 
  



Bijdrage wethouder Schuurman eerste termijn PPN-debat 
27 juni 2022 
 
In totaal heb ik 24 vragen mogen ontvangen in uw algemene beschouwingen en deze antwoorden 
ontvangt u natuurlijk van mij op schrift maar aangezien ik maar liefst 5 minuten gekregen heb om 
het te beantwoorden zal ik dat doen door een aantal veel voorkomende thema’s te benoemen.  
 
Wonen:  
Het hoofdthema van de laatste verkiezingen en dus echt een belangrijk onderwerp. U heeft in de 
afgelopen periode kunnen zien dat we stappen zetten voor uitbreiding in o.a. Lemelerveld, 
Hoonhorst en Oudleusen maar denk ook aan het centrumplan en tiny houses en daarnaast de 
particuliere initiatieven. Voor Dalfsen zijn we bezig met Oosterdalfsen Noord en om te versnellen 
huren we ook externe krachten in. We kunnen niet op elk onderdeel versnellen want de 
participatieprocessen moeten goed doorlopen worden, onze inwoners moeten de tijd hebben om 
te antwoorden en we willen ons natuurlijk houden aan de gestelde termijnen.  
Ook een flink aantal vragen over het anders inrichten van onze nieuwe wijken, dus meer sociale 
bouw en dus minder vrije sector. Onze bestemmingsplannen bieden daar mogelijkheden voor 
maar dat zal wel gevolgen hebben voor de exploitatie. Wat dit betekent gaan we voor u inzichtelijk 
maken.  
Daarnaast moet ik ook de verwachtingen enigszins temperen. Er zijn veel zaken onder handen en 
we kunnen niet alles tegelijk afhandelen. We zullen dus moeten prioriteren en ook met dit 
voorstel zullen we bij u komen. De bedoeling is omdat deze zomer af te ronden en dan aan te 
bieden.  
 
Energie:  
Ik zie dat er vragen zijn over het energiebedrijf en ook hierbij kan ik u aangeven dat er hard aan 
gewerkt wordt en dat we goed in gesprek zijn met de dorpen van morgen. We hebben niet voor 
niets de intentieovereenkomst getekend als gemeente. We zien echter ook dat het oprichten van 
een eigen energiebedrijf geen dagelijkse business is voor een gemeente als Dalfsen en we willen 
de juiste stappen zetten. We willen u in het najaar dan ook meenemen in de afwegingen die we 
kunnen en moeten maken. Op het gebied van de netcongestie wil ik u mededelen dat de 
netbedrijven hebben aangegeven dat er voldoende netcapaciteit moet zijn om de doelstelling voor 
2030 te kunnen realiseren.  
Daarnaast wil ik u graag aangeven dat we in de mei-circulaire middelen ter beschikking hebben 
gekregen om woningen van woningeigenaren te isoleren. Dit is vers-van-de-pers en is nog niet 
eens in het college besproken maar we willen er dit jaar al wel mee beginnen. Eerste gedachte is 
om te beginnen waar de nood het hoogst is.  
 
Bestuurlijke vernieuwing  
In de afgelopen bestuursperiode zijn er met het inwonerbetrokkenheidsbeleid “met elkaar, Samen 
Dalfsen mooier maken” al flinke stappen gezet en deze willen we concreet gaan maken. De 
nieuwe rol van gebiedsverbinder is daar een mooi voorbeeld van. De kwartiermakers zijn klaar en 
de vacatures voor de rol als gebiedsverbinder staat open. We gaan hier dus mee aan de slag. Een 
vraag van het CDA of we dit bij de begroting al concreet gaan maken moet ik negatief 
beantwoorden omdat we samen nog in gesprek moeten. Aan de hand van de uitkomsten van die 
gesprekken zal er  
mogelijk een vraag komen voor financiële middelen maar over de hoogte van dat bedrag kan ik nu 
nog niets zeggen. Natuurlijk houden we u wel op de hoogte van de vorderingen 
 



Uitgebreide bijlage schriftelijke reactie wethouder Schuurman 
 
CU 3:Uitbreidingsmogelijkheden van Tiny Houses  
De Beleidsregels Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied zijn aangepast. Inmiddels zien we 
dat er meer sloop vierkante meters beschikbaar komen en we hopen dat er in het buitengebied 
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een tiny house op een erf toe te voegen. De pilot 
voor spoedzoekers loopt. Deze week is er weer overleg over met Vechthorst. Het heeft het nodige 
uitzoekwerk gekost, vooral wat betreft de verrekening van kosten. Het plaatsen van tiny houses op 
grond zonder enige voorzieningen is lastiger te realiseren dan op een perceel dat al bouwrijp 
gemaakt is. Daarnaast wordt er in het stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen-Noord is een locatie 
opgenomen voor tiny houses/kleine woningen.  
 
CU 12: meervoudig ruimtegebruik, parkeren en energieopwek 
Er zijn hiervoor al verkenningen uitgevoerd. De redenen waarom het tot nu toe nog niet tot 
uitvoering is gekomen zijn o.a. netcongestie en hogere kosten door zwaardere/meer kostbare 
constructies. 
 
CU 13: windmolens op industrieterreinen 
In dit najaar vindt er een actualisatie plaats van de bestemmingsplan kernen. Hierin wordt, onder 
voorwaarden,  ruimte gemaakt voor windenergie  
 
GB 12: Subsidies benut door Dalfsen voor energiebedrijf 
Indien er passende rijks- en provinciale subsidies beschikbaar zijn, zullen wij deze aanvragen. 
 
GB 13: subsidie mogelijkheden voor mensen met een koopwoning met een smalle beurs 
In de mei-circulaire hebben we rijksbudget beschikbaar gekregen voor het verduurzamen van 
slecht geïsoleerde woningen van mensen met een kleine beurs. In het derde kwartaal willen we 
hier echt mee naar buiten gaan.  
 
GB 14: hoe staat het met de Dalfser kringloopbedrijven op het gebied van circulariteit? 
Via het regioprogramma Waardering werken we samen met de lokale kringloopbedrijven en 
ondernemers. Diverse projecten zijn op dit gebied al gestart. Ook gedreven door de 
grondstoffenschaarste wordt circulair ondernemen steeds meer gangbaar.  
 
GB 15: Omgekeerd inzamelen 
Samen met de ROVA zijn er diverse campagnes om onze inwoners hierover te informeren. 
Financieel gezien zijn sommige grondstromen meer waard geworden en de opbrengsten worden 
verwerkt in de afvalstoffenheffing. Daarnaast zijn sommige inzamelkosten gestegen. 
 
GB 16: lokaal grof vuil inzamelen 
Initiatieven om afval beter te scheiden kunnen rekenen op een positieve houding vanuit de 
gemeente. Er loopt op dit ogenblik ook nog een pilot in een buurgemeente met een mobiele 
inlevermogelijkheid waarvan we de uitkomsten willen afwachten.  Over de uitkomsten wordt u als 
raad geïnformeerd.  
  



 
GB 17: Houtrook  
Tot op heden komen er inderdaad ongeveer 10 klachten per jaar binnen. Gemeenten kunnen 
houtkachels niet verbieden. Wel geven we informatie over hoe er goed gestookt kan worden zodat 
de kans op overlast maximaal voorkomen kan worden. Wél kunnen gemeenten in het 
omgevingsplan regels opnemen over het gebruik. Daarnaast kunnen gemeenten in de 
omgevingsvisie beleid voor houtstook opstellen en in een programma maatregelen vastleggen. 
Ook kunnen gemeenten lokale omgevingswaarden voor luchtkwaliteit opstellen. Dit vergt wel inzet 
en capaciteit.  
 
GB 18: andere verdeling sociaal-vrije sector 
Het college is hier al mee bezig. Voor Oosterdalfsen Noord geldt dat we dit al laten doorrekenen 
door UR om hier een goed beeld van te krijgen (antwoord wordt over een paar weken verwacht). 
Daarnaast is in de opdrachten voor De Koele 2 en Waterinkweg ook aangegeven dat een 
verschuiving verwacht wordt in de 50/50% naar een groter sociaal aandeel. Ook dit laten we 
doorrekenen. 
Onze flexibele bestemmingsplannen staan dit soort verschuivingen in sociaal/vrijesector ook toe. 
Een groter aandeel sociaal heeft wel gevolgen voor de opbrengsten en mogelijke tekorten tot 
gevolg voor de bovenwijkse investeringen.  
 
GB 19: permanent bewoonde recreatiewoningen 
De toekomst van de bestaande recreatieterreinen en de permanente bewoning ervan is één van de 
projecten/opgaven die naar voren komt uit de Omgevingsvisie en uit het coalitieakkoord. Alle 
opgaven en projecten moeten op prioriteit gezet worden, omdat niet alles op hetzelfde moment 
kan. Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad over de prioritering van de opgaven. 
 
GB 20: aanpassing aankoopbedrag NHG 
De NHG grens wordt landelijk gezien als de grens waaronder een betaalbare woning gekocht kan 
worden. Voor (rand)stedelijke gebieden is in deze prijsklasse amper een woning te koop. In 
plattelandsgemeenten gebieden ligt de grens van een betaalbare woning doorgaans lager. Per 1-1-
2022 is de hoogte van de starterslening in Dalfsen verhoogd naar 300.000 euro. Hiervoor is 
gekozen omdat voor dit bedrag er een bestaande (kleine) eengezins(tussen)woning gekocht kan 
worden of een starterswoning gebouwd kan worden (CPO). Een verhoging van het bedrag kan ook 
een prijsverhogend effect hebben. Het bedrag voor de starterslening wordt daarnaast jaarlijks 
geindexeerd.  
 
GB 21: centrumplan Dalfsen 
We gaan uit van de huidige planning dat wil zeggen per 31-12-2023 gereed, daarnaast hebben we 
wel contact met de provincie om te spreken over de landelijke lange doorlooptijden en de 
mogelijke gevolgen daarvan. Hier hebben  we nog geen reactie op gekregen.  
De planning van het project wordt in Q3 aan de raad voorgelegd, hierin staat ook hoe en wanneer 
de raad betrokken gaat worden.  
 
PVDA 1: Wat gaan we anders doen met bewoners en initiatieven 
In het Inwonerbetrokkenheidbeleid ‘Met Elkaar, Samen Dalfsen mooier maken’ is het samenspel 
tussen gemeente, initiatiefnemer en inwoners en hoe dat kan verlopen vormgegeven. Zowel 
wanneer de gemeente met een initiatief naar de inwoners gaat als wanneer een inwoner zelf met 
een initiatief aan de slag gaat. Een van de vijf uitgangspunten daarin is dat heldere communicatie 
essentieel is. Zo zorgen we voor een vast aanspreekpunt - de gebiedsverbinder - bij de gemeente, 



waar initiatiefnemers terecht kunnen met hun idee of plan en gemeentelijke medewerkers 
terechtkunnen met vragen over participatie. Dit aanspreekpunt is de schakel tussen de inwoner, 
ondernemers of organisatie en de gemeentelijke organisatie. Een gebiedsverbinder weet integraal 
wat er in een gebied speelt en kent de belangen van diverse stakeholders. Heeft, naast het zijn van 
aanspreekpunt, zicht op relevante ontwikkelingen en belangen, is verbinder in het veld en 
stimuleert inwonerbetrokkenheid (participatie) voor indiening. 
 
PVDA 2: Hoe gaan we dit zien als raad? 
Zoals hierboven geschetst is een van de rollen die hieraan bijdraagt die van gebiedsverbinder. 
Daarnaast zijn we hierover met elkaar in gesprek over bestuurlijke vernieuwing 
 
CDA 7: asbesthoudende daken en verzekerbaarheid 
Verzekeraars keren geen vergoeding meer uit voor een losse asbestplaat omdat de economische 
duur van asbestplaten verstreken is. Sinds het ingaan van het verbod in 1993 zijn de daken nu dus 
afgeschreven. Gevolgschade is over het algemeen nog wel verzekerbaar maar verzekeraars gaan 
wel verschillend om met het verzekeren van asbestdaken. Bij geen verzekering is het inderdaad 
risico voor inwoner/pandeigenaar als er een brand uitbreekt.  
 
CDA 8: wanneer de eerste tiny houses 

Er zijn, op dit moment, nog geen vergunningen verleend voor tiny houses. Voor de pilot 
spoedzoekers zijn de beoogde percelen vanaf 1 januari 2023 vrij van pacht. De inzet is om dan 
zover te zijn dat de eerste tiny houses in Q1 2023 geplaatst kunnen worden. Wij zijn daarbij 
afhankelijk van Vechthorst, omdat zij het project gaan realiseren. 
 
CDA 9; financiele onderbouwing Goed Goan bij begroting 
In lijn met coalitieakkoord zetten we stappen met het college van B&W, ambtelijke organisatie en 
samenleving en voor volgend jaar zijn middelen begroot voor de ontwikkeling van de organisatie. 
Samen Verder Reizen.Voor een concretisering van de middel en zware scenario’s uit plan van 
aanpak Goed Goan komt de begroting te vroeg. De begroting wordt voornamelijk tijdens de 
zomerperiode opgesteld, op dat moment is de concretisering nog niet beschikbaar. De 
raadswerkgroep, bedoeld om pilots voor te bereiden voor de middel en zware scenario’s komt na 
de zomer voor het eerst bijeen. De werkgroep legt periodiek verantwoording af aan de 
gemeenteraad en waar het tot voorstellen leidt, komt dat eerst terug in het presidium. 
 
VVD 1 Mogelijkheden om te versnellen met woningbouw 
Op dit moment wordt er een prioriteitenplanning met tijdsbesteding op de eenheid RO gemaakt 
om te bepalen wat we het eerst moeten gaan doen, hier komen we bij u op terug.   
De ruimtelijke procedures voor de uitbreidingslocaties de Koele 2 en Waterinkweg zijn deels al 
uitbesteed aan adviesbureausom te kunnen versnellen. 
Voor wat betreft de omgevingsvergunningprocedures zal extra inhuur nauwelijks invloed hebben 
op de snelheid waarmee deze afgehandeld worden. Aanvragen worden beoordeeld op 
ontvankelijkheid en daarna op inhoudelijkheid.  
 
VVD 2: inlopen achterstand in de komende 4 jaren 
Ja. In de komende jaren komen als eerste in Westerbouwbouwlanden extra sociale huurwoningen 
beschikbaar, daarna volgen de nieuwe uitbreidingen Oosterdalfsen Noord, Waterinkweg en de 
Koele 2. In al deze plannen wordt rekening gehouden met ruimte en flexibiliteit voor meer sociale 
huurwoningen. We denken hiermee de afspraken met Vechthorst te kunnen realiseren, waarbij 
o.a. de  grondstoffenschaarste wel roet in het eten kan gooien. 



 VVD 3: n.v.t. 
 
VVD 4: Maak werk van bouwen 
CPO wordt al volop ingezet (voorrang voor starters, lagere grondprijs en schaalvoordeel), Ook 
flexibele woningen (zoals verplaatsbare fabriekswoningen) worden in enkele projecten als optie 
ingezet. Daarnaast wordt er  samen met de gemeente Olst-Wijhe, Raalte, en Ommen gekeken of 
we gezamenlijk een onderzoek kunnen starten naar de inzet van verschillende instrumentaria voor 
de woningmarkt die we kunnen gebruiken om te versnellen in Dalfsen.  
 
VVD 5: netcongestie en behalen van de doelen 
De netbedrijven hebben gegarandeerd dat er op tijd voldoende netcapaciteit beschikbaar is om de 
doelstellingen voor 2030 te halen. 
 
VVD 6: ideeen ondersteunen buurtinitiatieven  
Jaarlijks is €50.000 beschikbaar voor de Dorpen van Morgen voor het ontwikkelen van 
buurtinitiatieven. 
 
VVD 7: actieve plannen uit college om lokale plannen te ondersteunen 
De dorpen van morgen doen dit vanuit het aan hun beschikbaar gestelde budget. Andere 
duurzaamheidsinitiatieven met algemeen nut en opbrengst zijn er niet bekend 

  



Bijdrage wethouder Uitslag eerste termijn PPN-debat 
27 juni 2022 
 

BELEID JEUGD 

Hoe gaat het met onze jeugd en de kosten voor jeugdhulp (GB-9; CU-5;GB-10)?  

 

Ook in Dalfsen heeft de afgelopen periode zijn effect gehad: Evenals de landelijke trend, stijgt ook 

het aantal jeugdigen dat in de gemeente Dalfsen gebruikt maakte van jeugd GGZ. Dit weten we op 

basis van beschikkingen en declaraties, maar ook door het onderzoek dat de GGD deed naar het 

welbevinden van jongeren. Een mooi voorbeeld waarbij we op basis van data komen tot betere 

beargumentering en afweging bij beleidskeuzes. Dataondersteund werken en bijstelling van 

beleidsregels leiden niet per definitie tot strenger beleid. Op basis van data kan verruiming van 

beleid of richtlijnen ook aan de orde zijn.  

 

Wij informeren u met regelmaat over de ontwikkelingen jeugdzorg, ook de financiële. Belangrijke 

oorzaak van de stijgende kosten zijn de gestegen loonkosten als gevolg van een nieuwe CAO. 

Vanzelfsprekend zijn we bereid nadere informatie te verstrekken, ik stel voor dat we aan de hand 

van de P&C-documenten de vraag nader in kaart brengen.  

 

HUISHOUDELIJKE HULP 

Met betrekking tot de Wmo (PvdA-11/M2) geldt dat de ondersteuning die mensen krijgen, niet 

financieel gedreven is. Er wordt per situatie gekeken naar wat nodig is voor een schoon en 

leefbaar huis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 

2019 van HHM. Daarnaast is er in het kader van vroegsignalering met de zorgpartijen contractueel 

afgesproken dat de zorgmedewerkers een signalerende functie hebben, waarbij aandacht is voor 

de gezondheid/mobiliteit, het welzijn (waaronder gezonde voeding) en het inzetten van 

hulpmiddelen en domotica. 

 

Afgelopen jaren is daarnaast jaarlijks de cliëntervaring gemeten door een onafhankelijk bureau. De 

uitvraag die wordt gedaan is altijd anoniem. Dit betekent dat cliënten daarmee ruimte wordt 

geboden om een open en eerlijk antwoord te geven. De hulp bij het huishouden is een onderdeel 

van deze meting en wordt daarin ook actief uitgevraagd. Uit deze onafhankelijke rapportage blijkt 

dat inwoners 70% a 80% van de inwoners tevreden is over de invulling van de hulp bij het 

huishouden.  

 

INKOMENSONDERSTEUNING 

Hebben we voldoende inzicht in de groep die het financieel moeilijk heeft als gevolg van hoge 

inflatie en energiekosten? En zijn de maatregelen afdoende? (GB-6; CDA-5; CU-7) 

 

Of de huidige regelingen en gelden structureel voldoende zijn weten we niet. Landelijk worden 

incidenteel gelden beschikbaar gesteld, wat er nodig is t.a.v. de verdeling en de uitvoering 

proberen we z.s.m. op te pakken. We houden goed in de gaten of de groep groter wordt die een 

beroep doet op de regelingen en attenderen mensen waar mogelijk op aanvullende regelingen. 



 

Ook zullen we scherp zijn of de situatie zich voor gaat doen dat mensen meer gaan werken en dat 

daarmee andere maatschappelijke bijdragen in het gedrang dreigen te komen. 

We hebben veel mensen in beeld. Een groot deel van de doelgroep is bij ons bekend, nl mensen 

met een bijstandsuitkering of een regeling bijzondere bijstand. Daarnaast is de groep bekend die 

de eenmalige energietoeslag aanvraagt. Daarmee hebben we een groep in beeld tot max 130% van 

het bestaansminimum. De regelingen die we op dit moment hebben zijn voor deze specifieke 

groep. Met uitgebreide communicatie proberen we hen zo goed mogelijk te bereiken en te 

bewegen zich te melden. Dat geldt ook voor anderen met een hoger inkomen die ondersteuning 

nodig hebben i.k.v. financiële problemen of schulden. Hen proberen we te helpen met 

budgetadvies en  evt. schuldhulpverlening.  

Onze insteek is iig dat we inwoners helpen hun structurele kosten omlaag te brengen, zie ook 

inbreng collega Schuurman. 

 

PREVENTIE 

We stellen idd voor de 5%-bezuiniging op de maatschappelijke partners terug te draaien (CDA-12). 

De partijen werken momenteel de wijze van samenwerking uit met als doel de meerwaarde 

daarvan voor onze inwoners.  

Wel merken we dat partners worstelen met de stijgende kosten (CDA-13). Op dit moment vinden 

er gesprekken plaats met Kulturhusen over knelpunten en compensatie. Wanneer daar aanleiding 

voor is, komen we hierop terug bij de 2e berap. 

 

Verenigingen blijken belangrijke partners te kunnen zijn bij het voorkomen van verslavingen (en 

vroeg-signalering) (GB-5). We gaan met hen het gesprek of ze mee willen werken en hoe we hen 

daarbij kunnen helpen. 

- Er is een verenigingsmonitor uitgezet door de buurtsportcoaches met vragen over wat 

sportverenigingen nodig hebben op het gebied van alcoholverstrekking/ roken etc. 

- Roken en alcohol worden onderdeel van Lokaal preventieakkoord (lokaal akkoord 

kerngezond Dalfsen), waarin allerlei organisaties uit Dalfsen samen nadenken over 

interventies. 

- Preventie en handhavingsplan alcohol wordt vernieuwd volgend jaar: in gesprek met 

partners als Tactus om afgelopen jaren te evalueren en te kijken wat er komende jaren 

nodig is en om verenigingen, organisaties en onderwijs handvatten te geven.  

 

In samenwerking met Saam Welzijn is gestart met de pilot Jongerenwerk in het basisonderwijs 

(PvdA-M3). Wij verwachten dat een deel van de gesignaleerde vraag kan worden beantwoord door 

inzet vanuit dit project. Lopend onderzoek door GGD en hogeschool Windesheim en een evaluatie 

levert hier meer inzicht in. Daarnaast wordt in het verlengde van het preventiebeleid ook gewerkt 

aan een preventieplan voor jeugd. Daaruit voortkomende financiële gevolgen worden aan uw raad 

voorgelegd. Zodat dit integraal kan worden afgewogen. Uw voorstel betrekken wij daarbij.  

 

 

ONDERWIJS 



Op dit moment verkennen we, samen met schoolbesturen de mogelijkheden van de IHP-projecten 

in Nieuwleusen en Dalfsen. We verwachten begin 2023 voorstellen aan de raad te kunnen 

voorleggen, inclusief een programma van eisen, voorstellen voor locaties en begroting van kosten. 

(GB-4)  

 

Het onderwijs voor de kinderen uit Oekraïne in Vilsteren is bedoeld als tijdelijke voorziening. We 

zien er nog veel kinderen komen en ook weer terug gaan naar Oekraïne. Wanneer duidelijk is dat 

kinderen (gezinnen) zich langdurig of permanent vestigen zal instroom in het reguliere onderwijs 

aan de orde zijn. (CDA-3)  

 

Ik wil de hoop op op korte termijn realiseren van middelbaar onderwijs in de kern Dalfsen 

temperen (D66-1). 

Hiervoor is afstemming nodig met het voortgezet onderwijs in de regio en een opname in het plan 

van scholen, waarbij het o.a. niet ten koste moet gaan van de huidige scholen in de regio. Kortom: 

langlopende trajecten, veel onderzoek benodigd om dit aan te tonen,  afstemming etc. Met 

uiteindelijk besluitvorming voor bekostiging door het Ministerie, waarbij getoetst wordt of aan alle 

voorwaarden is voldaan.  

 

ZWEMBADEN 

In april 2022 bent u als raad geïnformeerd over stand van zaken van het Vervolgonderzoek 

Zwembaden en de in het zwembadseizoen 2022 door te voeren quick wins. Een aantal daarvan is 

reeds zichtbaar. In november 2022 worden de verbetervoorstellen voor de langere termijn, 

inclusief de principiële keuzes ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd (PvdA-9). De 

mogelijkheden van verduurzaming van de zwembaden wordt hierbij meegenomen en wordt naar 

onderhoud gekeken. Bij zwembad de Meule moet er regulier onderhoud aan tegels worden 

uitgevoerd, er is geen sprake van achterstallig onderhoud voor zover ik weet. (GB-8) 

 

Nog los van alle bijbehorende zaken als vervoer, etc. is het praktisch niet mogelijk diplomagericht 

zwemles in te voeren (PvdA-10). Dit i.v.m. benodigde tijd en beperkt aantal weken tussen 

openstelling zwembad en start van de schoolvakanties. Praktijk is dat elk kind via de diverse 

regelingen (Jeugdfonds sport en Kindregeling) zwemles kan volgen en zwemdiploma’s halen. Ook 

maken scholen reeds gebruik van zwembaden. Door o.a.: 

- voor activiteiten of  

- als “natte gymles”  (met name scholen in de kern Nieuwleusen)  of  

- zwemclinics 

 

CULTUUR 

De culturele sector heeft moeilijke jaren achter de rug. Wij hebben de verenigingen en organisaties 

in beeld en hebben gelukkig geen signalen ontvangen dat zich acuut problemen voordoen. Ook bij 

vergunningen zien wij geen opvallende verschuivingen van evenementen die niet meer doorgaan 

als gevolg van onvoldoende financiële middelen, teveel regels of te weinig vrijwilligers. 



Wel signaleren we dat er de aanvragen voor evenementensubsidie lijkt toe te nemen en naar 

verwachting het subsidieplafond wordt overschreden. Dit kan bij het huidige beleid leiden tot het 

niet toekennen van een (gedeelte) van een gevraagde subsidie.  

 

En dan onze Schat van Dalfsen (CU-15). U heeft vast meegekregen dat recent de archeologen in 

Dalfsen de wetenschappelijke uitkomsten van het onderzoek hebben toegelicht. Dit onderzoek had 

en heeft hoge prioriteit en heeft geleid tot bijzondere uitkomsten die echt een andere kijk hebben 

gegeven op het leven van toen dan tot nu toe werd gedacht door de wetenschappers.  

De vondsten zijn momenteel nog in een proces van conservering en restauratie bij de 

Rijksuniversiteit van Groningen.   

Momenteel zijn er nog geen concrete verdere plannen. E.e.a. is afhankelijk van de duur van de 

restauratie en vraagt overleg met de eigenaar van de vondsten: de Provincie Overijssel (die ook de 

kosten voor de conservering en de renovatie op zich heeft genomen).  

 Het vondstcomplex Oosterdalfsen wordt gedeponeerd in en beheerd door het provinciaal 

Depot voor Bodemvondsten te Deventer; 

 Bruiklenen voor (delen van)het vondstcomplex Oosterdalfsen worden gecoördineerd 

vanuit dit depot; 

 De provincie geeft (delen van)het vondstcomplex Oosterdalfsen alleen in bruikleen aan de 

gemeente Dalfsen,of partijen die in afstemming met,of in opdracht van de gemeente 

Dalfsen (delen van)het vondstcomplex onderzoeken en/of tentoonstellen; 

 Voor de bruiklenen gelden de voorwaarden zoals die in de standaard bruikleen-

overeenkomsten van het provinciaal Depot voor Bodemvondsten zijn vastgelegd; 

 De duur van dit `alleenrecht op bruikleen' geldt in eerste instantie voor 10 jaar.  

 En dit alles gebeurt in goed overleg tussen de gemeente Dalfsen en de provincie Overijssel. 

 

Eerder hebben wij u al laten weten de tentoonstelling in het Drents Museum door externe 

omstandigheden (waaronder Corona) is uitgesteld. Door de effecten van Corona is nog onduidelijk 

of Musea nog zullen inzetten op grootschalige rondreizende exposities. Vanwege personele 

wisselingen bij het Drents Museum worden momenteel andere accenten gelegd. 

  



Bijdrage Wethouder Ramerman eerste termijn PPN-debat 
27 juni 2022 
 
Voorzitter, mijn eerste bijdrage als wethouder in deze raad. 
“Er is veel  te doen in Dalfsen” 
Ook al ligt er nu een beleidsneutrale perspectiefnota,  uit de inbrengen van de fractie lees ik dat er 
mooie opgaves liggen, waar we mee aan de slag kunnen. 
 
Thema Werken: 
Statushouders , mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en Oekraïners. (CU 11;GB 11;CDA 4) 
Via re-integratie instrumenten zoals werkstages, jobcoaching etc. proberen we de afstand tot de 
arbeidsmarkt te verkleinen. Ons uitgangspunt is te streven naar duurzame uitstroom. Idealiter 
plaatsen wij dus mensen rechtstreeks bij werkgevers, zodat zij daar in dienst komen. Wanneer dat 
niet (gelijk) lukt, kan tijdelijke detachering via SDW een oplossing bieden. Goed om te weten is dat 
voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen, het 
doelgroepenregister bestaat. Werkgevers die mensen uit deze doelgroep in dienst nemen, worden 
onder andere via een no-risk polis en loonkostensubsidie gecompenseerd. Kortom: de doelgroep 
met een (vastgestelde) beperking, komt via deze regeling vaak makkelijk in dienst van werkgevers. 
Daarvoor hoeft SDW niet te worden ingezet. Waar dit niet lukt, is tijdelijke detachering via SDW 
een mogelijkheid. Dat kan ook al onder de huidige doelstelling van de SDW en gebeurt ook.  
 
Voor wat betreft de Oekraïners: zij ontvangen leefgeld (en geen uitkering Participatiewet). Voor 
hen gelden speciale regelingen als het gaat om werk. Voor deze doelgroep is recentelijk een 
banenmarkt geweest: verschillende mensen zijn al aan het werk (in o.a. onderwijs en horeca). 
Knelpunt daarbij is dat niet iedereen een bankrekening kan openen. Dit knelpunt wordt 
momenteel onderzocht (betreft een landelijk probleem). 
Daarnaast wil en kan niet elke werkgever werkplekken bieden aan andere nationaliteiten. Gelukkig 
zijn er in Dalfsen veel bedrijven die hier wel voor open staan, en waar we goede contacten mee 
hebben. Het werkgeversservicepunt speelt hierin een grote rol.   
 
 
Thema Verkeer: 
Er zijn veel vragen gesteld over verkeersknelpunten.  
Op dit moment wordt er gewerkt aan een Strategisch Plan Verkeersveiligheid voor de gehele 
gemeente, dit om te voorkomen dat we reactief werken ahv ongevallen maar meer risico gestuurd. 
Binnen dit project volgt er eind dit jaar een prioriteitenlijstje, waar we de komende jaren aan gaan 
werken. Dit lijstje wordt meegenomen in het GVVP. Ook wordt hier rekening gehouden met de 
onderhoudsopgaven die er liggen en het lijstje wat onlangs is aangeleverd door de plaatselijke 
belangen dus het wordt integraal beoordeeld.(CU 4;PvdA 4/6; CDA 11) 
 
 
Op basis van de integrale Fietsvisie zijn we bezig met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma, 
waar een deel van de genoemde fietsroutes in staan. Daarvoor is jaarlijks 4 ton (2 ton subsidie en 2 
ton eigen geld) voor beschikbaar. Mocht het wenselijk zijn hier een hogere prioriteit aan te geven, 
dan zal dit budget moeten worden verhoogd. Hiervoor komen wij dan terug naar de raad. 
Fietspaden die als eerste op de planning staan zijn: Dalfsen- Ommen, Lemelerveld-Raalte en de  
aansluiting op de Evenboersweg.  Het verbreden van de Maneweg is ook zeker wenselijk voor de 
recreatieve fietser. (GB 2;CDA 11) 
 



Binnenkort wordt een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de Rondweg. Hierbij wordt 
inzichtelijk gemaakt wat voor soort verkeer gebruik maakt van de Rondweg, is dit doorgaand 
verkeer of toch hoofdzakelijk bestemmingsverkeer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te bepalen 
hoe we om willen gaan met het verdere proces rondom de Rondweg. Dit onderzoek zal in Q3 
plaatsvinden zodat we de uitkomst in Q4 hebben. (GB 3) 
Het Openbaar Vervoer is de afgelopen jaren onder druk komen te staan en de verwachting is dat 
dit de komende jaren ook zo blijft. De corona periode heeft hier niet op een positieve wijze aan 
bijgedragen. We blijven hier aandacht voor vragen bij de Provincie. Daar waar we zelf invloed op 
uit kunnen oefenen, willen we dit ook doen. Zo willen we zelf werk maken van HUBS, zodat het 
openbaar vervoer binnen de gemeente wordt versterkt. Het blijkt dat de huidige lijnen op dit 
moment vrij safe zijn omdat we geen C-lijnen hebben. (PvdA 7/8) 
 
Thema Platteland: 
Er speelt veel op het platteland en dan heb ik het niet alleen over de plannen die afgelopen weken 
zijn gepresenteerd inzake stikstof. Maar ook op het gebied van wonen, recreatie en agrarische 
ontwikkeling. (CU8; GB 23; CDA6) 
De stand van zaken mbt tot de plattelandsvisie is als volgt;  er wordt nu een projectplan gemaakt 
voor een nulmeting, deze nulmeting zal waarschijnlijk door een adviesbureau worden uitgevoerd. 
Planning is dat deze nulmeting wordt uitgevoerd in Q4 dit jaar. De uitwerking, het procesvoorstel 
komt dan begin volgend jaar in de raad. Hierbij wordt rekening gehouden met alle ontwikkelingen 
die het platteland aangaan. 
Wat betreft het in gesprek aangaan met agrariërs, ik kan u melden dat het eerste gesprek 
vanmiddag al heeft plaatsgevonden.  We hadden 15 brieven uit gedaan, dus kleinschalig, zodat we 
echt aandacht hadden voor de mens in dit verhaal. Vanmiddag hebben we met  13 boeren 
gesproken.  
De grote lijn qua input, de stikstof uitstoot mag niet een probleem zijn van alleen de agrariërs maar 
is een probleem van ons allemaal. Geen gedwongen verkoop maar  in gesprek gaan.  Duidelijkheid 
voor de lange termijn, goed verdienmodel en steun van de gemeente en behoud van ons 
platteland is een gezamenlijk belang van ons allemaal. Wij nemen deze info mee richting de 
provincie en deze mening word t overigens ook gedeeld door de Provincie. Daarnaast vraag ik ook 
aan jullie om je mening kenbaar te maken richting  Den Haag, als politieke partij, als je dat nog niet 
hebt gedaan. 
 
 
Thema Economie 
Detailhandelsstructuurvisie wordt in 2023 herijkt. (CU 9) 
Mbt de Burg. Backxlaan wordt en een verkenning gedaan voor een stedenbouwkundige visie, hier 
wordt dan ook verkeer en evt zaken mbt de detailhandelstructuurvisie opgehaald, dus dit wordt 
integraal aangepakt. (PvdA 5) 
Het jaar 2023 zal in het teken staan van een uit te voeren ruimtelijke verkenning naar nieuw(e) 
bedrijfsterrein(en). En dan heb ik het over Dalfsen en Nieuwleusen en hier zal dus ook het 
gemeentelijk grondgebied nabij Hessenpoort in worden meegenomen. (GB 22;D66 4) 
  



Thema Recreatie en Toerisme 
We streven naar behoud en een verbreding van een gastvrij Dalfsen voor alle kernen.  Bij 
eventuele uitbreiding van de de haven en het evt strandje zullen we zeker zorgvuldig omgaan met 
de natuurwaarden.  (Cu 10; GB 7) 
Daarbij richten we ons dus niet alleen op recreatie langs de vecht maar ook richting de overige 
kernen, want elke kern heeft iets moois te bieden. 
 
  



Bijdrage burgemeester Van Lente eerste termijn PPN-debat 
27 juni 2022 
 
Opvang asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen/taakstelling huisvesting statushouders (PvdA 
V12, VVD, CDA #2) 
Er is een enorme druk op de woningmarkt en daarbij ziet het college het ook als taak om ruimte te 
bieden voor kwetsbare doelgroepen zoals asielzoekers en statushouders. Momenteel is het 
opvangen van asielzoekers nog een rijkstaak, die via het COA wordt uitgevoerd. Recent heeft de 
verkenning van het COA om in voorheen De Lantaren een POA (procesopvanglocatie voor 
AMV’ers) te vestigen geresulteerd in de conclusie dat dat voor de beoogde doelgroep niet haalbaar 
was in het bestaande pand. 
 
Via het Veiligheidsberaad is eind vorige week duidelijk geworden dat gemeenten zich moeten 
inspannen om crisisnoodopvang te realiseren (in onze regio: 225 plekken gedurende drie 
maanden) en om versneld woningen te vinden voor statushouders (landelijk gezien 7500 
statushouders, voor onze regio enkele honderden). Vorig jaar hebben we via Kernpunten al een 
uitvraag gedaan naar leegstaande panden/braakliggende terreinen in onze gemeente. Er was 
weinig/niets beschikbaar. Als gemeente zijn we zelf ook blijvend op zoek/in gesprek en door de 
Veiligheidsregio IJsselland is een verkenning uitgevoerd bij bedrijfsmakelaars in de regio. Nu de 
druk op gemeenten toeneemt, is de verwachting dat we in samenspraak met de andere 
gemeenten in onze regio moeten komen tot nieuwe voorstellen. Dat kan in onze gemeente leiden 
tot voorstellen rond leegstaande panden of rond braakliggende gronden. Evenwel vergt de bouw 
van woningen van welke aard dan ook de inzet van menskracht en materiaal/materieel. De 
realisatie van extra woningen op korte termijnen is hoe dan ook dus een grote opgave.  
 
Er ligt nu geen concrete locatie op tafel. De komende tijd zal het college gesprekken organiseren 
met inwoners over de vraag hoe we de eventuele vestiging van doelgroepen als asielzoekers vorm 
willen geven in onze gemeente. Hoe willen we dit faciliteren en organiseren? Zodra zich wel een 
concrete locatie aandient of indien het COA zich opnieuw tot ons wendt met een verzoek, zullen 
we (zoals we ook rond De Lantaren hebben gedaan) zo mogelijk vroegtijdig in gesprek gaan met 
direct omwonenden en uiteraard ook uw raad betrekken. Rond de opvang op het Tolhuis voor 
Oekraïense vluchtelingen hebben we gemerkt dat vestiging soms zo urgent is, dat vroegtijdig 
betrekken van de buurt niet altijd mogelijk is. 
 
Ten aanzien van de Oekraïense vluchtelingen: ook hier is een hogere taakstelling gekomen vanuit 
het rijk om 1000 extra plekken te creëren in elke regio. Of het Tolhuis ook na september een 
locatie kan blijven en/of dat we extra locaties nodig hebben, wordt in beeld gebracht. Het is 
geweldig te zien hoe veel vrijwilligers betekenen, nu in de opvang van Oekraïners: Welkom in 
Dalfsen, vrijwilligers rond het Tolhuis en de gastgezinnen. Recent hebben deze betrokkenen allen 
een vorm van waardering ontvangen namens de gemeente Dalfsen.  
 
Corona (CDA #1) 
Momenteel komen er geen specifieke signalen binnen bij het college over de effecten van corona 
op inwoners of ondernemers. De GGD IJsselland blijft de effecten onder verschillende doelgroepen 
monitoren. Hoe we handelen als het virus verder opspeelt, zal ook afhankelijk zijn van het beleid 
van de rijksoverheid. Er worden momenteel door alle GGD’en wel voorbereidingen getroffen om 
de vaccinatiemogelijkheden weer uit te breiden, indien nodig. Recent heeft het college een besluit 
genomen over het ter beschikking stellen van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs, 



onder andere gericht op jongerenwerkers op basisscholen en heeft het college vanuit het 
coronanoodfonds opnieuw maatschappelijke instellingen kunnen steunen. 
 
Evenementenvergunningen (GB) 
Het college bereidt nieuw evenementenbeleid voor dat na vaststelling door uw raad als aanvullend 
kader zal dienen voor de te verlenen vergunningen. Als zelfstandig bestuursorgaan verleen ik als 
burgemeester de vergunningen voor evenementen. Die toets ik aan de wettelijke criteria rond 
milieu, volksgezondheid, verkeer en openbare orde & veiligheid. In het kader van dat laatste 
element wordt met organisatoren gesproken over wat zij zelf aan maatregelen treffen om de 
veiligheid tijdens evenementen te borgen. Hiervoor worden ook beveiligers ingezet, die 
momenteel niet altijd voorhanden zijn. Uiteraard geldt daarnaast dat de politie beschikbaar is voor 
het handhaven van de openbare orde en in geval van incidenten. Momenteel staat de capaciteit 
van de politie om ingezet te worden bij evenementen onder druk. Echter hebben tot op heden alle 
geplande evenementen in Dalfsen doorgang kunnen vinden. 
 
Waardering/erkenning voor veteranen (GB 24) 
De suggestie om een anjerperk in te planten als blijk van erkenning en waardering voor veteranen 
zal worden besproken met het lokale Veteranencontact. 
 
 
 
 


