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Reactie van het college Programmabegroting 2023-2026 1e termijn 31-10-2022 

In volgorde  van uitspreken 

 

Bijdrage wethouder Van Leeuwen 

Voorzitter, fijn dat het overzicht met grote projecten positief wordt ontvangen, genoemde bedragen zijn 

vaak indicatief zeker nu de inflatie zo is opgelopen. De volgorde waarin de projecten worden 

uitgevoerd, ook wel prioritering, is een continu proces waarbij vele zaken invloed uitoefenen. 

Bijvoorbeeld middelen, ambtelijke capaciteit, nut en noodzaak, beschikbare subsidies etc. mooi dat 

het CDA hier al een voorzet voor geeft. Diverse fracties zijn van mening dat de stelpost ambities raad 

kan komen te vervallen. U gaat daar natuurlijk zelf over, wellicht is een amendement daarover te 

combineren met het idee van GB om een reserve grote projecten in te stellen. Indien de raad de 

reserve grote projecten instelt, volgens het voorstel van GB en als deze bijvoorbeeld jaarlijks gevoed 

wordt volgens de suggestie van de VVD, zal dit geen negatieve invloed hebben op het 

weerstandsvermogen of de ratio. 

Zoals bekend heeft de raad in april 2021 het beleidsplan Licht en Donkerte in de openbare ruimte 

vastgesteld. Hierin is de ambitie van raad en college op dit gebied vastgelegd. Er is toen ook 

ingestemd om de besparing op energiekosten, extra in te zetten voor een versnelling van de overstap 

naar LED armaturen. Dit was toen een bedrag van € 22.000,- op een totaal van € 176.000 per jaar, 

12,5%. Door de huidige energieprijzen hebben we overigens niet meer te maken met een overschot 

van 22k, maar een tekort van ca 125k. Voor het versneld afronden van het project in de komende 2 

jaren is extra ca. 275k nodig. 

De Christen Unie vraagt om een onderzoek naar een natuurbegraafplaats, maar is dat wel een 

gemeentelijke taak? Los van de vraag of hier grond voor beschikbaar is, zijn wij van mening dat  dit 

aan het particulier initiatief dient te worden overgelaten. 

Bij het vaststellen van het beleidsplan Groen en Biodiversiteit, dat voor maart 2023 geagendeerd 

staat, worden ook de financiële gevolgen aan u voorgelegd. 

Het afgewaardeerde deel van de N340 is overgedragen aan ons. Daarbij zijn ook de benodigde 

budgetten verwerkt in deze begroting en is het onderhoud meerjarig geborgd. Het is de bedoeling om, 

los van de afwikkeling van enkele openstaande vraagstukken door provincie en Waterschap, met de 

buurt de verdere invulling vorm te gaan geven. 

D66 stelt voor om de inflatie correctie op de OZB voor volgend jaar niet toe te passen. Voorzitter is dat 

nu wel verstandig? Tot een aantal jaren geleden werd er geen rekening gehouden met inflatie in de 

begroting van Dalfsen. Dit heeft er destijds mede toe geleid dat de inkomsten ten opzichte van de 

uitgaven flink uit evenwicht raakten. Ingrijpen was toen een pijnlijke noodzaak. Gelet op de huidige 

stand van de inflatie zou dit o.i. bijzonder onverstandig zijn, immers de rekeningen die wij moeten 

betalen zijn wél geïndexeerd. Ook gaat u gemakshalve voorbij aan de lastenverlaging (€15,-) die door 

het verlagen van het vastrecht op afval plaatsvindt! De woonlasten zullen naar verwachting zelfs iets 

dalen in 2023, ca 3 euro. 

De VVD vraagt zich af of we niet té ruim begroten. U ziet dat er bijna 6 milj. (naar boven afgerond dan) 

overblijft in een jaar. U doelt hier waarschijnlijk op de prognose in het financieel meerjarenbeeld van 

2025? Dit geldt bij ongewijzigd beleid, waarbij geen rekening is of kan worden gehouden met 

veranderende omstandigheden. Zoals een fout in de septembercirculaire nadeel 370 k, claims die al 

gelegd worden op extra gelden jeugdzorg etc. Máár als u naar komend jaar kijkt, 2023, dan zien we 

een klein plusje van 157 k, oftewel 0,22%. Ik durf dat heel strak begroten te noemen.  

De overeenkomst tussen een begroting en de weersverwachting: beiden komen zelden uit. Zeker op 

de langere termijn. 
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Bijdrage wethouder Schuurman 

ChristenUnie 
  

• Anders werken gaat ook over anders omgaan met onze inwoners en open staan voor 
burgerinitiatieven? Zijn we toegankelijk en uitnodigend genoeg naar onze inwoners met hun 
ideeën? Hoe kunnen we dit verder stimuleren?  

 
We willen als gemeente open staan voor en ook het herkennen en erkennen van initiatieven uit de 
samenleving. Het inwonerbetrokkenheidsbeleid biedt hiervoor de handvatten. Om van papier naar 
praktijk te komen, en daardoor ook om het verder te stimuleren van die initiatieven, is kennis en kunde 
nodig. Expertise in de rol van een participatie-expert helpt de gemeente om zich daarin verder te 
ontwikkelen. Daarnaast zullen ook de gebiedsverbinders hierin een rol spelen.  
 

• Al vaker heeft de ChristenUnie gepleit voor zonnesportparken. Bij de huidige hoge energiekosten 
en de snelle ontwikkelingen de moeite waard om nog eens te onderzoeken. We horen het graag. 
<20>  

 
Netcongestie is op dit ogenblik de grootste spelbreker voor een dergelijk initiatief. Daarnaast moet er 
zeker ook rekening worden gehouden met hoogtes, rijroutes, reddingsdiensten etc. Het is zeker wel 
een onderwerp wat we in de gaten houden en waarbij we kansen willen benutten. 
 

• We hebben eerder gevraagd om een verruiming van de mogelijkheden voor windturbines op de 
bedrijventerreinen. Waarom kan dit niet sneller worden gerealiseerd?  

 
Op dit ogenblik hebben we het al ingeregeld bij het bestemmingsplan ’t Febriek II en voor de 
bestaande bedrijventerreinen wordt het aangepast bij de actualisatie van het bestemmingsplan 
Kernen. Dit staat nu geagendeerd voor het eerste kwartaal van 2023. Sneller regelen zou betekenen 
dat er andere voorstellen zouden moeten blijven liggen en er is voor gekozen om dit op te nemen in 
de actualisatie bestemmingsplan kernen en daardoor veel “kleinere” aanpassingen samen te voegen. 
 

• Volkshuisvesting is een belangrijk thema. Hierin komt zoveel samen. Er zijn veel mooie initiatieven 
mbt woningbouw waar veel ruimte aan wordt gegeven. Wat we missen is een totaalvisie: waar 
willen we wat en voor wie? Het lijkt nu te vaak hapsnap werk waardoor we te afhankelijk zijn van 
de initiatieven van projectontwikkelaars. Wat zijn hier onze ambities en hoe maken we die 
concreet? <22>  

 
Dit komt tot uiting in de door u vastgestelde Woonvisie 2019-2024. Hierin is specifiek aandacht voor 

specifiek starters (sociale koop en huur) en senioren. In 2023 wordt gestart met het opstellen van een 

nieuwe woon/zorgvisie waarbij u uiteraard betrokken zult worden. Dalfsen heeft een actief grondbeleid 

waar we juist niet hoeven te wachten op initiatieven van ontwikkelaars. We hebben dan ook actief 

gronden verworven. Bij al onze kernen hebben we hierdoor ruim grondposities in ontwikkeling.  

 

• Wat zijn de gevolgen van het maximaliseren op vier bouwlagen voor het aantal woningen en de 
betaalbaarheid van ondergronds parkeren? <23>  

 
Gevolgen zijn dat er minder woningen gerealiseerd kunnen worden en dat de haalbaarheid van 

ondergrondsparkeren mogelijk daalt. Dit laatste moet nog onderzocht worden. 

• Is er al zicht op een stuk land voor zelfvoorzienende Tiny Houses van Bewust Levers <24>  
 
Op dit moment heeft de gemeente geen kavel beschikbaar waarop tiny houses voor bewuste levers 

kunnen worden geplaatst. Initiatieven van organisaties met een breed maatschappelijk doel, die met 

een plan hiervoor komen, zien wij echter met belangstelling tegemoet.  

 

• De ChristenUnie maakt zich zorgen over het omgaan met de openbare ruimte. Veel wordt 
doorgeschoven naar 2024 e.v. Daarnaast worden de ontwikkelingen op het platteland minimaal 
benoemd. Juist daar gaat de komende jaren veel gebeuren. In 2023 willen we veel nadrukkelijker 
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de omgevingsvisie 2.0 voorbereiden, zodat er duidelijkheid komt over ruimte voor agrariërs, 
detailhandel, woningbouw, bedrijventerreinen en het wegennet. <3>  

 
Helaas kan niet alles tegelijk worden uitgevoerd. Voor alle punten staan een beperkt aantal mensen 

aan de lat die deze zaken in samenhang beoordelen en toewerken naar een volledig plan wat we in 

2029 vastgesteld moeten hebben. De omgevingsvisie is ook een dynamisch document wat continue 

zal moeten worden bijgeschaafd. Dit betekent dus ook zeker niet dat de ontwikkeling nu stil staat. 

Voor bedrijvigheid, woningbouw, agrariërs etc. wordt gewerkt aan onderzoeken voor nadere 

uitwerking van de Omgevingsvisie 1.0. Uiteindelijk gaan die landen in de 2.0 versie. Hierbij is het zaak 

om dit alles in samenhang te bezien. 

 

Gemeentebelangen 
 

• We willen meer woningen voor onder andere onze eigen jeugd zodat ze hier kunnen blijven 
wonen én voor senioren om de doorstroom te bevorderen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden 
om de woningbouw te versnellen. Die voorstellen zien we nog niet voorbij komen. Kan het college 
aangeven hoe hier vorm aan gegeven wordt? 2  

 
Hier wordt bijvoorbeeld vorm aan gegeven door: het herverkavelen van 2 vrijstaande woningen naar 5 

sociale starters koopwoningen (CPO) in Oudleusen. Een ander voorbeeld is dat met de corporaties 

wordt gezocht naar mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen: zo gaf Vechthorst bij het 

toewijzen van nieuwbouwappartementen voorrang gaf aan senioren die een corporatiewoning achter 

lieten. Ook is een projectleider aangesteld om Flexwonen aan te jagen. 

 

• Ook zijn we benieuwd naar de stand van zaken rondom de Tiny Houses. 3  
 
De locatie voor spoedzoekers is bekend, maar verdere uitvoering stagneert vanwege de lange 

wachttijd bij de nutsbedrijven. Er wordt nu nagedacht over alternatieven. Voor de categorie bewust 

levers hebben we zoals al aangegeven in de beantwoording op de vraag van de ChristenUnie geen 

locatie maar van initiatieven van organisaties met een breed maatschappelijk doel zien we met 

belangstelling tegemoet. 

 

• We willen ook hier de starterslening noemen. De NHG gaat omhoog, we stellen voor om de 
starterslening in de pas te laten lopen. 4  

 
In de praktijk zien we vooral startersleningen voor onze sociale koopwoningen (CPO projecten). Voor 

CPO Nieuwleusen en Lemelerveld spraken we af: de maximale vrij-op-naamprijs voor een 

tussenwoning op € 210.000 en voor de hoekwoning op € 240.000 te stellen; 

Voor de laatste CPO Oudleusen hebben we het volgende afgesproken:  de maximale vrij-op-

naamprijs voor een tussenwoning op € 220.000 en voor een hoekwoning op € 265.000 te stellen. 

Hiervoor is de huidige 300.000 dus ruimschoots toereikend. Bij aanpassing naar de NHG grens zal de  

koper van een 2-kapper mogelijk ook tot de doelgroep gaan behoren.  Voor bestaande bouw zijn de 

huidige prijzen natuurlijk anders en kan de afweging ook anders zijn.  

 

• Er komen veel projecten van de grond maar daarna worden de woningen voor bedragen, ver 
boven de stichtingskosten verkocht. Kunnen we daar prijsbeleid op maken? 5  

 
Er is gezamenlijk met een aantal buurgemeenten een onderzoek “instrumentarium woningmarkt” 

ingekocht om te bekijken welke juridische/wettelijke instrumenten een gemeente heeft (of binnenkort) 

krijgt om dit soort ongewenste ontwikkelingen in te perken. Bij een aantal projecten zijn overigens in 

het verleden prijsafspraken gemaakt, maar door stijgende bouwkosten zijn deze soms herijkt. De 

uitkomsten van het genoemde onderzoek worden met u gedeeld. 
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• De onstuimige situatie op de energiemarkt en de problemen die dit met zich mee brengt laat zien 
dat we de energietransitie echt moeten oppakken. Gemeentebelangen blijft het belangrijk vinden 
om dit samen met onze inwoners en de ‘Dorpen van Morgen’ te realiseren. Dit zal ook nog de 
nodige kosten met zich mee brengen, in hoeverre krijgen we hiervoor compensatie vanuit Den 
Haag? Ziet het college het Gemeentelijk Energie bedrijf ook als een kans? Lopen we met de 
realisatie van de doelstellingen van het RES op schema en heeft het college overleg met 
inwoners? 12  

 

We hebben een goede samenwerking met de Dorpen van Morgen. Vele projecten worden 

gerealiseerd op verschillende duurzame thema’s. Het jaarlijkse projectbudget wordt gewaardeerd en 

regelmatig wordt hier een beroep op gedaan. 

Vanaf 2023 ontvangen gemeenten een structurele uitkering voor de gemeentelijke taken uit het 

klimaatakkoord. Details over deze uitkering ontvangen gemeenten binnenkort. In januari ontvangt de 

raad het uitvoeringsplan Duurzaamheid waarbij geanticipeerd wordt op deze taken/uitkering.  

Een van de prioriteiten van het College is besluitvorming over het gemeentelijke energiebedrijf. 

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Het gaat om veel geld en verantwoordelijkheden. 

We liggen op schema voor het halen van de RES-doelstellingen. Afgelopen zomer is een 

tussenrapportage en de wijze van monitoren met de raad gedeeld. 

Het College heeft regelmatig overleg met inwoners over verschillende duurzame thema’s. Soms op 

gebiedsniveau (Dalfserveld) of wijkniveau (Polhaar/Centrum) maar ook via bijvoorbeeld thema-

avonden over warmtepompen. 

 

PvdA 
 

• Meer sociale huurwoningen. U stelt voor enkele tientallen per jaar te realiseren. Dit is echt veel te 
weinig. Er is een grote vraag én daarnaast zijn er veel taakstellingen die drukken op dit deel van 
de woningmarkt. Wij hameren hier al jaren op maar er lijkt niet veel te veranderen. We 
programmeren rustig door maar nergens blijkt dat we echt een inhaalslag gaan maken. Vindt u 
echt dat we voldoende doen voor dit segment van de woningmarkt? VC1 

 
Op dit moment is de Woonvisie 2019-2024 staand beleid. Daarin is afgesproken 30% sociale huur toe 

te voegen op uitbreidingslocaties (die we bij alle kernen hebben). Daarnaast hebben de corporaties 

diverse inbreidingen in behandeling (Bibliotheek Nieuwleusen, Gruthuuske etc). Daarnaast lopen er 

gesprekken over extra sociale huurwoningen op verschillende flexlocaties. Hiervoor is recentelijk een 

projectleider aangesteld.  

 

• Een duurzame en groene gemeente. We zetten stapjes. Maar wij wachten echt nog op de grote 
stappen. Het energiebedrijf lijkt er nu echt aan te komen (toch? VC2). 

 
Een van de prioriteiten van het College is besluitvorming over het gemeentelijke energiebedrijf. 

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Het gaat om veel geld, verantwoordelijkheden en risico’s en 

willen dit goed gedocumenteerd aan u voor leggen. 

 

• En hoe staat het eigenlijk met de planvorming in het zoekgebied Dalfsen-West? Loopt dat naar 
wens? VC3  

 
We liggen op schema uit het vastgestelde gebiedsproces. De betrokkenheid van de bewoners is 

groot. De komende maanden wordt door de bewoners en andere belanghebbenden een gebiedsvisie 

opgeleverd. Vervolgens wordt een energieplan opgesteld. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 
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CDA 
 

• Wat momenteel wel zorgelijk is zijn de gestegen bouwkosten en het oplopen van de 
hypotheekrente. We krijgen dan ook de eerste signalen dat beoogde bouwers afhaken. De CDA-
fractie wil hier actie op ondernemen. Naast onze eerdere suggestie voor erfpacht willen wij 
voorstellen of de gemeente een deel van de bouwgrond kan voorfinancieren? 3 Ook hiermee kan 
voorrang worden verleend aan onze eigen inwoners. #Motie woonfonds 

 
Er is gezamenlijk met een aantal buurgemeenten een onderzoek “instrumentarium woningmarkt” 

ingekocht om te bekijken welke instrumenten een gemeente heeft (of binnenkort) op dit vlak. U krijgt 

de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd daarnaast hebben we ook al een aantal maatregelen 

getroffen voor onze inwoners. (o.a. CPO, startersleningen, prijsdifferentiatie). 

  

• De stappen naar een duurzaam Dalfsen en alle bijbehorende werkzaamheden gaan momenteel in 
rap tempo, mede aangejaagd door de hoge gas- en elektraprijzen. We zien ook dat niet alle 
inwoners dit momenteel kunnen behappen door de hogere kosten (en inflatie). Voor de 
verduurzaming van buurten zien wij mogelijkheden voor een gecombineerde aanpak van huur- en 
koopwoningen. Hoe ziet het college dit? 11 #Motie gecombineerde aanpak verduurzamen  

 
We hebben een goede samenwerking met de woonstichtingen over onze warmteplannen. Bij een 

aantal renovatieprojecten is al sprake van een gecombineerde aanpak. Waar mogelijk gaan we dit de 

toekomst gaan we intensiveren. 

 

• Wat ons zorgen baart zijn de ontwikkelingen met de formaldehyde in de woningen van Vechthorst. 
De woonstichting is verantwoordelijk voor de gang van zaken, maar de gemeente staat wat ons 
betreft voor de gezondheid van haar inwoners. De problematiek duurt nu al maanden waarbij het 
nog onduidelijk is wanneer deze inwoners weer terug kunnen naar hun woning. Ook vervangende 
woonruimte blijkt een probleem te zijn, we roepen betrokkenen op tot creativiteit. Hoe ziet het 
college dit? 12 We roepen het college op actief op de situatie toe te blijven zien. Met andere 
woorden, staat het college er voor dat deze bewoners adequaat worden geholpen en dat het 
probleem in kaart wordt gebracht en opgelost? 13  

 
We staan in nauw contact met de verhuurder Vechthorst en de GGD. Voor de beantwoording verwijs 
ik u graag naar onze antwoorden op eerdere vragen van de VVD:  3b-1-2-Beantwoording-schriftelijke-
vragen-art-32-VVD-Gezondheidsrisicos-isolatiemateriaal-appartementen-Dalfsen.pdf.  
 
 

• Met de opwek van duurzame energie moeten we niet alleen inzetten op de vertrouwde bewezen 
energiebronnen als zon en wind. Zonnepanelen op eventuele toekomstige geluidsschermen bij 
Lemelerveld, monovergisters of hogere erfmolens kunnen een prima bijdrage leveren aan onze 
opgave. Hoe kijkt het college hier tegen aan ? 14 

 
De focus ligt op windmolens en zonnevelden maar uiteraard kijken we ook naar de genoemde opties. 
Daarvoor zijn bestaande planregels niet belemmerend. Het huidige beleid rondom erfmolens voor 
eigen gebruik is onlangs vastgesteld en de reacties zijn overwegend positief. We monitoren de 
resultaten en indien nodig doen we verbetervoorstellen zoals een hogere ashoogte.  
 

• De CDA-fractie ziet ook kansen in warmte die vrijkomt bij kunstgrasvelden, ziet het college deze 
kansen ook? 15 #Motie onderzoek warmteterugwinning kunstgrasvelden 

 

 U heeft als raad net budget vrijgemaakt voor de vervanging van de kunstgrasvelden. In deze 

discussie is ook gesproken over de tijdsdruk die hier mee gepaard gaat. Doorvoeren van uw voorstel 

zal voor de vervanging van de velden in Nieuwleusen en Lemelerveld te vroeg komen aangezien de 

eerste verkenningen reeds is gebleken dat er nog diverse technische, organisatorische en financiële 

belemmeringen zijn. De huidige prijzen kunnen een vernieuwd inzicht geven en als het een reeele 

kans is zullen we dit oppakken. Daarnaast heeft de KNVB hier op dit ogenblik ook nog geen 

goedkeuring aan gegeven  

https://ris.dalfsen.nl/Raadsinformatie/3b-1-2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-art-32-VVD-Gezondheidsrisicos-isolatiemateriaal-appartementen-Dalfsen.pdf
https://ris.dalfsen.nl/Raadsinformatie/3b-1-2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-art-32-VVD-Gezondheidsrisicos-isolatiemateriaal-appartementen-Dalfsen.pdf
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D66  

 

• De lasten zijn ook voor eigenaren van gemeentelijke monumenten hoog, graag zien wij dat een 
eerdere bezuiniging wordt teruggedraaid en wordt uitgebreid ten aanzien van verduurzaming, via 
bijgaand amendement “Hoe we Dalfsen mooi houden” stellen wij voor om hiervoor structureel 
€50.000,- te reserveren [3]  

 
Uw constatering is juist, door de bezuinigingen in de vorige periode is er geen budget en u als raad 
heeft het budgetrecht. 
 

• Als het gaat om participatie wordt onder andere de ambitie uitgesproken om met Goed Goan aan 
de slag te gaan, dat is mooi en goed, er is ook veel te doen als het gaat om participatie. De 
maatregelen opgenomen in de visie zijn deels protocollair en amper vernieuwend, om verder 
vooruit te kijken stellen wij voor om in 2023 de voorbereiding te treffen om in deze zittingsperiode 
minimaal 1 pilot te draaien met een burgerberaad. Bijvoorbeeld over de energietransitie. Via dit 
amendement “de inwoner beslist mee”, vragen wij om €50.000,- hiervoor te reserveren [4]  

 
In de raadswerkgroep Goed Goan is afgesproken vooralsnog het vastgestelde plan van aanpak Goed 
Goan te volgen om structurele aanpassingen door te voeren. Een burgerberaad als pilot kan, maar is 
vooral ook een vraag aan de gemeenteraad. 
 
 

VVD 
 

• We vragen u dan ook hoe u denkt een versnelling in gang te zetten die leidt tot meer 
nieuwbouwlocaties, zodat we aan de doelstellingen kunnen voldoen [1][1]?  

 
Dalfsen kent op dit ogenblik ongeveer 17% sociale huurwoningen en van alle nieuwe initiatieven 
volgen we het staande beleid in de woonvisie, namelijk 30% sociale huur. Op deze manier groeien we 
langzamerhand naar een hoger percentage sociale huur. De woondeal waar u over spreekt gaat over 
een regionale afspraak en geldt niet een-op-een voor Dalfsen. Er zou dan geen enkele andere type 
woning meer toegevoegd kunnen worden.  
 

• Dalfsen is op de goede weg om de doelen voor 2030 te halen. We vragen al wel aandacht voor de 
periode 2030 tot en met 2050. Dan moeten we nog een keer het zelfde realiseren als we nu doen. 
Het traject voor het bouwen van bijvoorbeeld een windmolen duurt van eerste idee tot realisatie 
minimaal 7 jaar. Is de gemeente al bezig met de planvorming om nieuwe gebieden te realiseren 
voor de periode 2030 - 2050 [4]? Zo niet, waarom nog niet [5]?  

 

Bij de raadsbespreking van de ruimtelijke kaders voor energieproductie in dec 2021 is, mede op 

verzoek van de raad, rekening gehouden met de toekomstige opgave. In november bespreekt de raad 

opnieuw deze kaders en hierin komt dit onderwerp terug. Concreet, het College stelt voor om voor 

Dalfserveld een streefopgave aan te houden die groter is dan onze RES-opgave voor 2030. Voor de 

doelstelling tot 2030 is nog 30 gwh benodigd in plaats van de afgesproken 100-150 gwh. 
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Bijdrage wethouder Uitslag 

 

INKOMENSONDERSTEUNING INWONERS 

We zien, net als de fracties, dat mensen in de problemen komen door de hogere energiekosten en de 

hoge inflatie. Daarom hebben we medio september een taskforce (energie)armoede ingesteld. Deze is 

breed aan het inventariseren wat er nodig is, wat er al loopt en waar de hiaten liggen. U ontvangt deze 

week een schriftelijke update hierover. Vanuit verschillende fracties zijn voorstellen gedaan, we zullen 

deze met plezier betrekken bij de uitwerking van de maatregelen.  

Menstruatiearmoede is terecht een aandachtspunt. Met maatschappelijke organisaties (voorliggend 

veld) kijken we wat de behoefte is en welke voorzieningen we moeten treffen om hier aan tegemoet te 

komen. Op dit moment is er al via deelkastjes een invulling aan dit vraagstuk gegeven, maar wanneer 

meer nodig is zullen we hier ook vanuit gemeentelijk armoedebeleid actie op ondernemen. 

Op de vraag of we iedereen in beeld hebben [GB-1, CDA-1, CU-16] moet ik antwoorden dat we dat 

niet kunnen garanderen. Hoe graag ik ook zou willen. Wij proberen via media, netwerken en (sociale) 

partners zoveel mogelijk op te halen welke vragen, wensen en behoeften er zijn en we proberen de 

bestaande hulp zoveel mogelijk toegankelijk te maken. Daarnaast proberen wij door middel van 

contacten met maatschappelijke organisaties een beeld te krijgen van de vraag, omvang en 

behoeften. 

Allemaal oplossingen om op korte termijn de nood te lenigen. Voor de wat langere termijn geldt dat 

het kabinet een andere koers heeft voorgesteld waardoor er meer ruimte is voor 

inkomensondersteuning en meer oog voor de mens achter de uitkering (CU-15). We zijn hier in 

beginsel blij mee. Het is immers een bevestiging van wat we in Dalfsen al doen. Een groot aantal 

voorstellen dat gedaan wordt, doen we in Dalfsen al zo, door gebruik te maken van maatwerk en de 

hardheidsclausule. In beginsel zeg ik, want bij een aantal voorstellen is het de vraag hoe de uitwerking 

er uit gaat zien. Het risico bestaat dat de uitwerking zorgt voor ingewikkelde regels en procedures en 

verhoogde uitvoeringslasten. De impact op de uitvoering is nu nog niet vast te stellen. We informeren 

u zodra we meer duidelijkheid hebben. 

Om meer aandacht te geven aan vroegsignalering en voorkomen van schulden hebben we recent in 

onze eigen uitvoeringsorganisatie een medewerker aangetrokken die een centrale en actieve rol heeft 

in het bereiken van inwoners met financiële zorgen of problemen. Samen met de maatschappelijke 

organisaties werken we aan het verbeteren en optimaliseren van dit aanbod om zoveel mogelijk 

mensen zo snel mogelijk te bereiken en grotere problemen te voorkomen. 

 

STEUN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 

Ook maatschappelijke organisaties hebben te maken met de gevolgen van de hogere kosten (VVD-6, 

VVD-7). De Kulturhusen zijn we reeds tegemoetgekomen om te voorkomen dat hun huurders te 

maken zouden krijgen met fors hogere huren. We zijn blij dat we samen met de sportverenigingen zijn 

over gegaan tot ver-LEDden van de verlichting, dat scheelt een slok op een borrel. Op een aantal 

plaatsen is het al gerealiseerd, de rest volgt binnenkort. De mate waarin de energiecrisis verder effect 

heeft op verenigingen is afhankelijk van diverse factoren. Van invloed is bijvoorbeeld of de vereniging 

gebouwen in eigendom heeft, of dat er sprake is van een huurovereenkomst; de (bouwkundige) staat 

van de gebouwen;  type en looptijd van het energiecontract, etc. Wij proberen een vinger aan de pols 

te houden en tijdig met de verenigingen in contact te staan bij het ontstaan van problemen.  

Het is goed te merken dat er aandacht is voor sporten en cultuurbeleving door de jeugd (D66-6). We 

merken op dat het  versterken van deelname aan sport en cultuur al deel uitmaakt van het door uw 

raad vastgestelde preventiebeleid. Dit wordt verder uitgewerkt. Via het Jeugdfonds sport en cultuur 
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zijn middelen beschikbaar voor ouders/verzorgers van jongeren t/m 18 jaar die (structureel) willen 

sporten of willen deelnemen aan cultuur in de vrije tijd en die gelet op de financiële situatie dat niet 

kunnen. Bijvoorbeeld kinderen in gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering 

zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Ook kunnen ouders/verzorgers vanuit de 

Kindregeling hiervoor ook middelen inzetten. Maatwerk heeft de voorkeur boven het beschikbaar 

stellen van een generiek bedrag voor iedere jongere. 

Wij signaleren met u dat het vinden van vrijwilligers en bestuurders, en dan met name met een 

specifieke expertise zoals penningmeester, een lastige opgave is (CDA-2). Graag willen wij met het 

vrijwilligerssteunpunt en verenigingen nader in kaart brengen waar de verenigingen mee geholpen 

zijn. Daarbij kan worden gedacht aan het inrichten van een pool van met aanbod van specifieke 

expertise of organiseren van deze expertise voor meerdere verenigingen.  

 

JEUGDZORG 

Over de nieuwe aanbesteding met betrekking tot de jeugdzorg (GB-8) kunnen we nog geen 

mededelingen doen, omdat het aanbestedingsproces nog niet geheel is afgerond (gunningen zijn nog 

niet definitief). De termijn van geheimhouding eindigt na afloop van de bezwaartermijn als er geen 

bezwaren zijn ingediend, dan wel nadat er uitspraak is gedaan op ingediende bezwaren. Ik zeg u toe 

dat we u informeren zodra dat mogelijk is. 

De contracten hebben een looptijd van 2 jaar en kunnen maximaal 4 keer worden verlengd. De  

maximale looptijd op basis van de huidige aanbesteding is derhalve 8 jaar. Daarmee wordt voldaan 

aan de wens tot langere termijn en stabiliteit. (Voor dyslexie  geldt 1 cq. max 4 jaar als termijn)  

De ontwikkeling van de tarieven en daarmee de kosten van de jeugdhulp (GB-9) maken onderdeel uit 

van het aanbestedingsprocedure. Zolang deze niet is afgerond kunnen er geen mededelingen over 

het proces of daarmee samengaande zaken worden gedaan. Wij sturen wij u op korte termijn een 

vertrouwelijke memo met informatie over de kostenontwikkeling (zoals bij de technische vragen is 

aangeven).  
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Bijdrage wethouder Ramerman 

Thema Werken: 

Het idee van een basisbaan is positief: het college erkend het feit dat werk meer is dan een inkomen. 

Het zorgt voor een gevoel van waardering, trots kunnen zijn op, een verhaal hebben voor het netwerk, 

kortom: een baan vergroot het gevoel van eigenwaarde. De vraag van D66 is dan ook begrijpelijk. Uit 

onderzoek blijkt echter dat de basisbaan weliswaar een waardevol, maar ook prijzig instrument is. Uit 

maatschappelijke-kosten-baten analyses blijkt dat naast persoonlijke groei en een toename in van 

bestaanszekerheid, investeringen terugverdiend kunnen worden. Wie investeert, moet ook de 

vruchten kunnen plukken. De baten van de basisbaan vallen echter voor het overgrote deel niet in het 

gemeentelijke sociale domein, terwijl daar wel de investering vandaan moet komen. Dit probleem 

kunnen gemeenten niet oplossen, hiervoor is het Rijk aan zet. 

In Dalfsen streven we naar maximale uitstroom naar werk of -als werk (nog) niet kan- of 

maatschappelijke participatie. Voor elke uitkeringsgerechtigde is een plan van aanpak waarin wordt 

bekeken welke stap het best passend is. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van reguliere 

werkgevers. Uitkeringsgerechtigden die (nog) niet kunnen uitstromen naar werk, verrichten vaak 

vrijwilligerswerk of werkstages om werknemersvaardigheden op te doen waarmee ze de stap naar 

uitstroom verkleinen. Voor de groep waarvoor uitstroom naar werk niet haalbaar is, is vrijwilligerswerk 

een ‘tegenprestatie’ voor de uitkering. Dit is vaak geen fulltime functie, omdat bijv. sprake is van 

(medisch) beperkte belastbaarheid.  Zolang deze groep formeel een uitkering ontvangt, staat daar een 

rijksbijdrage tegenover (BUIG). De uitvoeringskosten zijn daarmee dus gedekt.  

In z’n algemeenheid wordt de basisbaan regelmatig als mogelijkheid genoemd voor de groep 

bijstandsgerechtigden die weinig kans maken op een reguliere baan. De basisbaan komt dan in plaats 

van de uitkering. Een basisbaan mag geen verdringing veroorzaken op de reguliere arbeidsmarkt. Bij 

een basisbaan hoort een werkgever, met een salaris en een -gezien de doelgroep- minimale 

loonwaarde. Werkgevers in ruil voor het beschikbaar stellen van een (additionele!) basisbaan, 

financieel gecompenseerd willen worden. Het salaris wordt dan voldaan door de gemeente, maar er 

staat geen rijksbijdrage tegenover. Ook het werkgeverschap en (met name) de risico’s van het 

werkgeverschap kunnen niet zomaar op werkgevers worden afgewenteld.  

Daarom willen we graag wat vragen meegeven die ons richting kunnen geven aan het verzochte 

voorstel:  

• Voor welke doelgroep ziet D66 deze basisbaan?  

• Ziet D66 ook een rol voor de meer ‘reguliere’ werkgevers, naast de genoemde 
werkbedrijven? 

• Hoe denkt D66 over de financiering?  Welk bedrag denkt u aan. 
 

 

Dank voor de complimenten mbt de uitvoering van de participatiewet. Met betrekking  tot de vraag of 

wij voldoende middelen hebben voor onze inzet het volgende: 

Allereerst is het goed om het onderscheid tussen deze groepen te duiden.  Asielzoekers en 

Oekraïners ontvangen geen uitkering vanuit de Participatiewet. Oekraïners hebben daarbij wel een 

tewerkstellingsvergunning en mogen werken, voor asielzoekers geldt dit niet. Voor de plaatsing van 

asielzoekers en statushouders geldt een opgave, c.q. taakstelling, vanuit het Rijk.  

De hogere taakstelling van statushouders leidt – na vestiging in de gemeente Dalfsen- wel direct tot 

verhoogde instroom in de Participatiewet. Deze groep heeft door het (nog) niet beheersen van de 

Nederlandse taal en de onbekendheid met de Nederlandse arbeidscultuur, langere tijd nodig om uit te 

kunnen stromen naar werk. Voor deze groep hebben we de afgelopen jaren aanvullende instrumenten 

ontwikkeld en is de verbinding met werkgevers gelegd om voor deze doelgroep werkplekken te 

creëren (als: taalstages, vrijwilligerswerk, werkstages etc.). Daarbij zijn (onder andere) voor deze 

doelgroep in 2021 extra middelen gereserveerd om de inzet de komende jaren te kunnen financieren. 
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Daarnaast onderzoeken we wat er extra nodig is aan formatie om deze doelgroep de komende jaren 

goed te kunnen begeleiden zodat zij zo snel en goed mogelijk kunnen inburgeren en participeren. 

(D66 5 en GB11) 

 

Thema Verkeer: 

Bij de beschouwingen van de perspectiefnota en in het coalitieakkoord  is aangegeven dat 

aantrekkelijke fietspaden binnen de gemeente en naar omliggende gemeenten belangrijk zijn, evenals 

de recreatieve fietspaden. Dat is ook de reden dat wij nu extra budget vragen voor deze ontwikkeling, 

waartegenover een eenzelfde investering dmv subsidies wordt verwacht. In totaal een bedrag van 

€600.000,- per jaar. 

Wij hebben onlangs een bijdrage aangevraagd voor de Regeling stimulering verkeersmaatregelen 

2022-2023. Voor het project Welsummerweg  en als reserverproject is  hier opgenomen, het fietspad 

Lemelerveld-Raalte . 

Deze prioritering komt voort uit de regionale fietsvisie , waar de focus ligt op de fietsroutes naar 

Zwolle, Ommen en Raalte. 

Daarnaast worden de kaders aangehouden uit  het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan welke een 

doorlooptijd heeft tot 2026 en de risicoanalyse uit het Strategisch Verkeersplan.  Binnen het GVVP zit 

voor de hele gemeente de verkeersvisie opgenomen.  

De vraag is of we niet meer dan 1 verkeersveiligheidsproject per jaar kunnen realiseren. We doen 

zeker ook meer dan dat. Daar waar er mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld bij 

ruimtelijke/integrale/onderhoudsprojecten), proberen we de verkeersveiligheid zo goed mogelijk 

bedienen en proberen we het maximale eruit te halen. 

In september is het onderzoek over het gebruik van de Rondweg uitgevoerd. Op dit moment worden 

de onderzoeksresultaten geanalyseerd en verwerkt in een onderzoeksrapport. U wordt voor het einde 

van dit jaar over de uitkomsten van het rapport geïnformeerd. Daarbij wordt ook een doorkijk gemaakt 

of de hoeveelheid verkeer past bij de functie van de weg.  Aan de hand van de uitkomsten zal 

beoordeeld worden of we stappen moeten ondernemen. De Rondweg staat derhalve ook op de lijst 

grote projecten. 

De blauwe bogen brug is geen eigendom van de Gemeente  maar van de Provincie. Het college is 

ook van mening  dat als wij hier zelf middelen voor moeten gaan reserveren, dat er van de overige 

punten op de lijst grote projecten weinig ruimte over blijft. 

De provincie is concessieverlener voor het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer staat onder druk 

en in overleg met de provincie proberen we het maximale eruit te halen. In deze tijden is het een 

opgave om de huidige lijnen in stand te houden. We willen met behulp van Hubs proberen om het 

gebruik van het Openbaar Vervoer te vergroten, zodat het voor de vervoerder interessant blijft om 

onze gemeente op een goede manier te bedienen. Bij het station in Dalfsen mogen wij een pilot 

draaien met een Hub.  

Bij bekostiging van de benodigde aanpassingen van het onderliggend wegennet als gevolg van 

nieuwbouwplannen, is de insteek dat deze kosten worden betaalt uit het project, zodat het wordt 

meegenomen binnen de GREX. Hierdoor zie je deze aanpassingen ook niet specifiek terugkomen in 

de begroting. 

(CU 8,9 en 10, CDA 6,7 en 8 en VVD 3) 

 

Thema Platteland: 

Er gebeurt veel en er gaat de komende periode nog veel meer gebeuren op ons mooie platteland. Wij 

willen dit mooie platteland ook behouden voor onze inwoners. 
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Dat is ook de reden dat we aan de slag gaan met een gedegen plattelandsvisie.  Op dit moment wordt 

gewerkt aan het vinden van een bureau voor de nulmeting van de plattelandsvisie. 

Afhankelijk van de insteek van dit traject (wel/niet participatie) worden de opbrengsten en uitkomsten 

daarvan in Q1/Q2 van 2023 aan de raad aangeboden. Hierbij zit dan ook een voorstel voor het 

vervolgtraject om tot een plattelandsvisie te komen. Het tijdspad hiervan is afhankelijk van een aantal 

keuzes van de raad (bv t.o.v. participatie). We hopen eind 2023 een plattelandsvisie op te kunnen 

leveren, maar hierbij de kanttekening dat de vraag is of dit haalbaar is gezien alle ontwikkelingen 

(personeel, maar ook beleidsmatig landelijk/provinciaal). 

Inzet Groene-Blauwe diensten. Het budget vanuit fonds is al langere tijd toegewezen, waardoor 
nieuwe initiatieven geen mogelijkheden meer hebben. Vanuit Biodiversiteits beleid staan we in 
beginsel positief tegenover een nieuwe impuls. Daar zijn nu financieel echter geen middelen voor 
beschikbaar.  
 
Het Rijk en de provincie kennen verschillende subsidies om versterking van landschap te stimuleren. 
Zo komt er in 2023 een nieuw subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). 
De provincie kent de bossenstrategie, waarbij inwoners subsidie kunnen krijgen voor initiatieven op 
het gebied van de aanplant van nieuwe bossen.  
 
(PVDA VC 6, CDA 10) 

 

Thema Economie: 

Gelet op de prioritering van de werkzaamheden en de verwachte doorlooptijd zal er eind 2023 een 

verkenning naar de nieuwe locaties voor bedrijventerreinen hebben plaatsgevonden, dit betreft dan de 

in de begroting genoemde locaties conform de omgevingsvisie. 

 Ook moet er dan opnieuw onderzoek gedaan worden naar de behoefte, waar vragen als behoefte 

aan uitbreiden, verdichten, vernieuwing etc aan de orde zullen komen. Deze dan recente informatie 

zullen wij nodig zijn voor de onderbouwing richting Provincie. Er zal dan ook zeker gekeken worden 

naar de functie en het gebruik van de huidige bedrijven terreinen. 

(CU 11, GB 10, CDA 4 en 5 VVD 2) 

 

Thema Recreatie en Toerisme: 

Bij elk project wordt nadrukkelijk naar de impact op biodiversiteit, natuur en duurzaamheid gekeken. 

Bij het project Varen op de Vecht, onderdeel van de regiodeal Ruimte voor de Vecht, wordt 

bijvoorbeeld gewerkt aan een zonering van rust en drukte op de Vecht. Uitgangspunt voor deze 

zonering is de natuur. Daarbij kunnen dit soort projecten ook bijdragen aan de verbetering van 

biodiversiteit en/of duurzaamheid, door bijvoorbeeld elektrisch varen te stimuleren of opbrengsten te 

investeren in de natuur. De draagkracht van een locatie en effecten van ontwikkelingen naar de 

omgeving wordt door ons als kritische toetsfactor gehanteerd voor het al dan niet uitbreiden van 

toeristische mogelijkheden. Denk hierbij aan het onderzoek voor het uitbreiden van de Haven. De 

maximaal zes contactpunten langs de vecht die we als gemeente Dalfsen aanhouden dragen 

eveneens bij aan het bewaken van balans in belasting. 

Zowel via de samenwerking Vrijetijdseconomie Vechtdal als via de netwerksamenwerking Ruimte voor 

de Vecht wordt ook het onderdeel recreatie en toerisme Vechtdal breed aangevlogen. Bijvoorbeeld 

merkontwikkeling Vechtdal, dit bestrijkt onze gehele gemeente, dus ook Nieuwleusen en Lemelerveld. 

Aan de zuidzijde van de Vecht nabij de brug wordt niet ingezet op een zon-en ligplek, mede gezien de 

rust- drukte zonering en de voor Dalfsen aangehouden maximaal zes contact punten met de Vecht. 

Daarbij wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met de omgeving, dus geen activiteiten 

organiseren aan beide zijden van de Vecht, zodat de recreant toch rust ervaart. En nog als 
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aandachtspunt, de Vecht heeft geen zwemfunctie, wanneer oeverrecreatie zoals een zon- en ligplek 

wordt gecombineerd met zwemmen is dit voor eigen risico.   

Binnen gemeente Dalfsen en in het Vechtdal zijn bijzonder veel wandel en fietsmogelijkheden. In 2022 

is de revisie van de wandel- en fietspaden in het Vechtdal afgerond. Waar er mogelijkheden zijn deze 

te verbeteren of uit te breiden wordt zeker medewerking verleend, zoals de mogelijkheden voor 

struinroutes via meekoppelkansen in het project Veilige Vecht.  

(CU 12, 13, 14 en 17, PVDA VC 5/M2) 
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Bijdrage burgemeester Van Lente 

 

Begrijpelijke communicatie (CU 2 en 7; PvdA 1) 

Verschillende fracties leggen terecht de vinger bij onze communicatie met inwoners en ondernemers. 

Dat we begrijpelijk willen communiceren, is geen nieuwe ambitie. Het Rijk heeft ons nu echter ook 

weer middelen gegeven om hiermee aan de slag te gaan. En die gaan we daar ook 1-op-1 voor 

benutten. Door onze medewerkers te scholen en te trainen en door formats/macro’s/tools aan te 

leveren voor het opstellen van brieven en andere communicatie.  

 

Bedacht is om in elk geval het burgerpanel te bevragen op zijn ervaring en oordeel over de ingezette 

communicatiekanalen en middelen. Dat kan inderdaad een eenzijdig beeld geven. Het bevragen van 

specifieke doelgroepen kan een aanvullende mogelijkheid zijn, zoals de inwoners die Nederlands 

leren in ons Taalpunt. Rond de verkiezingen was ik daar op bezoek en toen ben ik ook kritisch 

bevraagd op onze communicatie over de verkiezingen. Dus zij zijn een goed klankbord voor onze 

communicatie. Ervaringsdeskundigheid betrekken is in het algemeen, maar ook hiervoor, een goede 

suggestie. Een andere wijze is om netwerkpartners, waaronder onze bibliotheek en Stichting Lezen en 

Schrijven, te betrekken bij het toetsen en adviseren over de huidige en gewenste 

communicatiemiddelen.  

 

Naast dit alles zijn we als gemeente verplicht om onze communicatiekanalen digitaal toegankelijk te 

maken voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking of met minder digitale vaardigheden. 

De gemeentelijke sites en apps moeten hierop worden aangepast. Zo is de huidige website ook al 

vast ingericht op het voorlezen van teksten in verschillende talen. 

 

Datagedreven werken (CU3) 

Kern van wat we aan het doen zijn is dat we beslissingen nemen, die gebaseerd zijn op data. In onze 

organisatie wordt ook wel data-ondersteund werken genoemd. Data is ook nog geen informatie, zo 

leerde ik altijd. Dus je moet altijd zelf blijven nadenken, interpreteren.  

 

Er is veel aandacht voor de menskant, want de mens is essentieel om deze manier van werken tot 

een succes te maken. Dat doen we door trainingen van medewerkers, het vergroten van 

databewustzijn en presentaties aan alle lagen van de ambtelijke organisatie.  

 

Ook zijn we aangehaakt bij het Platform Informatiesamenleving van de VNG Overijssel waar 

gemeenten, bestuurlijk en ambtelijk ervaringen uitwisselen. Grotere gemeenten werken soms met een 

zogenaamde ‘ethical officer’ die ook de ethische kant nadrukkelijk beschouwt en bevraagt. Deze 

ontwikkeling volgen we uiteraard wel en elementen hieruit zullen we waar relevant zeker toepassen, 

maar dat doen we met gepaste inzet.  

 

Personeel en organisatie (CU2, GB6) 

De arbeidsmarkt is momenteel een uitdaging, ook voor de gemeente Dalfsen. Het wordt voor 

bepaalde functies moeilijk om daar de juiste mensen voor te vinden. Dat geldt ook voor (tijdelijke) 

inhuur. De mensen zijn er soms domweg niet. Dat kan leiden tot vertraging en de noodzaak van het 

stellen van prioriteiten.Vanwege de zo krappe arbeidsmarkt, is geld voor extra menskracht (helaas) 

niet de enige oplossing om het werk gedaan te krijgen.  

 

Er wordt gevraagd naar extra prestaties, maar we zetten om te beginnen in op de continuïteit van 

onze dienstverlening richting inwoners en ondernemers. Los van dat we (zoals blijkt uit bijvoorbeeld 

de bestuursrapportage) er als gemeente in slagen de meeste met uw raad afgesproken resultaten te 

boeken, ben ik er trots op dat het ons als gemeente lukt de wachttijden niet op te laten lopen bij 

bijvoorbeeld de aanvraag van paspoorten.  

 

We zetten in op een breed pakket in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap. Uw raad is daar op 

een aantal momenten al over bijgepraat. Het gaat dat om enerzijds het vernieuwen en verbeteren van 

arbeidsomstandigheden en anderzijds om de arbeidsvoorwaarden. Daarbij kijken we of onze primaire 

arbeidsvoorwaarden (salaris en vergoedingen) concurrerend genoeg zijn.  
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Daarnaast zetten we in op onze arbeidsmarktcommunicatie, monitoren we de medewerkers-

tevredenheid, zetten we in op het voorkómen van verzuim en benutten we de sterke kanten van 

Dalfsen (laagdrempelig, informeel, breed takenpakket). Als mensen toch elders een andere baan 

vinden, voeren we exitgesprekken om te achterhalen waarom mensen de keuze maken te vertrekken. 

Overigens kennen we ook voorbeelden van mensen die graag weer bij de gemeente Dalfsen komen 

werken of die intern binnen de gemeente Dalfsen een andere functie vinden en zo een stap kunnen 

zetten in hun loopbaan. Intern wordt ook gekeken naar het anders en efficiënter inrichten van 

processen en het aanbrengen van meer focus. Ook op deze manieren kan de (ervaren)werkdruk 

worden verlaagd.  

 

De vertraging van stukken naar de raad is over het algemeen niet het gevolg van niet-ingevulde 

vacatures. Andere oorzaken spelen vaker een rol. Hierover wordt ook gesproken met de 

agendacommissie wanneer de behandeling van stukken opschuift.   

 

Grip op verbonden partijen (m.n. ONS en de Omgevingsdienst) (GB7, CDA16) 

Het is voor ons college een uitdaging om uw raad goed te betrekken bij de ontwikkelingen bij 

verbonden partijen. We doen daartoe het nodige, evenals de verbonden partijen zelf. Op 10 

september nodigden de verbonden partijen uit IJsselland u uit. Velen van u waren daar aanwezig. Van 

ONS weet ik dat zij u op 22 november uitnodigen om een kijkje te komen nemen in hun keuken.  

 

Verbonden partijen voelen soms verder weg, maar het betreft verlengde uitvoering. U kunt ons er dus 

net zo veel over bevragen als dat u voor andere onderwerpen doet die in eigen huis worden 

uitgevoerd. Met de nieuwe wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt beoogd raden en staten 

nog meer in positie te brengen. Laten we samen kijken of daar elementen in zitten die uw 

(gevoelsmatige) grip vergroten.  

 

Voor beide organisaties (en de andere verbonden partijen) geldt dat u op 30 mei via een raadsmemo 

in uw vergadering heeft ingestemd met het voorstel van het college om geen zienswijze in te dienen 

bij de voorgestelde begroting voor 2023. Ik heb de memo’s er nog op nageslagen en zag dat in de 

memo’s rond de Omgevingsdienst en ONS zowel de omvang van de kosten als de onderliggende 

onderdelen zijn toegelicht. Die bedragen vindt u nu terug in uw begroting.  

 

Ik snap goed uw ongemak over stijgende kosten, maar die komen met deze begroting niet uit de lucht 

vallen. In uw vragen roept u de bestuurders op scherper op het geld te letten en vraagt u zich af of 

sprake is van een open einde regeling. Ik hoop met mijn beantwoording duidelijk te maken hoe we u 

informeren, wat voor uw raad dan ook ingangen zijn om het college te bevragen en ook ga ik graag 

met u in gesprek over de manier waarop we uw raad hierbij nog meer in positie kunnen brengen. 

 

P10 (CU 5 en 6) 

De VNG is onze branchevereniging. Binnen de VNG zijn verschillende clusters van gemeenten actief 

met eigen karakteristieken en specifieke belangen: G4, G40, M50, P10, K80. De P10 richt zich op de 

belangen van plattelandsgemeenten met een groot oppervlak, zoals Dalfsen. Via de P10 (en dus de 

VNG) zitten we dichter op Den Haag en Brussel voor zover het onze belangen betreft. Op het gebied 

van stikstof is een afvaardiging van de P10 rechtstreeks in gesprek met de minister. Andere dossiers 

waar de P10 een specifiek belang behartigt, is de financiële positie van gemeenten en de 

woonopgave in plattelandsgemeenten. Het lidmaatschap van de P10 is aanvullend op wat de Regio 

Zwolle aan belangen behartigt. Bij de Regio Zwolle gaat het vaak om een inhoudelijk onderwerp 

(verstedelijking, HCA); bij de P10 gaat het om belangen die voortvloeien uit de karakteristieken van 

ons als plattelandsgemeente. Overigens: we hebben onze belangstelling kenbaar gemaakt en zijn nog 

niet door de ballotage. Of de balans tussen inzet en resultaat de juiste is, zullen we na een jaar 

opmaken, is de afspraak in ons college.  

 

Opvang asielzoekers (VVD) 

We zijn als gemeente nog steeds in afwachting van het wetsvoorstel dat staatssecretaris Van der Burg 

in voorbereiding heeft. Als daar daadwerkelijk een opgave uit voortvloeit, zoals de VVD schetst (een 

bepaald aantal asielzoekers voor de gemeente Dalfsen) dan zou het vervolgproces wat het college 

betreft inderdaad zijn om locaties te zoeken voor deze opgave. Dan is er ook gelegenheid om 
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inwoners daar vooraf bij te betrekken: wat zou een geschikte locatie zijn? Welke andere 

randvoorwaarden zijn van belang? 

 

Als gemeente doen we dit jaar de nodige ervaring op met het opvangen van asielzoekers in de vorm 

van noodopvang: in augustus in Nieuwleusen, nu in Dalfsen. Locaties van 50/100 mensen. Het lijkt 

erop dat we dat goed kunnen doen, op deze manier en met deze omvang.  

 

Op dit moment voorzien we met Hof van Dalfsen, het Tolhuis en particuliere opvang in de vraag die 

aan ons gesteld is door rijk en veiligheidsregio: zowel rond de opvang van asielzoekers, als rond de 

opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment zijn er geen andere locaties waar we voor 

opvang naar kijken. 

 

Ook rond statushouders proberen we nu een aantal mensen (die gekoppeld zijn aan onze gemeente) 

vervroegd en versneld te huisvesten in Hof van Dalfsen. We kijken voor nieuwbouw naar locaties waar 

we versneld woningen kunnen bouwen, passend binnen de koers die dit college vaart op dit thema. 

Op nieuwe locaties waar we flex-bouwen of regulier bouwen, zouden we een mix kunnen realiseren 

voor verschillende doelgroepen, waaronder statushouders.   

 

Tot slot zou ik opperen dat we beter spreken over mensen met een beperkte kans op het verkrijgen 

van een verblijfsvergunning in plaats van de term waar het in het debat vanavond over ging (kansloze 

asielzoekers) dan wel de term die in de volksmond gebezigd wordt (veilige landers). Ook die laatste 

dekt vaak de lading niet. Iemand uit een ogenschijnlijk veilig land, kan door bijvoorbeeld geloof, 

geaardheid of politieke opvatting zijn leven in dat land toch niet zeker zijn.  

 

  

 

 
 


