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Dalfsen - Na een lange periode 
van voorbereidingen is begin 
2007 daadwerkelijk de schop de 
grond ingegaan en zijn de bouw-
werkzaamheden van het nieuwe 
gemeentehuis gestart. De eerste 
activiteiten zijn waargenomen net 
voor de kerstdagen van 2006. Ter 
bescherming van de dijk langs de 
Vecht is een tijdelijk damwand 
geplaatst. 

Na de jaarwisseling heeft de aan-
nemer de bouwketen opgesteld 
bij de bouwplaats. Op 30 januari 
heeft burgemeester Leo Elfers het 
offi ciële startsein gegeven voor de 
nieuwbouw. Door een druk op de 
knop in de heimachine is één van 
de palen onder applaus van de toe-
schouwers de bodem ingeslagen. De 
heimachine heeft in drie weken tijd 
323 heipalen de grond in gedreven. 
Deze palen vormen het fundament 
van het nieuwe gebouw. Tijdens de 
CITO toets van de basisschoolleer-
lingen op 6, 7 en 8 februari zijn de 
heiwerkzaamheden vanwege de ge-
luidsoverlast enige tijd stilgelegd.

Herinneringssteen
Op maandag 2 juli heeft burgemees-
ter Elfers een herinneringssteen ge-
legd in het nieuwe gemeentehuis 
van Dalfsen. 

Zwaargewicht naar Dalfsen
Op dinsdagochtend 21 augustus is 
een balk met een gewicht van 74 
ton vervoerd naar het nieuwe ge-
meentehuis van Dalfsen. De balk is 
afkomstig uit Kootstertille (Fries-
land). De 30 meter lange balk werd 
om 04.00 uur verwacht in Dalfsen. 
Met twee grote hijskranen is de 
balk rond 07.00 uur getakeld naar 
zijn plaats van bestemming in het 
nieuwe gemeentehuis. Vanwege de 
grote afmeting van de balk is deze 
’s nachts vervoerd.

Hoogste punt 
Op donderdag 18 oktober heeft de 
bouw van het nieuwe gemeentehuis 
zijn hoogste punt bereikt. Burge-
meester Elfers heeft hier op ludieke 
wijze het luchtruim van dit histori-
sche moment in kennis gesteld. Bij 
de handeling speelden de leerlingen 
van CBS Het Kleine Veer ook een 
rol. Het is immers deze school die 
op enkele momenten hinder on-
dervond van de bouwactiviteiten. 

Burgemeester Elfers heeft al deze 
ballonnen na het openen van een 
grote champagnefl es de lucht in 
laten gaan. Voor de leerling wiens 

ballon de grootste afstand afl egde 
was een prijs beschikbaar en dat 
werd Mats Tavenier uit Dalfsen. 
Zijn ballon kwam in het Duitse 

Bonn terecht. Hij kreeg twee boek-
jes over voetbal uitgereikt door bur-
gemeester Elfers, tijdens de nieuw-
jaarsreceptie.

Nieuw gemeentehuis: De bouw is gestartPlannen voor
sport in 
Middengebied 
Nieuwleusen

Nieuwleusen - Het college van 
burgemeester en wethouders 
heeft de plannen voor de in-
vulling van het Middengebied 
Nieuwleusen gepresenteerd aan 
de betrokken verenigingen en de 
Sportraad. De plannen hebben 
de titel  “Samenspel als vertrek-
punt” meegekregen.  Met een 
gezamenlijke inspanning van 
gemeente en verenigingen wil 
het college de  buitensportvoor-
zieningen in het Middengebied 
Nieuwleusen voor een lange pe-
riode in een goed jasje  steken.  
Alle buitensportverenigingen 
gaan er in het plan aanzienlijk 
op vooruit. 

Het plan bevat onder meer de aan-
leg van een kunstgrasveld voor de 
voetbal, uitbreiding van trainings-
ruimte voor de voetbal, de aanleg 
van nieuwe clubgebouwen voor 
de korfbal, de motorclub, de hip-
pische sport en de ijsclub, de aan-
leg van 4 kunstgrasbanen voor de 
tennis, een multifunctionele ijs-
baan/skeelerbaan/ parkeerplaats 
en multifunctionele evenementen-
terrein, skatevoorzieningen en een 
jongerenontmoetingsplek.

In november 2007 heeft de ge-
meente overeenstemming bereikt 
met de verenigingen over het plan 
in hoofdlijnen en de wijze van 
fi nanciering. Het plan is op een 
informatieavond in december ge-
presenteerd aan een grote groep 
belangstellenden. Alle opmerkin-
gen die tijdens deze informatie-
avond werden gemaakt zijn ver-
werkt in een verslag. Daar waar 
mogelijk en haalbaar worden deze 
bij de planvorming betrokken. 

De herinrichting van het Mid-
dengebied gaat ongeveer 4 mil-
joen euro kosten. Het college wil 
van dit bedrag  3,25 miljoen euro  
voor rekening van de gemeente 
nemen. Het restant bedrag moet 
opgebracht worden door de geza-
menlijke verenigingen. Hiervoor 
zijn de volgende mogelijkheden: 
zelfwerkzaamheid, sponsoring, 
subsidie van provincie of rijk, te-
ruggave van BTW of een lening.

Naar verwachting wordt in 2008 
een besluit genomen over de her-
inrichting van het Middengebied 
in Nieuwleusen.
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Dalfsen - Uit het Lokaal Crimi-
naliteits- en Veiligheidsbeeld 2007 
blijkt dat in 2006 het aantal be-
drijfsinbraken is verdrievoudigd 
(van 28 naar 85 geregistreerde 
gevallen). Deze stijging is (mede) 
een gevolg van het feit dat be-
drijfsterreinen in de omringende 
gemeenten de laatste jaren, in te-
genstelling tot onze terreinen, wel 
beveiligd zijn. De gemeente Dalf-
sen en het politieteam Dalfsen-
Ommen hebben daarom het ini-
tiatief genomen om een enquête 
te houden onder ondernemers en 
daarnaast een informatiebijeen-
komst over collectieve beveiliging 
te organiseren. 

Het doel van het onderzoek was in-
zicht te krijgen in: 
•  het huidige gevoel van 
 (on-)veiligheid;
•  de huidige mate van overlast  
 (o.a. inbraak, vernielingen, 
 rondhangende mensen etc.);
•  de genomen maatregelen op het  
 gebied van veiligheid;
•  de vraag of voor de in de 
 gemeente gevestigde bedrijven  
 een (vorm van) collectieve 
 beveiliging interessant en 
 gewenst is.
 

Dalfsen - Op woensdag 24 janu-
ari 2007 heeft wethouder Ton de 
Vries officieel het startsein ge-
geven voor het preventieproject 
‘De gezonde school en genotmid-
delen’. Tijdens een startbijeen-
komst werden de leerkrachten 
van de basisscholen in Dalfsen, 
Hoonhorst, Oudleusen en Leme-
lerveld geïnformeerd over de in-
houd van het project, de lessen, 
de mogelijkheden voor ouder-
participatie en kregen de aanwe-

Dalfsen/Nieuwleusen/Lemelerveld 
- De jaarwisseling 2007/2008 in 
de gemeente Dalfsen is relatief 
rustig verlopen. Toch is voor ruim  
€ 15.000,-  aan schade aangericht 
door vernielingen in de nieuw-
jaarsnacht. Met name verkeers-
borden en lantaarnpalen moesten 
het ontgelden. 

zigen informatie over de diverse 
genotmiddelen, zoals alcohol, si-
garetten en drugs. 

De introductie van het lespro-
gramma is onderdeel van de be-
wustwordingscampagne van de 
gemeente Dalfsen over de gevaren 
van alcoholgebruik op jonge leef-
tijd. Jongeren beginnen op steeds 
jongere leeftijd te experimenteren 
met genotmiddelen. Het project 
‘De gezonde school en genotmid-

De meeste incidenten vonden 
plaats in Nieuwleusen. Hier is voor 
ruim € 11.000,- schade aangericht. 
Zo werd een lichtmast op het wan-
delpad tussen de sportvelden ver-
nield. Ook meldde de politie enkele 
straatvuurtjes. In Lemelerveld en 
Dalfsen was met name sprake van 
vernielingen aan verkeersborden. 

Door lokale ondernemers zijn al ver-
schillende initiatieven ontplooid op 
het thema collectieve beveiliging. 
Vanuit het integraal veiligheidsbe-
leid wilden gemeente en politie de 
problematiek echter gemeentebreed  
benaderen. De enquête is dan ook 
verstuurd naar alle ondernemers op 
de verschillende bedrijfsterreinen 
in de gemeente Dalfsen. Van het 
totaal van 255 aangeschreven be-
drijven hebben 100 gereageerd op 
de enquête; een respons van bijna 
40%. 

De uitkomsten van de enquête zijn 
terug te vinden op de gemeente-
lijke website www.dalfsen.nl. Als 
vervolg op de enquête wordt een 
werkgroep collectieve beveiliging 
samengesteld. Deze moet zorgen 
voor meer afstemming van de ver-
schillende activiteiten van de ver-
schillende partijen die actief zijn op 
het gebied van collectieve beveili-
ging. De samenwerking wordt vast-
gelegd in een convenant.

Gemeente Dalfsen
onderzoekt 
veiligheid 
bedrijfsterreinen

Alcoholgebruik 
onder jeugd 
zorgwekkend

Dalfsen - Jongeren drinken niet 
alleen vaker, maar ook veel te 
veel alcohol op steeds jongere 
leeftijd. Er zijn al scholen in het 
land waar geen wiskunde meer 
gegeven wordt op maandag-
morgen, omdat een deel van de 
jongeren dan nog onder invloed 
is van te veel drank in het week-
end! Zeven van de tien kinde-
ren drinken al op of vóór hun 
twaalfde jaar het eerste glas 
alcohol. Eenderde van de 15-ja-
rigen is met enige frequentie 
zelfs dronken. Een ontwikkeling 
die het gemeentebestuur zorgen 
baart. 

Op 28 november 2006 heeft wet-
houder Diny Laarman het startsein 
gegeven voor een gemeentelijke 
alcoholmatigingscampagne. Ook 
in 2007 zijn weer diverse acties 
georganiseerd om de jeugd én hun 
ouders / verzorgers bewust te ma-
ken van de gevaren van alcohol-
gebruik op jonge leeftijd. Er zijn 
‘alcoholbrieven’ verstuurd, een 
poster- en flyeractie gehouden en 
diverse artikelen geplaatst in de 
huis-aan-huisbladen. Op de basis-
scholen is via een speciaal onder-
wijsprogramma aandacht besteed 
aan dit onderwerp.                       
  
Verantwoordelijkheid van 
de ouders / verzorgers
De rol van de ouder / verzorger 
is erg belangrijk bij het drink-
gedrag van kinderen. Vooral bij 
de jongste groep hebben ze meer 
invloed dan ze denken en uit on-
derzoek is gebleken dat verbie-
den werkt! Meer informatie over  
alcohol en opvoeding is te vin-
den op de gemeentelijke web-
site www.dalfsen.nl/alcohol  
Hierop staan diverse links naar re-
levante sites over dit onderwerp.

Schade tijdens 
oud & nieuw

delen’ heeft als doel jongeren weer-
baarder te maken door hun kennis 
over middelen te vergroten en te 
laten nadenken over hun eigen me-
ning over middelengebruik in de 
toekomst. In Nieuwleusen heeft het 
programma in 2006 al gedraaid.

Ouderparticipatie
Uit de evaluatie blijkt dat de scho-
len in het basisonderwijs het be-
langrijk vinden aandacht te beste-
den aan alcohol- en drugspreventie. 

Het onderwerp leeft onder zowel de 
leerlingen als de leerkrachten. Een 
belangrijk aandachtspunt blijft de 
ouderparticipatie. Ouders moeten 
het onderwerp bespreekbaar maken 
en regels stellen. Het is van belang 
de deelnemende basisscholen te 
blijven stimuleren om met het pro-
ject aan de slag te gaan, zodat er 
structureel aandacht blijft voor al-
cohol- en drugsgebruik.

De schade in Lemelerveld bedroeg 
ruim € 1.900,- en in Dalfsen ruim 
€ 800,-. In totaal moesten 15 ver-
keersborden, 18 kappen van open-
bare verlichting en 8 openbare ver-
lichtingsmasten, 3 schrikhekken en 
een ruit van een abri het ontgelden. 

Teleurgesteld
Burgemeester Elfers reageerde te-
leurgesteld: “We hebben niet voor 
niets de Nieuwjaarsfeesten in De 
Trefkoele in Dalfsen en in sporthal 
De Schakel in Nieuwleusen. Deze 
feesten worden georganiseerd om 
de inwoners van onze gemeente het 

nieuwe jaar met een feest te laten 
beginnen en één van de gevolgen 
zou ook moeten zijn dat het aantal 
vernielingen terug wordt gedron-
gen. Helaas moeten we constateren 
dat dit in de kern Nieuwleusen niet 
gelukt is dit jaar.”
Overigens is burgemeester Elfers 
zeer tevreden over de nieuwjaars-
feesten op zich: “De sfeer was 
gezellig en goed en ik neem mijn 
petje af voor de organisatoren en 
alle vrijwilligers die hebben bijge-
dragen aan deze feesten.”

Preventieproject ‘De Gezonde school 
en genotmiddelen’ op basisscholen

Samenleven

REAGEREN?
U kunt reageren n.a.v. dit 
Burgerjaarverslag.

Heeft u op- of aanmerkin-
gen? Stuur uw reactie naar 
communicatie@dalfsen.nl



Het jaar 2007 was het invoerings-
jaar van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning. In 2007 heeft 
de gemeente zich in eerste instan-
tie geconcentreerd op de nieuwe 
taken vanuit de Wmo. Zo werd 
de gemeente verantwoordelijk 
voor de hulp bij het huishouden 
en werd er een Wmo-loket inge-
richt. De veranderingen die deze 
nieuwe taken met zich meebrach-
ten voor zowel cliënten als de ge-
meente, zorgden voor een roerig 
invoeringsjaar. 

Het Wmo-loket
Op 2 januari werd het Wmo-loket 
officieel geopend. Het Wmo-loket 
is in eerste instantie gericht op 
informatie, advies en cliënton-
dersteuning rondom de individu-
ele voorzieningen vanuit de Wmo, 
zoals de hulp bij het huishouden, 
woningaanpassingen of rolstoel-
voorzieningen. Het blijkt dat in het 
Wmo-loket met name vragen over 
de hulp bij het huishouden worden 
gesteld. Cliënten vinden het soms 
fijn om zelf bij het Wmo-loket te 
komen, maar de meeste cliënten 
nemen telefonisch contact op.

Het buitengebied van Dalfsen 
kent verschillende deelgebieden, 
die elk hun eigen, specifieke ken-
merken hebben. Daarom zijn de 
ontwikkelingsmogelijkheden per 
deelgebied bepaald. Het gaat om 
de deelgebieden: Vechtdal, Hoon-
horst, Marshoek, Ankum-Welsum, 
Dalmsholte-Lemelerveld, Dalfser-
veld-Oudleusenerveld-Nieuwleu-
sen.  De Plattelandsvisie is daarmee 
een “richtingaanwijzer” voor het 
gebruik van grond en panden in het 
buitengebied.

Rood-voor-rood
Ook wordt de richting aangegeven 
voor andere beleidsdocumenten 
voor het buitengebied, zoals regels 
voor “Rood-voor-rood met gesloten 
beurs” en voor “Vrijkomende agra-
rische bebouwing”, die ook in 2007 
door de raad zijn vastgesteld. Hier-
bij gaat het met name om verbete-
ring van de kwaliteit van de omge-
ving, erven en in sommige gevallen 
gebouwen of om een ander, meer 
doelmatig gebruik van de bestaan-
de gebouwen/stallen. Dit kan wor-
den bereikt door de sloop van land-
schapsontsierende bebouwing (met 
name stallen) in het buitengebied in 
ruil voor een bouwkavel voor een 
woning (Regeling Rood-voor-rood 

Hulp bij het huishouden
Vanaf 1 januari 2007 kunnen men-
sen voor deze voorziening terecht 
bij de gemeente, in plaats van bij 
het zorgkantoor. De gemeente heeft 
drie aanbieders geselecteerd voor 
de uitvoering van de hulp bij het 
huishouden, maar mensen kunnen 
ook voor een persoonsgebonden 
budget kiezen zodat ze zelf de hulp 
kunnen regelen.  

De Wmo-raad
Op 9 mei 2007 werd, na een jaar 
van voorbereiding, de Wmo-raad 
geïnstalleerd. De Wmo-raad ad-
viseert de gemeente gevraagd en 
ongevraagd over het (gevoerde) 
Wmo-beleid. De Wmo-raad bestaat 
uit vier clusters: Ouderen, gehandi-
capten en chronisch zieken, mantel-
zorgers en GGZ-cliënten. De Wmo-
raad heeft in 2007 geadviseerd over 
sporten en bewegen voor mensen 
met een beperking, de aanbesteding 
van hulpmiddelen Wmo en over de 
tussentijdse evaluatie van de hulp 
bij het huishouden. 

Voorbereiding beleidsplan Wmo
In 2007 is ook gestart met de voor-
bereidingen voor het beleidska-

met gesloten beurs). Met de op-
brengst van de bouwkavel kunnen 
de kosten worden gefinancierd en 
kan de initiatiefnemer een deel van 
de (gecorrigeerde) waarde van de 
te slopen gebouwen (om precies te 
zijn 30% van die waarde) terugkrij-
gen. Uiteindelijk zal de kwaliteit 
van het erf en de omgeving moeten 
worden verbeterd. De initiatiefne-
mer zal daarin moeten investeren.

Vrijkomende agrarische 
bebouwing
Bij de regels voor “Vrijkomende 
agrarische bebouwing” gaat het 
meer om het toekennen van nieuwe 
functies aan bestaande agrarische 
bebouwing. Gedacht kan worden 
aan kleine bedrijfjes binnen de be-
staande bebouwing. Er mag geen 
(milieu-) overlast worden veroor-
zaakt. Per geval wordt gekeken 
naar wat wel en wat niet mogelijk 
is.  Ook hier zal als dat nodig is de 
kwaliteit van de gebouwen moeten 
worden verbeterd. Als er sprake is 
van “karakteristieke bebouwing” 
zijn er ruimere woonmogelijkheden 
denkbaar.

Meer informatie over deze regels staat op de 
gemeentelijke website www.dalfsen.nl (on-
der bouwen en wonen/buitengebied).

De WMO in 2007: meedoen

Regels voor een 
vitaal platteland

der Wmo. In dit plan beschrijft 
de gemeente de uitgangspunten 
van het Wmo-beleid voor de jaren 
2008-2011. De gemeente heeft in 
de voorbereidingsperiode gespro-
ken met diverse professionele en 
vrijwilligersorganisaties in het veld 
van wonen, welzijn en zorg. Ook 
is er een informatieavond geweest 

waarin burgers en organisaties 
konden reageren op het concept-
beleidskader. De Wmo leeft, bleek 
uit de goede opkomst tijdens deze 
avond.  

Voorwoord

Bedrijvig-
heid
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be·drij·vig (bijvoeglijk naam-
woord; bedrijviger, bedrijvigst; 
bedrijvigheid) 
  1  werkzaam, altijd bezig, nooit 

stil zittend.

Bedrijvigheid! 
Dat is het thema voor het burger-
jaarverslag over het jaar 2007. 
Bedrijvigheid in de breedste zin 
van het woord. Economische 
bedrijvigheid, maatschappelijke 
bedrijvigheid, toeristische bedrij-
vigheid: op tal van plaatsen in 
onze prachtige gemeente worden 
diverse activiteiten uitgevoerd. 
We zijn altijd bezig, we houden 
niet van stilzitten.  

Het hoge ambitieniveau van de 
gemeente uitte zich ook in 2007 
in de vele projecten die we zijn 
gestart en hebben afgerond. 
Daarover kunt u in dit burgerjaar-
verslag van alles lezen. Er is een 
terugblik over de bijeenkomsten 
met ondernemers en er wordt stil 
gestaan bij recreatie en toerisme. 
Extra aandacht in dit verslag is er 
voor diverse economische ont-
wikkelen. We hebben een aantal 
ondernemers bereid gevonden 
om een bijdrage te leveren aan 
dit burgerjaarverslag. 

Hoge ambities hebben we ook 
ten aanzien van onze dienstver-
lening. Maar hoe denkt ú over 
onze dienstverlening? Waar vindt 
ú dat het beter kan? Welk cijfer 
geeft u ons? Vragen waar we 
graag een antwoord op wilden 
krijgen, zodat we onze dienst-
verlening daarop kunnen aanpas-
sen. Daarvoor hebben we in de 
eerste helft van 2007 meegedaan 
aan het onderzoek ‘De Staat van 
de Gemeente.’ Er is een enquête 
verstuurd naar een groot aantal 
inwoners en bedrijven met vra-
gen over de dienstverlening van 
de gemeente. De uitkomsten van 
het onderzoek leren ons dat we 
“goed uit de bus komen”. Maar 
het kan altijd beter! Dit burger-
jaarverslag informeert u over het 
klanttevredenheidsonderzoek. 

De “laatste rotonde” aan de Bon-
tekamp is klaar, het middenge-
bied in Nieuwleusen heeft volop 
in de belangstelling gestaan en 
ook windenergie heeft de nodige 
aandacht gekregen. Bouwacti-
viteiten waren volop gaande in 
Lemelerveld, Dalfsen en Nieuw-
leusen. Ook Hoonhorst en Oud-
leusen zijn actieve kernen. Er 
was (en is) aandacht voor onze 
starters op de woningmarkt en 
de ontwikkelcompetitie voor het 
waterfront is gestart. In de ge-
meenteraad hebben we afscheid 
moeten nemen van Theus van 
den Brink. Na zijn jarenlange lid-
maatschap van de gemeenteraad 
heeft hij besloten om te stop-
pen. Hij is opgevolgd door Klaas 

Agricola. Over deze, en een groot 
aantal andere onderwerpen, kunt u 
lezen in deze krant. 

Ook hebben we in dit burgerjaar-
verslag weer een prijsvraag opgeno-
men. U kunt een ‘streekgebonden’ 
prijs winnen, die zeker de moeite 
waard is. Lees dit burgerjaarverslag 
daarom zorgvuldig, dat helpt u bij 
de prijsvraag. Dat brengt mij met-
een bij de prijsvraag van vorig jaar. 
Er waren twee prijspuzzels en in to-
taal hebben we meer dan 100 goede 
inzendingen ontvangen. Uit de 
goede inzendingen hebben we twee 
winnaars getrokken: Anneke van 
Buren uit Nieuwleusen en Tamara 
Halfwerk uit Dalfsen. Zij hebben 
hun prijs inmiddels in ontvangst 
genomen. Van harte gefeliciteerd! 

Inmiddels zijn we al weer halver-
wege 2008. We zijn druk met een 
missie- en visietraject voor de ge-
meente Dalfsen. Waar willen we in 
2020 staan met onze gemeente? Wat 
is onze missie voor de komende ja-
ren? Waar liggen onze kansen? Wat 
zijn de economische vooruitzichten 
en welke voorzieningen moeten we 

Regio - Op 26 april 2007 heeft de gemeenteraad de “Plattelandsvisie 
voor Dalfsen” vastgesteld. Een plattelandsdocument dat in de eerste 
plaats is bedoeld om helder aan te geven welke kant de gemeente Dalf-
sen met het mooie buitengebied op wil, zodat het vitaal en vooral ook 
leefbaar kan blijven. In het document zijn alle ontwikkelingen die in 
het buitengebied van de gemeente Dalfsen spelen in beeld gebracht en 
is de richting van ontwikkelingen in het landelijk gebied en de kleine 
kernen aangegeven.
 

dan in onze gemeente realiseren? 
Vragen waarop we in de komende 
periode een antwoord willen krij-
gen. Dat doen we niet alleen. Daar 
hebben we uw hulp hard bij nodig! 
Schrijft u alvast in uw agenda dat 
op 15 september de Dag van de 
Toekomst wordt georganiseerd. 
Die dag willen we samen met u 
praten over de toekomst van Dalf-
sen. Ik nodig u daarvoor alvast van 
harte uit!
Samen bouwen we aan de toe-
komst van Dalfsen. Die toekomst 
speelt zich voor de ambtelijke 
organisatie vanaf september af in 
het nieuwe gemeentehuis. Voor 
u organiseren we een open huis. 
Markeer alvast 11 oktober in uw 
agenda. U bent dan van harte wel-
kom om een kijkje te nemen in ons 
nieuwe onderkomen. 

Ik wens u veel leesplezier met dit 
burgerjaarverslag en hoop dat u 
een goed beeld krijgt van de acti-
viteiten van het afgelopen jaar in 
uw bedrijvige gemeente Dalfsen. 

Leo Elfers

De opening van het WMO-loket.

Burgemeester en Wethouders.



Regio - Het aantal uitkeringen 
dat in 2007 is verstrekt op basis 
van de Wet werk en bijstand is 
ten opzichte van 2006 gedaald. 
Werden in 2005 gemiddeld per 
maand nog 117 uitkeringen ver-
strekt, in 2006 waren het gemid-
deld 107 per maand. 

Dalfsen - De gemeenteraad heeft 
besloten om mensen met een mi-
nimuminkomen aan het eind van 
het jaar een extraatje te geven. 
De wens voor iets extra’s voor de 
minima is naar voren gebracht 
door de gemeenteraad bij de be-
handeling van de Voorjaarsnota 
in juni. 

De Voorjaarsnota laat voor 2007 
een gunstig financieel beeld zien, 
en de gemeenteraad was van me-
ning dat ook mensen met een mini-
muminkomen hiervan de vruchten 
kunnen plukken.

Economie

In onderstaand overzicht staan de 
gegevens over de aantallen ver-
strekte uitkeringen in 2007.

*Deze cijfers laten niet het verloop van het 

aantal uitkeringen per maand zien.

Het college heeft naar mogelijkhe-
den gezocht om binnen de regels 
van de Wet Werk en Bijstand dit 
te realiseren. In deze nieuwe bij-
standswet, die in 2004 is ingevoerd, 
is namelijk het ongericht verstrek-
ken van vergoedingen aan banden 
gelegd. Uiteindelijk heeft de ge-
meenteraad besloten dat mensen 
met een minimum inkomen konden 
kiezen uit een krantenabonnement, 
een energiepakket of een internet-
aansluiting. Ook heeft de gemeen-
teraad besloten om structureel geld 
vrij te maken voor deze ‘eindejaars-
uitkering’ voor de minima.

Jaar Beginstand WWB Instroom Uitstroom Eindstand 

2007 95 50 52 93*

Gemiddeld zijn in 2007 94 uitke-
ringen verstrekt. In 2006 waren dit 
nog 107 per maand.

Het doel om het uitkeringsvolume 
van de Wet werk en bijstand rond 
de 105 te houden is ruim gehaald. 

Aantal uitkeringen in 2007 Extraatjes voor minima 
in Dalfsen

Netwerkmeeting bij Aero Club Salland 
Economische ontwikkelingen in 2007
Dalfsen - De economische ont-
wikkelingen pakten voor veel sec-
toren gunstig uit. Het groeiende  
consumentenvertrouwen vertaal-
de zich in goed gevulde order-
portefeuilles en investeringsge-
neigdheid van ondernemers. De 
economische structuur van het 
in de regio gevestigde bedrijfsle-
ven bleek bestand tegen het gril-
lige verloop van de beurskoers. 
Dit verklaart mede het groeiend 
aantal vacatures en de lage werk-
loosheid. De economische lokale 
en regionale ontwikkelingen wor-
den ook in de directe contacten 
gepeild en via thema’s pro-actief 
onder de aandacht van het MKB 
gebracht.   

Het gemeentebestuur van Dalfsen 
organiseerde in mei jl. een netwerk-
meeting voor regionaal bekende 
ondernemers en bestuurders uit de 
gemeenten Dalfsen, Ommen, Har-
denberg en Raalte. De ontmoeting 
vond plaats bij Aero Club Salland 
in Lemelerveld. Deze zweefvlieg-
vereniging tekende mede voor de 
organisatie en gaf de aanwezigen de 
mogelijkheid hun regio eens vanuit 
de lucht te bekijken. Die kans lieten 
veel ondernemers en bestuurders 
niet aan zich voorbij gaan.

Na ontvangst met koffie en krente-
wegge was het tijd voor een virtuele 
presentatie, geproduceerd door VAI 
GPS Systems BV uit Nieuwleusen. 
De bezoekers kregen daarbij vanuit 

de cockpit van een Boeing 747 een 
indrukwekkende rondvlucht bo-
ven de regionale bedrijfsterreinen. 
Reisleider Lautenbach gaf daarbij 
de kansen en bedreigingen aan van 
de diverse bedrijfslocaties.

Na de presentatie volgde een dis-
cussie over enkele onderdelen uit 
de presentatie. De Raalter wethou-
der Haarman werd daarbij flink aan 
de tand gevoeld door ondernemers 
uit Lemelerveld. Zij vonden dat de 
gemeente Raalte wel wat actiever 
mocht worden bij het zoeken van 
een oplossing voor de steeds meer 
dichtslibbende N35 richting Zwol-
le. 

Directeur Tielbeke van Tielbeke 
Transport: “We praten al 30 jaar 
over de N35, maar er gebeurt 
niets!” Wethouder Haarman kaatste 
de bal terug en zei dat ze dan toch 
echt bij Rijkswaterstaat moesten 
zijn. Wel stelde hij voor om daarbij 
gezamenlijk op te trekken en samen 
de handschoen op te pakken rich-
ting het Rijk. Daarmee bewees deze 
netwerkmeeting meteen al zijn nut. 

Directeur Swager van Foreco Dalf-
sen kreeg verder de gelegenheid 
om de aanwezigen bij te praten 
over duurzaamheid in de bosbouw. 
Hij kondigde aan dat Foreco medio 
2008 zou komen met een revolutio-
naire technologie om zacht hout om 
te vormen in hardhout.
Na het formele gedeelte konden 
de aanwezigen genieten van een 
zweefvliegtocht boven de regio. 

Bedrijvencontactavond 
in Nieuwleusen
Na het zomerreces werd in augus-
tus de jaarlijkse bedrijvencontact-
avond georganiseerd in de feesttent 
te Nieuwleusen en dat zorgde voor 
een verrassend slot. Line-dancers 
nodigden de aanwezige onderne-
mers uit mee te doen en na enige 
aarzeling raakte de dansvloer snel 
vol. Het serieuze gedeelte van de 
gemeentelijke bedrijfscontactavond 
kende twee gastsprekers, voorafge-
gaan door een virtuele rondvlucht 
boven de regionale bedrijfsterrei-
nen.

Personeel flexibel inzetten
De eerste gastspreker was Bernard 
van Dijk, bestuurslid van de regio-
nale participatiemaatschappij Wa-
dinko en voorzitter van de commis-
sie Sociale Zaken van VNO-NCW 
NOO. Hij schetste o.a. de huidige 
problematiek van de moeilijk te 
vervullen vacatures. “Zoek de op-
lossing daarvoor niet in een hogere 
betaling van de eigen medewerkers 
en zeker niet in het weghalen van 
personeel bij andere bedrijven. 
Kijk bij groei allereerst naar de 
eigen mensen. Sluiten de functies 
wel aan bij de capaciteiten van uw 
personeel. Laat iedereen meedoen 
en denk bij de vervulling van va-
catures ook aan mensen die aan 
de kant staan,” aldus Van Dijk. De 
komst van zzp-ers is bijvoorbeeld 
een trend die niet tegen te houden is 
en ook de verhouding privé en werk 
is anders dan vroeger. Je kunt van je 
personeel niet meer eisen dat ze 40 
uren per week werken, maar zet ze 
flexibel in. Ontsla bij een reorgani-
satie niet eerst het oudere personeel, 
want daarmee gaat veel deskundig-
heid en ervaring verloren.” 
Bernard van Dijk gaf zijn gehoor tot 
slot van zijn bijdrage nog het advies 
mee om regelmatig te checken of je 
als ondernemer nog voldoet aan de 
drie C’s: heb je nog Charisma, ben 
je nog Competent en handel je Con-
sistent. Hij adviseerde om daarbij 
een extern adviseur in te schakelen. 
“Gun je zelf een onafhankelijke 
hofnar en zie een externe adviseur 
niet als een pottenkijker”. 

Wezo
Kees de Blok, directeur van de 
Wezo Groep te Zwolle, was de 
tweede gastspreker. Hij vroeg bij 
de ondernemers aandacht voor zijn 
mensen. “Denk bij vacatures ook 
aan onze medewerkers. Het zijn 
hardwerkende, hulpvaardige en 
vooral zeer gemotiveerde mensen. 
De meesten hebben een lagere op-
leiding en/of een medische beper-
king, maar ze zijn zeer flexibel in 
te zetten. Bovendien heeft u als on-
dernemer het voordeel dat bij deta-
chering de mensen in dienst blijven 
van de Wezo. Daardoor heeft u geen 
administratieve rompslomp en u be-
taalt alleen voor wat de mensen wel 
kunnen. De actievere medewerking 
van het bedrijfsleven is erg nood-
zakelijk, want er staan momenteel 
230 mensen op de wachtlijst. Wie 
vandaag op de wachtlijst komt, kan 
daardoor pas over vier jaar aan de 
slag bij ons.”

Kees de Blok maakte de aanwezi-
gen ook nog opmerkzaam op een 
andere dienst van de Wezo Groep. 
Medewerkers van bedrijven of 
overheid die om sociale en/of me-
dische redenen minder presteren 
zijn in het kader van de nieuwe wet 
WIA aangewezen op een outplace-
menttraject. De Wezo kan deze 
mensen trainen zodat ze weer vol-
waardig aan het arbeidsproces kun-
nen deelnemen.
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Economie

Dalfsen/Nieuwleusen/Leme-
lerveld - Binnen de gemeente 
Dalfsen zijn de grotere be-
drijventerreinen gelegen in de 
kernen Dalfsen, Nieuwleusen 
en Lemelerveld. Op deze werk-
locaties, met een ruimtebeslag 
van bruto 127 hectare, bieden 
ruim 380 vestigingen werk aan 
in totaal circa 3800 personen. 
Dit is zo’n 40% van het totaal 
aantal werkzame personen in 
de gemeente Dalfsen. Inmid-
dels is er nog in beperkte mate 
bedrijventerrein direct uitgeef-
baar.

Uitbreiding
Het beschikbaar hebben van vol-
doende vestigingsmogelijkheden 
is van belang voor de positie van 
gevestigde bedrijven; in het bij-
zonder voor de werkgelegenheid. 
Vandaar dat de uitbreiding van de 
bedrijventerreinen in Nieuwleu-
sen (De Grift III) en Lemelerveld 
(Parallelweg) op de rol staan. Dit 
is een van de speerpunten uit het 
ruimtelijk beleid. In de kern Dalf-
sen zijn de mogelijkheden om uit 
te breiden zeer beperkt. Wellicht 
dat de ontwikkeling rond de Hes-
senweg in de toekomst perspec-
tief kan bieden. 

In gezamenlijk overleg met de 
ondernemersverenigingen vindt 
er intensivering van de presen-
tatie van de bedrijventerreinen 
plaats. De opwaardering van het 
onderhoudsniveau van groen-
stroken voor alle drie de kernen 
en parkmanagement (collectieve 
inkoop van afval en energie, be-
veiliging) in Nieuwleusen vor-
men daarin de opmaat. Tot slot 
is in 2007 een begin gemaakt om 
de bedrijventerreinen digitaal te 
ontsluiten.    

Dynamiek 
op
bedrijven-
terreinen 

Bedrijvigheid: Ondernemers aan het woord
Dit burgerjaarverslag staat in het teken van bedrijvigheid. Om het thema te ondersteunen, is een aantal ondernemers  

benaderd om antwoord te geven op een aantal vragen. Foreco, Nijl BV en Luinstra hebben van deze gelegenheid gebruik 

gemaakt en hieronder kunt u lezen wat ze bijvoorbeeld van het ondernemersklimaat in Dalfsen vinden. 

Een proefmontage in Lemelerveld van 

een Aircraft Docksysteem voor de Airbus 

A380 voor Lufthansa. 

Vechtdal - In 2007 is Dalfsen 
gepromoot als toeristische trek-
pleister in het Vechtdal. Hierbij 
is vooral ingezet op kwalitatieve 
evenementen. 

Zo is in juni de Leontien’s Ladie 
Ride gehouden waarbij Dalfsen als 
rustpunt en keerpunt diende. De 
sportieve deelneemsters konden 
kiezen uit twee routes: een tocht 
van Zwolle naar Dalfsen en terug 

en een tocht van Zwolle naar Om-
men en via Dalfsen terug. In de 
kern Dalfsen konden de deelneem-
sters op verhaal komen, iets eten 
en drinken en kraampjes bekijken 
met streekproducten van imkerij 
’t Korfje, arrangementen van Hia-
watha actief en B&B Het Klooster. 
Het geheel werd opgeluisterd met 
live muziek. Het aantal deelneem-
sters van 4500 oversteeg de stoutste 
verwachtingen. 

Wat is de Core Business van het  
bedrijf?
“De Core Business van het be-
drijf is het ontwikkelen, tekenen, 
produceren en installeren van con-
structies. Deze constructies wor-
den met name toegepast als hoofd-
constructie voor gebouwen en als 
grote onderhoudsplatforms voor 
de vliegtuigindustrie.” 

Waarom bent u gevestigd in de  
gemeente Dalfsen?
“NIJL B.V. is al sinds 1926 geves-
tigd in de gemeente Dalfsen, met 
name omdat er destijds een oude 
suikerbietenfabriek leeg stond in 
Lemelerveld en omdat Lemeler-
veld destijds aan een bevaarbaar 
kanaal lag, langs een grote ver-
keersweg en er een groot spoorwe-
gemplacement aanwezig was.”

Wat is de Core Business van het  
bedrijf?
“Alle bedrijven houden zich op de 
een of andere manier bezig met 
water: Bronbemaling, advies over 
regelgeving, het boren van wa-
terputten, brandputten en koude-
warmtesystemen. Als dit met één 
term moet worden omschreven 
dan is dat:  Watermanagement.”

Waarom bent u gevestigd in de  
gemeente Dalfsen?
“Dat is historisch zo gegroeid.”

Wat vindt u van het ondernemers-
klimaat in de gemeente Dalfsen?
“Het ondernemersklimaat is pri-
ma.”

Wat vindt u van de samenwerking 
met de gemeente Dalfsen ?
“Er is altijd overleg mogelijk met 
de gemeente Dalfsen. En bij de 
gemeente proberen ze altijd mee 
te denken om tot een goede oplos-
sing te komen.”

De activiteiten van het huidige 
Foreco zijn zo’n kleine 50 jaar 
geleden aan de Dalmsholterweg 
gestart door de toenmalige Ko-
ninklijke Heidemaatschappij. 
In 1983 is het bedrijf na het fail-
lissement van de ‘Heidemij’ ver-
zelfstandigd. Het bedrijf is al-
tijd een belangrijke werkgever 
geweest in de Dalfser gemeen-
schap. In de Heidemijtijd waren 
er altijd 50 tot 60 arbeidsplaat-
sen. Na een dieptepunt in 1983 
met 20 mensen heeft het bedrijf 
nu in Dalfsen weer rond de 50 
medewerkers.

De gemeente Dalfsen heeft een 
open mind voor ondernemen. De 
meeste ondernemers hebben be-
leidsmatig de ruimte gekregen 
om zo te ondernemen zoals ze dat 
voor ogen hadden, een enkele uit-
zondering daar gelaten. Er is niet-
temin verschil. De kern Dalfsen 
heeft voor ondernemers met uit-
breidingsplannen in de toekomst 
niet zoveel mogelijkheden meer. 
De gevoelige ligging is daar deels 
debet aan. Het risico is aanwezig 
dat zoiets leidt tot self-fullfilling-
profecy: er kan toch niet veel meer 
in Dalfsen. Als je dat maar vaak 
genoeg zegt, wordt het vanzelf 
waar. Ik denk dat ondernemers en 
gemeente samen 
voldoende ruimte 
moeten creëren 
om ‘schwung’ te 
maken.

Enthousiast on-
dernemerschap 
is een must voor 
een plaats als 
Dalfsen. Lokale 
werkgelegenheid 
is van eminent 
belang, maar ook 
de spin-off. Spon-
soring van sport 
en evenementen 
zijn bij een terug-
tredende overheid 
onmisbaar, daar 

zijn ondernemers voor nodig.
Gemeente en ondernemers gaan 
goed met elkaar om, maar er lig-
gen zeker uitdagingen.

Een goed voorbeeld is de ontwik-
keling van de N34. De komende 
jaren komt daar een of andere 
vorm van opwaardering. Oud tra-
cee of nieuw, dat maakt niet. Er 
komt zeker een prominente aan-
sluiting voor het dorp Dalfsen met 
afsluiting van andere toeritten. 
Die aansluiting is een uitdaging 
om ontwikkeling te plegen. Er 
zijn dan allerlei kansen: nieuwe 
bedrijfsontwikkelingen met een 
prominente locatie, herplaatsing 
van bedrijven die op een lastige 
locatie zitten c.q. door de N34 
komen te zitten, buitengebied-
bedrijven etc.
En dat alles aan de hoofdver-
keersader in het Vechtdal, dus met 
een minimum aan mobiliteitshin-
der. Dat vergt ruim denken en een 
vroegtijdige betrokkenheid van 
ondernemers in visieontwikke-
ling. Het is een gezamenlijke taak 
om vooruit te zien hoe Dalfsen er 
in 2018 uitziet. Kijk achterom en 
zie hoe snel 10 jaar voorbij zijn!

Peter Swager  
directeur Foreco

Luinstra Bronbemaling B.V. 
in Nieuwleusen

NIJL B.V.
in Lemelerveld

Wat vindt u van het ondernemers-
klimaat in de gemeente Dalfsen?
‘”Het ondernemersklimaat in Le-
melerveld is goed te noemen.”

Wat vindt u van de samenwerking 
met de gemeente Dalfsen ?
“De gemeente Dalfsen is voor de 
ondernemer goed bereikbaar en de 
samenwerking is goed.”

Ondernemen in
Dalfsen, een opinie

 
Toeristische avond; 
de kunst van het samenwerken 
De toeristische klankbordgroep 
werkt op creatieve en stimulerende 
wijze aan het toeristisch produkt in 
de gemeente. Zo heeft de toeristi-
sche klankbordgroep op 2 oktober 
2007 een inspirerende avond geor-
ganiseerd voor ondernemers, stich-
tingen en andere organisaties die 
zich richten op recreatie en toeris-
me. Het thema “samenwerking op 

Toerisme en recreatie 2007 Dalfsen	toeristische	trekpleister
het terrein van evenementen” is, na 
een tweetal prikkelende presenta-
ties op ludieke wijze onderstreept. 
De deelnemers werden namelijk 
verdeeld in twee groepen en opge-
dragen in twee lange drakenboten 
een duel aan te gaan. De praktijk 
van samenwerking werd zo proef-
ondervindelijk ervaren.  
Met warm applaus werd de stimule-
ringprijs recreatie en toerisme door 
wethouder Laarman uitgereikt aan 

de heer W. Flapper, voorzitter van 
de Stichting Kunst om Dalfsen.
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Uitgelicht
Ambulant Jongerenwerk van start
Dalfsen - In februari 2007 is in 
Dalfsen een ambulant jonge-
renwerkster aangesteld. Haar 
naam is Erika Augustijn en zij 
werkt onder de “SMON” (Stich-
ting Maatschappelijke Opbouw 
Nieuwleusen). Zij is de schakel 
tussen jongeren, de gemeente en 
bij de jeugd betrokken instellin-
gen. 

In alle kernen van de gemeente is 
gestart met kennismaking met jon-
geren en organisaties die op jonge-
ren betrekking hebben. 

Spreekuur
Er bleek al snel een grote vraag te 
zijn naar (individuele) hulp van jon-
geren, gericht op o.a. huisvesting, 
schulden, middelengebruik, thuis-
situatie, justitie, scholing en sociale 
relaties. Naast het zelf oplossen van 
de problemen is er doorverwezen. 
In nauw overleg met de school is 
een spreekuur gestart op het Agnie-
ten College te Nieuwleusen, waar 
individuele hulp werd verleend.

Voorzieningen
Jongeren ondersteunen bij het re-
aliseren van hun wensen is een 
structureel onderdeel van het werk. 
Voorbeelden zijn het realiseren van 
een meersportenplein in Dalfsen, 
initiatieven als ‘Het beste idee van 

Nieuwleusen’, het digitaal jonge-
rencentrum en het realiseren van een 
JOP in Nieuwleusen. Hanggroepen 
veroorzaakten overlast en er zijn 
contacten gelegd met jongeren en 
omwonenden om dit te voorkomen. 
Ook speelden in deze groepen indi-
viduele problemen, waaraan hulp 
werd geboden. Diverse keten in de 
hele gemeente zijn bezocht.
In nauw overleg en in samenwer-
king met de jongerencentra en het 
onderwijs zijn gemeentebreed pre-
ventiecampagnes gevoerd op het 
gebied van alcoholmatiging, drugs 
en soa.  Er zijn Girls Talk groepen 
opgezet. Hier wordt wekelijks de 
leefwereld van meisjes besproken 
en krijgen de meisjes  handreikin-
gen mee.

Externe contacten
De ambulant werkster nam deel 
aan het KANS-netwerk, het jeugd-
hulpteam en het Zorg Advies Team. 
Ook een regionaal jongerenwer-
keroverleg is gestart met collega’s 
uit vergelijkbare dorpen om actu-
ele vraagstukken te bespreken en 
elkaar te ondersteunen. Er waren 
verschillende externe contacten 
met personen en instanties. Deels 
om informatie in te winnen, deels 
om informatie over jongeren, hun 
cultuur en problemen en mogelijke 
oplossingen te bespreken. Een vast 

onderdeel van de werkzaamheden 
was netwerken.
Het ambulant jongerenwerk heeft 
reeds ruime bekendheid gekregen 
bij jongeren en instanties. Door op 
een laagdrempelige wijze te werken 

blijken jongeren de weg te vinden 
naar het ambulante werk, wat bleek 
uit de grote vraag naar ondersteu-
ning. Er was regelmatig overleg 
met de andere jongerenwerkers en 
dat leidde tot het opzetten van ge-

wenste activiteiten. 
Ook bleek het regionale jongeren-
werkersoverleg zinvol voor het 
gezamenlijk bespreken van proble-
men: het werk houdt niet op bij de 
gemeentegrens.

Gezamenlijke aanpak huiselijk 
geweld officieel van start

Dalfsen/Ommen - Op maandag 
21 mei vond de ondertekening 
plaats van de Samenwerkings-
overeenkomst Aanpak Huiselijk 
Geweld (AHG) Dalfsen-Ommen. 
Wethouder Laarman (Dalfsen), 
wethouder Geurts (Ommen) en 
vertegenwoordigers van het po-
litieteam Dalfsen-Ommen, Cari-
nova AMW, RIAGG Zwolle, de 
Reclassering en het Advies en 
Steunpunt Huiselijk Geweld in 
Zwolle hebben gezamenlijk de 
overeenkomst ondertekend. 

Huiselijk geweld is de meest voor-
komende vorm van geweld in onze 
samenleving. Bij geen enkele ande-
re vorm van geweld vallen zoveel 
slachtoffers. De samenwerkings-
overeenkomst is erop gericht om 
een zo adequaat mogelijk antwoord 
te geven op de huiselijk geweldpro-
blematiek in de gemeenten Dalf-
sen en Ommen. Beide gemeenten 
werken al sinds 2005 samen op dit 
gebied. Iedereen die geconfron-
teerd wordt met huiselijk geweld 
kan voor advies en steun terecht 

bij het regionale Advies- en Steun-
punt Huiselijk Geweld (ASHG) in 
Zwolle. Het ASHG geeft voor zo-
wel burgers als hulpverleningsin-
stanties informatie en advies over 
problemen die samenhangen met 
huiselijk geweld, kindermishande-
ling, vrouwenmishandeling, oude-
renmishandeling, ontspoorde zorg, 
loverboys en juridische zaken. Het 
ASHG organiseert hulpverlening 
voor slachtoffers, maar ook voor 
plegers van huiselijk geweld. 

Het ASHG is 24 uur per dag 
bereikbaar op het nummer

(0900) 1 26 26 26
(0,05ct per minuut). 

Burgerjaarverslag gemeente Dalfsen - 2007     6

Prijsvraag
Net als in de edities van de voorgaande jaren, heeft ook dit bur-
gerjaarverslag een prijsvraag. U kunt een ‘streekgebonden’ prijs 
winnen. Wat dat is, verklappen we nog niet, maar we beloven u 
dat het de moeite waard is om even te puzzelen.

Wat moet u doen?
Hieronder staat een aantal vragen. Deze vragen hebben te maken met 
de onderwerpen uit dit burgerjaarverslag. Het enige dat u hoeft te 
doen is de juiste antwoorden op te sturen of te mailen.
Stuur uw goede oplossing naar:

Gemeente Dalfsen
t.a.v. L. Westerkamp
Antwoordnummer 822
7700 VK Dalfsen

of mail uw oplossing naar: 

communicatie@dalfsen.nl
o.v.v. puzzel burgerjaarverslag

Inzenden kan tot 15 augustus 2008. 
De prijswinnaar krijgt zo spoedig mogelijk bericht. 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Vragen:
1. Welk raadslid heeft in 2007 afscheid genomen van de 
 gemeenteraad van Dalfsen?
2. Welke school werd betrokken bij het bereiken van het hoogste  
 punt van het nieuwe gemeentehuis?
3. Wie won in 2007 de stimuleringsprijs recreatie en toerisme?
4. Hoe vaak is in 2007 gebeld met de gemeente Dalfsen?
5. Hoeveel digitale aanvragen zijn er in 2007 binnengekomen 
 via het digitale loket op www.dalfsen.nl?



bij verschillende gemeenten. Het 
project is opgezet door de samen-
werkende gemeenten en detache-
ring- en adviesbureau Keizers cs. 
Op 1 januari 2008 is het programma 
van start gegaan. 

Ambities
Het ‘Jong Talent Programma’ kent 
een aantal ambities. Het is er op 
gericht de gemeente als werkgever 
aantrekkelijker te maken en de or-
ganisatie meer te verjongen. Daar-
naast kan de gemeente kennis en 
inzicht verwerven en flexibeler zijn 
vanwege een breed inzetbaar ar-
beidspotentieel. Met de samenwer-
king kunnen de beperkingen van de 
eigen gemeentegrenzen overstegen 
worden.

Grote bijdrage
De trainees werken in een periode 
van twee jaar, gedurende 8 maan-
den bij drie verschillende gemeen-
ten. Het programma biedt ze de mo-
gelijkheid om inspiratie op te doen 
en samen te werken met andere col-
lega’s. Met hun kennis en kunde, 
frisse blik en inspirerende ideeën 
kunnen ze een grote bijdrage leve-
ren aan de organisatie. Gedurende 
deze twee jaar volgen de Talenten 
een opleidingsprogramma dat er 
op gericht is algemene kennis op te 
doen van “het werk bij de gemeen-
ten” en persoonlijke effectiviteit. 
Na twee jaar is het de intentie dat 
de Talenten instromen bij één van 
de DOORSZ-gemeenten in een be-
leids- of staffunctie.

Uitgelicht
Leerplichtverslag: 
stevige netwerk-
structuur rondom
jeugd
Dalfsen - Ieder kind en iedere 
jongere in de gemeente Dalfsen 
heeft recht op voldoende kansen 
zodat zij later als volwassenen 
optimaal kunnen deelnemen aan 
de maatschappij. Naast opvoe-
ding en andere randvoorwaar-
den, zoals voldoende voorzienin-
gen op het terrein van sport en 
cultuur, speelt onderwijs een be-
langrijke rol. Het leerplichtbeleid 
is een belangrijk onderdeel van 
het integraal jeugdbeleid. Jaar-
lijks brengt het college over het 
gevoerde leerplichtbeleid verslag 
uit aan de gemeenteraad. In haar 
vergadering van 18 december 
2007 heeft het college van burge-
meester en wethouders van Dalf-
sen het leerplichtverslag over het 
schooljaar 2006-2007 vastgesteld. 

Optimaal werken aan het voorko-
men van voortijdig schoolverlaten 
vraagt om samenwerking tussen 
alle partijen betrokken bij de leer-
lingenzorg. Het verslag laat zien 
dat er een stevige netwerkstruc-
tuur rondom onze jeugd aanwezig 
is. Met het doel deze structuur te 
versterken zijn in het schooljaar 
2006-2007 belangrijke initiatieven 
genomen zoals de komst van een 
ambulant jongerenwerker, de door-
ontwikkeling van zorgstructuren 
binnen het onderwijs en de komst 
van een jongerenloket in Zwolle. 
Daarnaast wordt bij schoolverzuim 
in toenemende mate gekozen voor 
een strafrechtelijke reactie. Ook is 

er in 2007 intensief contact geweest 
met de gemeenten binnen de Regio 
IJssel-Vecht om te komen tot een 
optimale kwaliteit en afstemming 
van taken en verantwoordelijkhe-
den. De uitkomsten en ambities 
worden in het voorjaar van 2008 in 
een regionale beleidsnota gepresen-
teerd. In dit proces is ook aandacht 
voor de invoering van de kwalifica-
tieplicht vanaf 1 augustus 2007. 

Daling voortijdig 
schoolverlaters
In het verslag staan tevens statis-
tische gegevens vermeld. In de af-
gelopen periode blijven de cijfers 
stabiel, met uitzondering van het 
aantal meldingen signaalverzuim 
en de cijfers van voortijdig school-
verlaters. Bij signaalverzuim wordt 
het spijbelen gezien als signaal, een 
symptoom voor dieper gelegen en/
of achterliggende problematiek. In 
het verslagjaar zijn 39 meldingen 
van signaalverzuim genoteerd. Een 
toename van vijf leerlingen ten op-
zichte van het voorgaande school-
jaar. Daarnaast is het aantal voor-
tijdige schoolverlaters gedaald. Er 
zijn 38 voortijdig schoolverlaters 
geregistreerd, 14 meldingen minder 
dan in het voorgaande schooljaar. 
Met 38 meldingen zien we weer 
eenzelfde aantal als in de periode 
2003-2004. Toch is er één belang-
rijk verschil ten opzichte van de 
periode 2003-2004: er is sprake van 
een verbeterde administratie en een 
beter functionerend netwerk. 

Aantal leerplichtigen: de gemeente Dalfsen kende in het verslag-
jaar 4.532 leerplichtigen (5 t/m 17 jaar);

Absoluut schoolverzuim:  hiervan is sprake, wanneer een leerplich-
tige niet is ingeschreven bij een (voor de Leerplichtwet) erkende 
school. 

Absoluut schoolverzuim

2003-2004  7

2004-2005  6

2005-2006  5

2006-2007  4

schoolverzuim Luxe schoolverzuim  Signaal verzuim

2003-2004 4 onbekend

2004-2005 5 26

2005-2006 7 25

2006-2007 8 30

Samenwerking in DOORSZ-verband 

Jong talent aan de slag bij de gemeente
Dalfsen - Hoe laat de gemeente 
jonge mensen zien dat werken 
bij de gemeente aantrekkelijk is? 
En op welke manier kunnen net 
afgestudeerden, zonder ervaring, 
aan het werk binnen de gemeen-
te? Op deze twee belangrijke vra-
gen wilde de gemeente Dalfsen 
een antwoord formuleren. Bin-
nen het samenwerkingsverband 
DOORSZ (Dalfsen, Ommen, 
Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst en 
Zwartewaterland) heeft dit gere-
sulteerd in het ‘Jong Talent Pro-
gramma’. 

Het ‘Jong Talent Programma’ geeft 
net afgestudeerde HBO-ers of aca-
demici de mogelijkheid om gedu-
rende twee jaar ervaring op te doen 

Relatief verzuim: het grootste 
gedeelte van de meldingen in 
het afgelopen schooljaar be-
stond uit relatief schoolverzuim. 
Hiervan is sprake wanneer een 
leerplichtige leerling, die bij een 
school is ingeschreven, zonder 
geldige reden lestijd verzuimt. 
Het relatief schoolverzuim valt 
uiteen in luxe verzuim en sig-
naalverzuim.

Relatief

Dalfsen digitaliseert
www.dalfsen.nl
In de 2007 heeft de gemeentelijke 
website, www.dalfsen.nl, een grote 
sprong voorwaarts gemaakt in het 
aanbieden van digitale diensten. Na 
een succesvolle pilot met het digi-
taal aanvragen van uittreksels GBA 
(gemeentelijke basisadministratie), 
is deze vorm van dienstverlening in 
2007 verder doorgevoerd.

Met het aantrekken van een Web-
master en de samenwerking met 
E-formulieren konden eind 2007 
veel producten en diensten digitaal 
aangevraagd worden. Deze ontwik-
keling wordt in 2008 doorgezet.

DigiD
Met de beschikbaarheid van DigiD 
op de website sluit de gemeente 
Dalfsen zich aan bij het groeiend 
aantal overheidsorganisaties dat 
hun dienstverlening via DigiD aan-

biedt. Dalfsen heeft de intentie om 
ook in 2008 het aantal mogelijkhe-
den voor digitale dienstverlening 
via DigiD fors uit te breiden.

DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) 
staat voor Digitale Identiteit. DigiD 
is een gemeenschappelijk systeem 
voor de overheid, waarmee ze de 
identiteit van haar burgers kan ve-
rifiëren op internet. Op aanvraag 
ontvangt de burger hiervoor een 
gebruikersnaam met wachtwoord 
van DigiD. Voortaan kunt u met 
één inlogcode terecht bij elektroni-
sche diensten van steeds meer over-
heidsinstellingen. 

Betalen
Direct afrekenen in het digitale lo-
ket is sinds eind 2007 mogelijk via 
de website. U kunt direct betalen 
door middel van online bankieren 
via uw eigen bank of via uw cre-

ditcard. Dit betaalsysteem, ontwik-
keld en beheerd door Ogone NV, is 
gecertificeerd en goedgekeurd door 
de voornaamste creditcarduitge-
vers.

Digitaal WMO loket
In oktober 2007 is het digitale 
Wmo-loket officieel in gebruik ge-
nomen. De website www.wmolo-
ketdalfsen.nl geeft informatie over 
de onderwerpen wonen, welzijn en 
zorg, over de organisaties die daar-
binnen actief zijn en hun activitei-
ten of diensten.

Bij de totstandkoming van het digi-
tale WMO loket heeft de gemeente 
samengewerkt met het Projectbu-
reau Wmo-loketten en met de bi-
bliotheek Dalfsen. De bibliotheek 
helpt organisaties met het invoeren 
van hun gegevens en verzorgt de re-
dactie van de ingevoerde gegevens.

Statistieken www.dalfsen.nl voor 2007

Aanvragen via het digitale loket

Totaal aantal bekeken pagina’s in 2007    778.000
Gemiddelde duur van een bezoek aan www.dalfsen.nl   210,4 seconden.
Best bezochte maand      september (74.000)

                      pageviews = het aantal keren dat pagina’s op een site bezocht zijn.

Vanaf juni 2007 werd het voor steeds meer producten en diensten mogelijk 
om digitaal een aanvraag te doen. In totaal zijn 156 digitale aanvragen bin-
nengekomen. In het overzicht hieronder ziet u hoeveel dat er per maand 
zijn. 
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Lokaal
Bellingeweer Multifunctioneel en Natuurlijk
Dalfsen - Eind 2006 is het inrich-
tings- en beheerplan Bellingeweer 
Multifunctioneel en Natuurlijk 
vastgesteld door de gemeente-
raad. Het doel van de herinrich-
ting is het gebied zodanig in te 
richten dat de waarde voor na-
tuur en recreatie versterkt wordt. 
Na de herinrichting is het de be-
doeling dat een landschappelijk 
park met een natuurlijke uitstra-
ling ontstaat, waardoor Bellinge-
weer aansluit op het open land-
schap van de Vecht. Daarnaast 
kent het park ook vele recrea-
tieve functies. In 2007 zijn al veel 
werkzaamheden uitgevoerd.

Snoeiwerkzaamheden
Op 10 september 2007 is gestart 
met de snoeiwerkzaamheden in 
Bellingeweer. De aanwezige bosjes 
moeten zich ontwikkelen tot geva-
rieerde, dichte natuurlijke bosjes. 
Daarom is een aantal bomen om-
getrokken. Tevens zijn takkenbar-
rières gemaakt om bepaalde delen 
ontoegankelijk te maken. Om de 
openheid en zichtlijnen in het land-
schap te herstellen is een deel van 
de wilgenopslag aan de rand van 
de westelijke en noordelijke vijvers 
gesnoeid of geheel weggehaald. Op 
enkele plaatsen zijn ook rietvelden 
verwijderd. Knotwilgen zijn geknot 
en in het berkenbosje aan de noord-
zijde is enige openheid gemaakt. 

Baggerwerkzaamheden
De bodem in de watergangen is met 
een kleine zuigboot gebaggerd om 
de waterbodem en de waterkwali-
teit te verbeteren. Omdat het water 
uit de bagger niet gelijk mocht te-
rugvloeien naar de vijvers, is een 
soort depot (met rondom dijken) 
gemaakt waarin de bagger kon in-
drogen. Inmiddels zijn de bagger-
werkzaamheden achter de rug, is de 
bagger ondergewerkt in het terrein 
en is er een laag schrale grond over 
de bagger verwerkt.

Aanleg natuurlijke oevers en 
poel voor amfibieën
De oevers van de vijvers zijn ge-
leidelijk afgegraven. Op een aantal 
plaatsen is een plas-dras situatie 
gecreëerd en op sommige plaatsen 
is de oever alleen opgeschoond. De 
nieuwe situatie is een oever met een 
flauwe helling. De oever is daar-
door natuurvriendelijker en veiliger 
voor kinderen. Ook zijn op diverse 
plaatsen natuurlijke visplekken ge-
maakt. Daarnaast is aan de zuidkant 
een kleine poel gegraven voor am-
fibieën. In de winter zal de poel vol 
water staan maar in de zomer kan 
deze bijna droogvallen. De grond 
die vrijgekomen is bij het maken 
van de natuurlijke oevers en de 
poel in ophogingen in het terrein of 
tegen de dijk. Ook is een deel van 
de schrale grond bestemd voor de 
ijsbaan.

Verbetering entrees vanaf 
de rondweg
De entrees vanaf de Rondweg zijn 
verbeterd. De zuidelijke toegang 
vanaf de Rondweg is verbreed en 
hierover loopt inmiddels een beton-
pad. Dit pad is toegankelijk voor 
fietsers en voetgangers. Het beton-
pad wordt na 1 april 2008 verder 
doorgetrokken over de dijk langs de 
Vecht, langs de volkstuintjes naar 
de Brinkweg. 

De werkzaamheden worden in 2008 
afgerond en dan zal er een prachtig 
kleurig natuurlijk ingericht park 
ontstaan waar het voor de bezoe-
kers volop genieten is!

Dalfser 
weekmarkt
140 jaar
Dalfsen - Op Donderdag den zesden Junij 
1867 werd in de gemeente Dalfsen de eerste 
weekmarkt gehouden. Dat betekent dat de 
markt op donderdag 7 juni 2007 140 jaar be-
stond. Daarom was er in Dalfsen een feeste-
lijke weekmarkt. Aan de kinderen werd een 
kleur- en knutselplaat uitgereikt. Al de platen 
fleurden deze dag de marktkramen op. Bur-
gemeester Elfers reikte de prijzen uit aan de 
winnaars van de reeds lopende bonnenactie. 
Zij ontvingen een levensmiddelenmand.

Het gemeentebestuur van Dalfsen organiseerde 
in samenwerking met marktkooplieden enkele 
acties. De marktkooplieden hebben voor de be-
zoekers aan de markt bijzondere aanbiedingen. 
De boodschappen konden meegenomen worden 
in een speciaal voor deze dag ontworpen tas.

Op 18 januari raasde er een zware 
storm over Dalfsen. Tijdens deze 
storm zijn ruim 100 bomen ge-
veld. De indirecte schade aan de 
bermen en slootkanten was aan-
zienlijk. De totale schade bedroeg 
bijna E 100.000,-.

Bij de behandeling van de 
voorjaarsnota 2007 heeft de 
gemeenteraad een extra be-
drag van  E 20.000,- beschik-
baar gesteld voor de inzet van 
loonwerkers en voor de aan-
plant van nieuwe bomen.

Januaristorm 
richt veel 
schade aan
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Lokaal
Zappers in het zonnetje gezet 
Dalfsen ruimt 
zwerfafval op!

Dorps(ontwikkelings)-
plannen in Hoonhorst 
en Oudleusen

Ontwikkelingen rond Waterfront: 
ontwikkelcompetitie	gestart

Dalfsen - Op vrijdagmorgen 12 
oktober hebben ruim 150 leerlin-
gen van de zes basisscholen in de 
kernen Oudleusen en Nieuwleu-
sen zwerfafval opgeruimd.  Het 
voltallige college, enkele raadsle-
den, de verenigingen voor Plaat-
selijk Belang en het wijkteam 
hebben ook de handen uit de 
mouwen gestoken. Er zijn routes 
uitgezet die lopend zijn afgelegd 
en zijn ontdaan van het aanwe-
zige zwerfvuil. Wethouder Ton de 
Vries heeft  het startsein van deze 
actie gegeven bij de Tweemaster 
in Nieuwleusen. In 2008 is Dalf-
sen aan de beurt. 

Om de inwoners bewust te maken 
van het feit dat een schone ge-
meente Dalfsen in belangrijke mate 
bijdraagt aan het woongenot is en-
kele jaren geleden de slogan “Doe 
gewoon houd Dalfsen schoon“ ge-

Hoonhorst/Oudleusen - In 2007 heeft Oudleusen het dorpsontwik-
kelingsplan ‘Lang Leve Oudleusen’ aangeboden aan het college. Voor 
Hoonhorst is eind 2007 het traject Dorpsplanplus van start gegaan. 
Twee verschillende trajecten, maar beide met het doel de leefbaarheid 
van de kern te versterken.

introduceerd. Als iedereen gewoon 
doet en zich aan de regels houdt, 
blijft Dalfsen een schone gemeente 
om in te wonen. Dat de aanpak van 
zwerfafval landelijk wordt gesti-
muleerd blijkt wel uit het feit dat 
de gemeente Dalfsen een subsidie 
heeft gekregen om een concreet ac-
tieplan op te stellen. In 2008 krijgt 
dit onderwerp opnieuw aandacht. 

Zappers
De jeugdleden van hengelsport-
vereniging De Brasem in Dalf-
sen hebben het zwerfafval in park  
Bellingeweer, waar de club haar 
visvijvers heeft, opgeruimd.

De Zwerfafvalpakkers, kortweg 
Zappers zijn op 13 december door 
de gemeente Dalfsen en de stich-
ting Nederland Schoon in het zon-
netje gezet met een speldje en een 
oorkonde.

Dorpsontwikkelingsplan 
Oudleusen
Binnen de gemeente Dalfsen is 
Oudleusen de eerste kern die een 
dorpsontwikkelingsplan heeft op-
gesteld. Vanuit Plaatselijke Belang 
Oudleusen is een commissie samen-
gesteld. Deze DOP commissie heeft 
zich via de Overijsselse Vereniging 
van Kleine Kernen (OVKK) door 
een professional laten ondersteu-
nen bij het opstellen van het plan. 
Onderwerpen die in het dorpsont-
wikkelingsplan ‘Lang Leve Oud-

Dalfsen - Na maandenlange voor-
bereiding was het in juni dan zo-
ver: de ontwikkelcompetitie voor 
het Waterfront in Dalfsen ging 
van start. Op 7 juni is de adver-
tentie met de oproep tot inschrij-
ving geplaatst. Dat betekende 
dat marktpartijen zich konden 
inschrijven voor de ontwikkel-
competitie. In augustus zijn de 
vijf marktpartijen geselecteerd 
die uitgenodigd werden om met 
globale voorstellen te komen voor 
de invulling van het Waterfront 
in Dalfsen. 

Deze vijf partijen hebben hun glo-
bale visies over het gebied kun-

nen toelichten aan een grote groep 
mensen. Deze groep bestond uit 
raadsleden en leden van het col-
lege, ambtenaren, adviseurs van 
de gemeente en diverse belang-
hebbenden, zoals De vrienden van 
Dalfsen, de buren, het Oversticht 
en een vertegenwoordiging van de 
plaatselijke ondernemers.

De besluitvorming over de vraag 
welke twee marktpartijen in de 
gelegenheid worden gesteld hun 
plannen verder uit te werken heeft 
ook in 2007 plaatsgevonden. Alle 
bij de presentaties aanwezige men-
sen hebben aangegeven welke twee 
partijen naar hun oordeel geselec-

teerd zouden moeten worden. Het 
college heeft op basis van al deze 
adviezen besloten de volgende ont-
wikkelaars te selecteren: Leyten & 
Partners Vastgoedontwikkeling en 
Volker Wessels Bouw & Vastgoed-
ontwikkeling. Dat was geen moei-
lijke keuze omdat de beide ontwik-
kelaars samen duidelijk als beste 
beoordeeld werden. 
De verwachting is dat in oktober/
november 2008 de gemeenteraad 
de definitieve keuze maakt. Voordat 
de gemeenteraad kiest, krijgen de 
inwoners uitgebreid de gelegenheid 
om de partij van hun keuze kenbaar 
te maken.

Laatste rondwegrotonde opgeleverd
Dalfsen - In 2006 zijn de Rond-
wegrotondes Welsummerweg, 
Kampmansweg en Langkamp 
aangelegd. Over dit project is 
veel gecommuniceerd met de 
bevolking en de ICO (Industrie 
Combinatie Dalfsen). Geregeld 
kwam de vraag voorbij of in het-
zelfde werk ook op het kruispunt 
Bontekamp-Koesteeg-Haersolte-
weg een rotonde aangelegd zou 
kunnen worden. In het oorspron-
kelijke plan was deze aansluiting 
om budgettaire redenen verder 
weggezet in de tijd.

De kosten voor uitvoering van de 
eerste rotondes zijn meegevallen. 
Hierdoor kon de laatste rotonde 
toch vlot na de eerste drie gereali-
seerd worden. Het wegbeeld van de 
Rondweg-Koesteeg is nu eenduidig 
en het verkeer stroomt gelijkmatig 
door. Het verkeer vanuit de aanslui-
tingen hoeft minder lang te wach-
ten. 

Tijdens de uitvoering is ook de 
laatste rotonde zo goed mogelijk 

ingepast in de omgeving. Zo is, om 
geluidsoverlast te voorkomen, een 
ecogeluidswal aangelegd. De be-
staande wal is hiervoor met 80 cm. 
opgehoogd met natuurlijk materi-
aal en er is gekozen voor bijbeho-
rende beplanting. De schuilhut bij 
de natuurboerderij is verplaatst. In 
de zomermaanden heeft TV-Oost 

aandacht besteed aan het kunstgras 
rondom de rotonde. De meningen 
bleken verdeeld te zijn over deze 
keuze, wat maar weer bewijst dat 
het voor een gemeente niet altijd 
mogelijk is het iedereen naar de zin 
te maken. Daar verandert zelfs een 
televisiereportage niets aan.
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leusen’ aan de orde komen zijn 
dorpsontwikkeling in de toekomst, 
dorpsaanzicht, voorzieningen, eve-
nemententerrein, verkeer en infra-
structuur en natuur/vrijetijdsbe-
steding. Meer informatie staat op 
www.langleveoudleusen.nl

Dorpsplan-plus Hoonhorst
Vijf Overijsselse organisaties (Va-
riya, Stimuland, Oversticht, OVKK 
en Landschap Overijssel) hebben 
hun kennis gebundeld en de aanpak 
Dorpsplanplus ontwikkeld. In een 

aantal stappen wordt, samen met 
de inwoners van Hoonhorst, hard 
gewerkt aan het opstellen van een 
integrale ‘dorpsagenda’, inclusief 
een uitvoeringsprogramma, waarin 
ruimtelijke, economische en sociale 
thema’s vertegenwoordigd zijn. Er 
wordt toegewerkt naar het sluiten 
van een convenant tussen de ge-
meente Dalfsen en de kern Hoon-
horst. Meer informatie staat op  
www.dorpsplanplus.nl



Achtergrond
Afhandeling van 
bezwaarschriften en klachten
Dalfsen – In totaal zijn, op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht, 149 bezwaarschriften inge-
diend tegen 87 besluiten van het 
gemeentebestuur. Het betrof 11 
besluiten van de gemeenteraad en 
76 besluiten van het college van 
burgemeester en wethouders. Ter 
vergelijking: in 2003 werden er 
37 bezwaarschriften ingediend. 
In vier jaar tijd is het aantal be-
zwaarschriften verviervoudigd. 

Het schema hiernaast geeft aan op 
welke categorieën van besluiten de
ingediende bezwaarschriften be-
trekking hebben.
De bezwaarschriften werden ter 
advisering voorgelegd aan de on-
afhankelijke commissie voor de 
behandeling van bezwaarschriften. 
In 2007 hield de commissie 12 keer 
een hoorzitting. Over 104 van de 
ingediende bezwaarschriften bracht 
de commissie advies uit. Daarbij 
ging het om 72 bestreden beslui-
ten.

Er werd als volgt geadviseerd:
Tijdens de procedure werden 39 
bezwaarschriften tegen 9 besluiten 
door de bezwaarmakers ingetrok-
ken. Er zijn nog 5 bezwaarschrif-
ten tegen 5 besluiten, waarover de 
commissie - in afwachting van de 
uitkomst van het overleg tussen het 
college van burgemeester en wet-
houders en reclamanten - nog geen 
advies heeft uitgebracht. In één 
geval heeft het college van burge-
meester en wethouders ingestemd 
met het verzoek van de bezwaar-
maker om het bezwaarschrift recht-
streeks bij de rechtbank te behande-
len als beroepschrift. 

De gemeenteraad en het college 
hebben in vrijwel alle gevallen het 
advies van commissie overgeno-
men en ten grondslag gelegd aan 
de verschillende beslissingen op de 
bezwaarschriften. Het college be-
sloot in drie gevallen af te wijken 
van het advies van de commissie. 

 bezwaarschriften  besluiten
 

Woningwet/Wet op de  100 40
Ruimtelijke Ordening  

Wet voorkeursrecht gemeenten 1 1

Wet milieubeheer  2 2

Verkeerswetgeving 4 2

Wet maatschappelijke  33 33
ondersteuning  

Algemene bijstandswet /  4 4
Wet werk en bijstand

Regeling Gehandicapten- 2 2
parkeerkaart

Algemene Plaatselijke  2 2
Verordening

Subsidieverstrekking 1 1

TOTAAL 149 87

 bezwaarschriften besluiten
 

Gegrond 30 8 

Ongegrond 57 54 

Niet-ontvankelijk 17 10

TOTAAL 104 72

De burger tevreden …. nu de gemeente nog!

De inwoners van Dalfsen lijken dus 
tevreden te zijn. Al kan dat nooit 
voor iedereen 100% zijn. In het 
gemeentehuis werd blij gereageerd 
op de uitkomsten. Toch overheerste 
daar niet het gevoel van voldoening, 
maar eerder de reactie dat het (nog) 
beter moet kunnen.
Het onderzoek bestond uit een aan-
tal onderdelen. Ten eerste hebben 
1200 willekeurig gekozen inwoners 
Dalfsen een vragenlijst in de bus 
gekregen. Deze vragen richtten zich 
op de mening van de burgers over 
de woonomgeving, de voorzienin-
gen, de veiligheid, het gemeentebe-
stuur, de gemeentelijke organisatie 
en tenslotte over informatie die door 
de gemeente gegeven wordt.
Ten tweede hebben 400 bezoekers 
van het gemeentehuis en van de 
servicepunten een vragenlijst ge-
kregen. Daarmee is de mening van 
burgers over de dienstverlening aan 

de balies gepeild. Daarbij kwamen 
vragen over allerlei aspecten van 
het bezoek van burgers aan het 
gemeentehuis aan de orde, zoals 
wachttijd en deskundigheid van de 
medewerkers.
Verder zijn alle bedrijven en instel-
lingen in de gemeente gevraagd een 
vragenlijst in te vullen. Met deze 
vragenlijst is de mening van bedrij-
ven en instellingen in beeld gebracht 
over de dienstverlening van en sa-
menwerking met de gemeente.
Tenslotte is een aantal algemene 
gegevens in kaart gebracht over 
bijvoorbeeld aantallen inwoners, de 
leeftijdsopbouw en de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente.
Al deze informatie is verwerkt en 
vertaald in een aantal rapportcijfers. 
Deze zeven cijfers geven een hele 
korte samenvatting van alle menin-
gen en opvattingen die uit het on-
derzoek naar voren zijn gekomen. 

De rapportcijfers zijn hieronder 
weergegeven. Daarbij zijn zowel 
de cijfers van Dalfsen als de gemid-
delde score van de vergelijkbare 
gemeenten die in het voorjaar aan 
het onderzoek hebben meegedaan, 
weergegeven.
Het algemene beeld is dat Dalfsen 
op zes van de zeven onderdelen bo-
ven het gemiddelde scoort. 
Het meest positief wordt gescoord 
op het onderdeel ‘de burger als part-
ner’. Hierin komt de mening van de 
burger naar voren over zaken als 
ruimtelijke ontwikkelingen, bedrij-
vigheid, sociale voorzieningen en 
onderwijs. Het laagst scoort het on-
derdeel ‘de burger als belastingbe-
taler’. Overigens is op dat punt niet 
de mening van de burger gevraagd, 
maar is gekeken naar de verhouding 
tussen de begroting en de financiële 
reserves (die in Dalfsen hoog zijn). 
Zou op dit punt zijn gekeken naar 
de belastingdruk, dan zouden we 
juist goed hebben moeten scoren. 
Want Dalfsen kent de laagste ge-
meentelijke belastingen van Over-
ijssel en gooit ook landelijk op dit 
punt hoge ogen.
De uitkomsten van het onderzoek 
zijn met instemming ontvangen. 

Toch waren en 
zijn we van me-
ning dat er altijd 
iets te verbete-
ren valt. En daar 
is direct werk 
van gemaakt. 
Naar al afde-
lingen binnen 
de organisatie 
is de opdracht 
uitgezet om 
met voorstellen 
te komen om 
de dienstver-
lening verder 
te verbeteren 
en om acties 
te ondernemen 
om de klachten, suggesties en vra-
gen die door de respondenten naar 
voren werden gebracht aan te pak-
ken. Door de wijkteams is onder 
andere werk gemaakt van opmer-
kingen over de openbare ruimte; 
veel vragen zijn direct aangepakt en 
verholpen. Daarnaast zijn in het ge-
meentehuis maatregelen genomen 
om bijvoorbeeld de wachttijden bij 
de balies nog verder te verkorten, 
de mogelijkheden van de digitale 
dienstverlening uit te breiden en 

op een aantal punten het bestaande 
beleid nog eens onder de loep te 
nemen. In 2008 zal via de media 
uitgebreid aandacht worden besteed 
aan de vragen en opmerkingen die 
in het klanttevredenheidsonderzoek 
door burgers werden ingebracht.In 
2009 zal het onderzoek worden her-
haald. En uiteraard wil de gemeente 
daarin het resultaat terug kunnen 
vinden van de huidige verbeterac-
ties.

Hoe tevreden is de burger over de gemeente waarin hij of zij 
woont. Deze vraag stond centraal in een groot onderzoek dat dit 
voorjaar in 26 gemeenten, waaronder Dalfsen, is uitgevoerd. Dit 
onderzoek heeft op zeven punten een rapportcijfer opgeleverd 
voor deze gemeenten. Dalfsen heeft hierbij ten opzichte van ver-
gelijkbare gemeenten goed gescoord.
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Over drie bezwaarschriften, waar-
over wel geadviseerd is, moet nog 
een beslissing genomen worden. 
De gemiddelde doorlooptermijn 
van een bezwaarschrift bedroeg in 
2007 circa 23 weken. Voor zover op 
dit moment bekend, is in 21 geval-
len beroep ingesteld tegen de be-
slissing op het bezwaarschrift. 
In een aantal gevallen is bij de in-
houdelijke advisering over de be-
zwaarschriften tevens aandacht 
geschonken aan de afdoening van 
klachten over gedragingen c.q. de 
gevolgde procedures. Overigens 
hebben klachten op zich niet geleid 
tot een verdere/externe behande-
ling.



stemgerechtigd is, leerplichtig is 
of recht heeft op kinderbijslag. 
Het zorgvuldig bijhouden van 
deze bevolkingsadministratie is 
dus van groot belang.
In 2007 is gebleken dat de GBA 
van de gemeente Dalfsen goed op 
orde is. Bij een driejaarlijkse con-
trole in opdracht van het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties is de kwaliteit 
van de gemeentelijke basisadmi-
nistratie “personen” beoordeeld. 
Daarbij werd niet alleen de in-
houd van de basisadministratie 
gecontroleerd, maar ook de werk-
processen, de beveiliging van de 
geautomatiseerde bestanden en 
de privacybescherming. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de ge-
meente Dalfsen prima scoort en 
ruim aan alle vereisten voldoet. 

Aantal inwoners 01-01-2007 26544

geboren 285

gevestigd 899

overleden  165

vertrokken 820

Totaal per 01-01-2008 26743

Aantal inwoners per 1 januari 2008

Buurtfeest / Barbecue  20 

Circus  10

Collecte  4

Evenementen paasvuur e.d.  25

Ontheffing Drank en Horeca  2

Geluidshinder  2

Kledinginzameling  17

Loterij  9

Luchtvaart / heteluchtballon  4

Weekmarkt  10

Rommelmarkt pleinmarkt e.d.  10

Parkeerontheffing 
Grote Voertuigen  15

Overige producten Publiekzaken 2007 

Achtergrond

 bezwaarschriften besluiten
 

Gegrond 30 8 

Ongegrond 57 54 

Niet-ontvankelijk 17 10

TOTAAL 104 72
Overzicht van het contact met de gemeente Dalfsen
Dalfsen - Ook in 2007 zijn veel 
telefoontjes en brieven bij de ge-
meente Dalfsen binnengekomen. 
Ook zijn bij de loketten van Pu-
bliekszaken talloze documenten 
aangevraagd en afgegeven. 

Telefoontjes
In 2007 is 47247 keer gebeld met 
de gemeente. Dat zijn zo’n 220 te-
lefoontjes per dag. Dit is een lichte 
stijging van 1087 telefoontjes ten 
opzichte van 2006, toen is 46160 
keer met de gemeente gebeld. In de 
week van 7 tot en met 11 mei is het 
vaakst gebeld, namelijk 1216 keer.

Locatie Aantal 2007 Aantal 2006
 

Gemeentehuis Dalfsen* 14.571 18.971 

Servicepunt Nieuwleusen 7.039 5.727

Servicepunt Lemelerveld 2.034 1.790

 * inclusief 1750 klantencontacten voor Bouwen en Milieu, 

    exclusief klantencontacten Sociale Zaken.

 2007 2006
 

Nederlandse Identiteitskaarten 2.137 2.096

Paspoorten 2.613 2.434

Rijbewijzen 3.381 2.204

Uittreksels GBA 1.141 n.b

Uittreksels Burgerlijke Stand 501 n.b

Verklaringen omtrent gedrag 720 n.b

Aantal persoonscontacten per locatie

Overzicht producten afdeling Publiekszaken

Brieven
Alle brieven die gericht zijn aan 
het college van burgemeester en 
wethouders en/of aan de gemeen-
teraad worden geregistreerd in een 
Document Management Systeem. 
In 2007 zijn 2863 brieven binnen-
gekomen en zijn 5349 brieven ver-
stuurd. Ter vergelijking: in 2006 
zijn 2439 brieven bij de gemeente 
binnengekomen en zijn 5772 brie-
ven verstuurd. Dit zijn alleen de ge-
registreerde poststukken.

Geboorte akten 120

Overlijden akten 100

Huwelijken 109

Geregistreerd partnerschap 17 *

Ondertrouw 91

Erkennings akten 79

 * inclusief omzettingen/

   huwelijk partnerschap.

Aantal opgemaakte Akten van de burgerlijke stand

Aantal persoonscontacten per locatie

Bevolkingsadministratie 
gemeente Dalfsen goed
op orde

Belangrijke thema’s: 
Klimaat en duurzaamheid

Dalfsen - Bij gemeentelijke 
dienstverlening wordt vaak 
gedacht aan de loketten in het 
gemeentehuis en in de service-
punten. Maar om deze dienst-
verlening mogelijk te maken 
wordt er ook achter de scher-
men hard gewerkt aan de ver-
betering van de kwaliteit en de 
digitale betrouwbaarheid van 
de gemeentelijke organisatie.

Een belangrijk hulpmiddel daarbij 
is de Gemeentelijke Basisadmi-
nistratie Personen (GBA). In de 
GBA staan alle inwoners van de 
gemeente geregistreerd. De GBA 
is een belangrijke bron van infor-
matie voor de gemeente én voor 
andere overheidsinstellingen. 
Uit deze administratie valt bij-
voorbeeld af te leiden of iemand 

In het collegeprogramma 2006-2011 
is opgenomen dat onderzoek wordt 
gedaan naar het stimuleren van 
duurzame energiebronnen, toe-
komstgericht waterbeheer en ver-
betering van het openbaar vervoer. 
Ook de gemeenteraad van Dalfsen 
heeft zich in het raadsdocument 
uitgesproken voor extra duurzaam-
heidsdoelstellingen. Bij de algeme-
ne beschouwingen van 2007 bleek 
dat de gemeenteraad, breed gedra-
gen, meer aandacht wil geven aan 
klimaat, duurzaamheid.

In 2007 is onderzocht welke moge-
lijkheden er zijn om te komen tot 
activiteiten in het kader van klimaat 
en duurzaamheid. En wat blijkt: 
veel activiteiten kunnen zonder al 
te veel kosten worden uitgevoerd.
 
Bij bestaande gebouwen zijn nog 
mogelijkheden om tot energiebe-
sparing te komen. Die worden mee-
genomen bij (groot) onderhoud. De 
gemeente heeft in 2007 besloten al-
leen nog groene energie in te kopen, 
voor extra boomaanplant te zorgen 
(in de omgeving van Comanesti in 

Precariovergunning  28

Sandwichborden  2

Standplaats  23

Terras  8

Venten  2 

Verkoopacties  38

Spandoeken  2

Vuurwerk evenementen  2

“grote” publieksevenementen  70

Kapvergunning  86

TOTAAL  389  

Roemenië) en voor de mensen met 
een absoluut minimuminkomen is 
eind 2007 een spaarlampenpakket 
beschikbaar gesteld. Deze actie was 
zeer succesvol. 

De gemeenteraad wil blijvend aan-
dacht besteden aan het thema ‘kli-
maat en duurzaamheid’. In 2007 is 
hard gewerkt aan een startnotitie 
over dit onderwerp. In het verslag-
jaar 2008 wordt daar zeker op te-
ruggekomen. In 2008 maakt de ge-
meente namelijk belangrijke keuzes 
waar zij snel mee aan de slag wil.

Het is niet voldoende om vast te stellen dat het met ons klimaat de verkeerde kant uitgaat. Vele malen per 
dag hoor of lees je daar wel iets over. Spijkers met koppen slaan om tot verbetering te komen is het meest 
effectief. De gemeente wil graag met burgers en bedrijven daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Los van 
alle wetten en regels die Europa en Den Haag voorschrijven.
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Achtergrond

Wonen

Dalfsen - De gemeente Dalfsen 
liet 2 hectare bos in Roemenië 
aanplanten. De bomen kunnen 
jaarlijks evenveel broeikasgas-
sen opnemen als door de auto’s 
van het college van B&W wordt 
uitgestoten. Wethouder Ton de 
Vries heeft  tijdens ‘De week van 
de Vooruitgang’ symbolisch de 
eerste boom in Dalfsen geplant. 

Het thema van de week van de 
vooruitgang was net als vorig jaar 
klimaatverandering. In 2006 heeft 
de gemeente aandacht besteed aan 
het nieuwe rijden. Dit is een rijstijl 
waarmee zo’n 10 % op brandstof 
en daarmee op benzinekosten kan 
worden bespaard.

Wethouder De Vries plant eerste boom 
Aanplant bomen ter compensatie 
voor uitstoot broeikasgassen auto’s 
van burgemeester en wethouders

In 2007 stond in de gemeente Dalf-
sen het compenseren van de uit-
stoot van broeikasgassen centraal. 
Er zijn verschillende bedrijven 
(variërend van aardgasleverancier 
tot autolease bedrijf en reisbureau 
tot autorijschool) die uitstoot van 
kooldioxide door hun activiteiten 
met boomaanplant compenseren. 
De gemeente Dalfsen combineert 
deze bomenplantactie met hulp aan 
Roemenië. 

Delen van Roemenië werden in 
2005 getroffen door hevige mod-
derstromen. Boomaanplant moet 
de voortschrijdende erosie tegen-
gaan. HOEDT (Hulp Oost-Europa 
Dalfsen Totaal) heeft hiervoor in 

het voorjaar van 2007 een bomen-
plantactie gehouden in Comanesti 
in Roemenie. Er zijn toen 85.000 
bomen aangeplant. 

Voor de aanplant van 2 hectare 
extra bos zijn 9000 bomen nodig. 
Deze bomen worden gekocht bij 
een bedrijf in Roemenië dat tot doel 
heeft jongeren vanuit het kinder-
tehuis werk te bieden waardoor ze 
werkervaring opdoen en daarmee 
een verbeterde kans op sociaal/eco-
nomische ontwikkeling en zelfstan-
digheid krijgen. De bomen worden 
in 2008 geplant. 

Aantal telefoontjes 
piketregeling vrijwel 
gelijk 
Regio - De gemeente heeft sinds een aantal jaren een 24-uurs bereik-
baarheidsdienst. Het piketnummer (06) 23 73 34 11 kan gebeld wor-
den als er, buiten de normale werktijden, problemen of klachten zijn 
die snel opgelost moeten worden. Jaarlijks maken ongeveer 120 tot 
150 burgers en instanties hier gebruik van. Een overzicht over 2007 
t.o.v. de voorgaande jaren ziet er als volgt uit:

Aantal meldingen 2005 2006 2007

door politie 20 28 30

door andere instanties 18 30 20

door burgers 122 62 65

TOTAAL 155 120 115

Aantal telefoontjes 2005 2006 2007

op werkdagen tot 24.00 uur 68 42 68

op werkdagen van 24.00 uur 4 1 3

in het weekend 83 77 44

TOTAAL 155 120 115

Acties 2005 2006 2007

actie riolering  71 38 55

actie verkeer 28 32 20

actie diversen 31 30 20

TOTAAL 130 100 95

Landelijke belangstelling
voor ‘Dalfser methode’
Dalfsen - De gemeente Dalfsen 
en achttien aannemers uit Dalf-
sen, Nieuwleusen en Lemerveld 
hebben op 2 mei 2005 een over-
eenkomst gesloten om te komen 
tot een snellere bouwvergun-
ningsprocedure. 

Het Dalfser initiatief heeft zelfs 
in 2007 de belangstelling getrok-
ken van het ministerie VROM, 
die de werking van de “Dalfser-
methode” heeft onderzocht en het 
initiatief een prima ontwikkeling 
vindt. Ook landelijk is er veel be-
langstelling voor deze methode 
dat als belangrijk voordeel heeft 
dat de wettelijke taken als ver-

gunningverlening en het bouwtoe-
zicht efficiënter kunnen worden 
uitgevoerd. De gemeente kan zich 
nu meer richten op bouwprojecten 
waarop de aannemersovereenkomst 
niet van toepassing is.

De sterke punten van de 
methode zijn dat de aannemer:
- alle kostbare en tijdrovende bere-
keningen die bij een bouwaanvraag 
horen pas hoeft aan te leveren als 
de bestemmingsplan- en welstands-
toets akkoord zijn;
- de bouwvergunning een maand 
eerder krijgt dan de wettelijke ter-
mijn van 12 weken;

Kansen voor starters op de woningmarkt
Regio - De afgelopen jaren zijn 
de prijzen van woningen sterk 
gestegen. Voor starters is het 
vaak erg moeilijk om een huis 
te kopen. De gemeente wil deze 
mensen daarbij financieel on-
dersteunen en besloot in sep-
tember daarvoor in 2008, 2009 
en 2010 jaarlijks E 100.000,-- 
voor de starterslening opzij te 
zetten.

Deze E 100.000,- wordt gestort in 
een eigen fonds bij het Stimule-
ringsfonds Volkshuisvesting Ne-
derlandse gemeenten. Het mini- 

Soort telefoontjes 2005 2006 2007

geen directe actie nodig  25 20 20

acties –  alleen uitgevoerd 42 31 45

acties –  samen met wijkteam
              medewerkers  24 22 10

acties –  alleen door wijkteam
              medewerkers 31 23 20

acties –  inschakeling derden 32 24 20

TOTAAL 155 120 115
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- binnen uiterlijk twee werkdagen 
uitsluitsel krijgt over gewenste/
noodzakelijke afwijkingen van de 
bouwvergunning;
- een verminderd bouwtoezicht 
krijgt bij de vergunde bouwpro-
jecten.

Voorwaarde om de vergunning 
sneller te kunnen afgeven is wel 
dat de aannemer de aanvraag cor-
rect en zo compleet mogelijk in-
dient.

Begin 2008 zullen de gemeente 
en de betrokken aannemers weer 
met elkaar in gesprek gaan om de 
overeenkomst te evalueren.

sterie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ontwikkeling en Milieu-
beheer en de provincie onder-
steunen gemeenten daarbij. De 
Starterslening wordt voor 50% uit 
het VROM-Startersfonds, 25% van- 
uit het Provinciale fonds en 25% 
vanuit het gemeentelijke VROM-
Startersfonds gefinancierd. 

De Starterslening overbrugt het 
verschil tussen de totale verwer-
vingskosten van een woning en het 
maximale bedrag dat op basis van 
het inkomen bij een bank kan wor-
den geleend volgens de normen van 

de Nationale Hypotheekgarantie. 
De VROM-Starterslening heeft 
een rentevaste periode van 15 jaar 
en een maximale looptijd van 30 
jaar. De eerste drie jaar is de le-
ning rente – en aflossingsvrij. 

Adje overhandigde wethouder Laarman het programma van het straattheaterfestival 

‘Overijssel op straat.’ Dalfsen deed in 2007 voor de eerste keer mee.
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Afscheid Theus van den Brink
De heer Van den Brink heeft in het 
najaar van 2007 laten weten zijn 
lidmaatschap van de gemeenteraad 
van Dalfsen te beëindigen. De heer 
Van den Brink begon zijn carrière 
als lokaal politicus in de gemeente 
Nieuwleusen. Voor de partij Ge-
meentebelangen werd hij lid van de 
gemeenteraad. Dit was op 12 april 
1994. Sindsdien is hij onafgebro-
ken lid geweest van de gemeente-
raad van Nieuwleusen en later de 
gemeenteraad van Dalfsen. De heer 
Van den Brink was  lid van de ge-
meenteraad voor een lokale partij: 
eerst Gemeentebelangen in Nieuw-
leusen, vervolgens voor Algemeen 
Belang 2000 en sinds de verkiezin-
gen in 2006 voor de, uit een fusie 
van de twee lokale partijen ontstane 
partij, Gemeentebelangen Dalfsen.
Voor zijn verdiensten voor het lokale 
bestuur, maar ook voor zijn inspan-
ningen voor het comité “Welcome 
again Veterans”,  de Oranjevereni-
ging in Nieuwleusen, het Groene 
Kruis, het comité ‘Hand in Hand’ 
dat hulp biedt aan de gehandicapte 
medemens en de Stichting Molen 
Massier mocht burgemeester Elfers 
hem op 31 oktober 2007 een Ko-
ninklijke Onderscheiding uitreiken; 
de heer Van den Brink is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau.

Raadpraat
Opvolging
De heer K. Agricola is tijdens de 
raadsvergadering op 22 oktober 
2007 geïnstalleerd als raadslid. De 
heer Agricola is, zoals duidelijk zal 
zijn, lid van de fractie van Gemeen-
tebelangen Dalfsen.
De contactgegevens van de heer 
Agricola zijn, net als die van de 
andere leden van de gemeenteraad, 
te raadplegen op de gemeentelijke 
website www.dalfsen.nl 

Hoorzitting koopzondag
In juni 2006 besloot de gemeente-
raad tot het houden van een pilot 
met betrekking tot de zondagsopen-
stelling van winkels in de kern Le-
melerveld. Tijdens deze pilot zou-
den de winkels in Lemelerveld  per 
kalenderjaar tien keer open mogen 
zijn op zondag.
Bij hetzelfde besluit in juni 2006 
besloot de gemeenteraad dat na af-
loop van de proefperiode een defi-
nitief besluit genomen zou moeten 
worden over de zondagsopenstel-
ling in Lemelerveld. Tijdens de 
proefperiode kon iedereen via een 
enquête op de internetsite zijn of 
haar mening kenbaar maken over 
de zondagsopenstelling. Ook or-
ganiseerde de gemeenteraad op 14 
december 2007 een hoorzitting in 
Lemelerveld. Hier kon iedereen die 
dat wilde zijn of haar mening kwijt 
aan een hoorcommissie van raads-
leden.

Op basis van eigen bevindingen, de 
resultaten van de internetenquête 
en de hoorzitting hebben de fracties 
hun standpunt bepaald ten aanzien 
van de zondagsopenstelling in Le-
melerveld.

In de gemeenteraadsvergadering 
van 17 december 2007 heeft de 
gemeenteraad besloten dat op 8 
zondagen per jaar de winkels in het 
dorp Lemelerveld geopend mogen 
zijn.

Inwoner spreekt in de raadzaal
De raad en de raadscommissie bie-
den de mogelijkheid aan inwoners 
en belanghebbenden om het woord 
te voeren in de vergadering. Deze 
mogelijkheid is gecreëerd om ie-
dereen de gelegenheid te geven ge-
hoord te worden door de raads- en 
commissieleden.
De besluitvorming van de gemeen-
teraad wordt voorbereid door de 
raadscommissie; dit betekent dat 
de (meeste) voorstellen eerst in de 
raadscommissie behandeld wor-
den en daarna voor besluitvorming 
worden geagendeerd in de raads-
vergadering.
Om de inbreng van inwoners en be-
langhebbenden recht te doen heeft 
de gemeenteraad bepaald dat deze 
inbreng plaatsvindt op het moment 
dat de inbreng nog betrokken kan 
worden bij de standpuntbepaling 
door de fracties en de besluitvor-
ming door de gemeenteraad. Dit 
betekent dat over zaken die geagen-
deerd staan voor besluitvorming 

in de raadscommissie ingesproken 
kan worden. Over andere zaken, de 
zogenaamde actualiteiten, kan al-
leen in de raadsvergadering worden 
ingesproken.
In 2007 is er door 26 inwoners en 
belanghebbenden ingesproken over 
veertien verschillende onderwerpen 
in de raadscommissie. Van datzelfde 
spreekrecht is door zes inwoners en 
belanghebbenden gebruik gemaakt 
om de raad toe te spreken over drie 
onderwerpen.

De raad geschreven…
Naast het spreekrecht is er ook de 
mogelijkheid van het sturen van 
brieven aan de gemeenteraad om 
aandacht voor een bepaalde zaak of 
kwestie te vragen.
Omdat de gemeenteraad niet be-
voegd is om over alle onderwerpen 
te besluiten, behandelt de gemeen-
teraad alleen die brieven die gaan 
over onderwerpen waar de raad 
over mag en kan besluiten.

De gemeenteraad van Dalfsen kent 
een aantal standaard afdoeningsbe-
sluiten;
1. Ter afdoening in handen van het 
College stellen - De Raad besluit 
dat het College de, aan de Raad 
gerichte, brief zal antwoorden (de 
beantwoordingbrief zal voor de 
Raad ter inzage gelegd worden in 
de raadsbibliotheek) of er naar zal 
handelen.
2. Ter advisering in handen van het 
College stellen - De Raad besluit 
dat het onderwerp van de, aan 

de Raad gerichte, brief besproken 
dient te worden in commissiever-
band, en vraagt van het College een 
advies daartoe op te stellen. Het 
onderwerp komt dus terug op de 
agenda van de Raad.
3. Ter advisering in handen van 
de Commissie voor de Bezwaar-
schriften stellen - De Raad heeft 
in een verordening bepaald dat er 
een commissie is voor de behande-
ling van bezwaarschriften (die zich 
richten tegen door de Raad geno-
men besluiten). Deze Commissie 
voor de Bezwaarschriften adviseert 
de Raad over de wijze waarop de 
besluiten ten aanzien van de be-
zwaarschriften worden behandeld. 
Het onderwerp komt dus terug op 
de agenda van de Raad.
4. Voor kennisgeving aannemen - 
Deze mogelijkheid lijkt voor zich 
te spreken. De Raad van de ge-
meente Dalfsen heeft in de loop 
der jaren bijvoorbeeld de gewoonte 
ontwikkeld om moties van andere 
gemeenten niet te ondersteunen, 
uitzonderingen daargelaten.
Daarnaast zijn er nog afdoenings-
wijzen die niet standaard zijn.
Er zijn in het jaar 2007 door de raad 
96 brieven ontvangen.

Wilt u de gemeenteraad aandacht 
voor een onderwerp vragen via 
een brief, adresseert u deze dan als 
volgt:

De gemeenteraad van Dalfsen
Postbus 35
7720 AA Dalfsen.

Regio - Vanaf 2002 wordt er in 
Dalfsen nagedacht  over de plaat-
sing van windturbines.  Zoals er 
voor- en nadelen zijn verbonden 
aan windenergie, zo zijn er  ook 
voor- en tegenstanders van wind-
energie; zowel binnen het ge-
meentebestuur als daarbuiten. 
  
Omdat energie schaarser en duur-
zame energie steeds belangrijker 
wordt,  zijn er goede redenen om 
tot plaatsing van windmolens over 
te gaan. Maar er zijn ook nadelen, 
zoals de nadelige landschappelijke 
effecten.
 
Er is uitvoerig overleg gepleegd 
met de buurgemeenten Zwolle en 
Staphorst en de provincie Overijs-
sel om te zorgen dat de windmolens 

Windmolens in Dalfsen 
niet versnipperd, maar zo veel mo-
gelijk geclusterd  worden geplaatst. 
Op die manier beperken de nadelige 
gevolgen voor het landschap  zich 
tot één locatie. In april 2007 heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders een voorstel bij de ge-
meenteraad ingediend. Voorgesteld 
werd om in te stemmen met een 
lijnopstelling in het Dalfserveld, 
initiatief Hooislagen. In totaal gaat 
het om 6 turbines. 

Tolhuislanden
Zwolle had al eerder tot plaatsing 
van windmolens in de Tolhuislan-
den besloten. De gemeenteraad 
van Dalfsen heeft daarom de mo-
gelijkheid bekeken hierbij aan te 
sluiten, zodat er één cluster zou 
ontstaan. Met de hoogspannings-

leiding Zwolle-Hoogeveen hoefde 
geen rekening te worden gehouden 
omdat die op de nominatie stond 
om in 2010 te verdwijnen. Het al-
ternatief om ze aan de oostkant van 
de spoorlijn te plaatsen, lag daarom 
voor de hand.
Eind 2007 bleek dat de netwerk-
beheerder van deze hoogspanning-
verbinding, Tennet, plannen had 
om deze hoogspanningsleiding te 
behouden en de capaciteit daarvan 
zelfs te verzwaren. Het handhaven 
van de lijn zou wellicht gevolgen 
kunnen hebben voor de plaatsing 
van windmolens  aan de oostzijde 
van de spoorlijn, waaraan een aan-
tal raadsfracties haar voorkeur gaf.
 
Op 26 november 2007 nam de ge-
meenteraad daarom het volgende 

besluit over de plaatsing van wind-
molens: 
Er wordt ingestemd met het toe-
staan van windturbines in de ge-
meente Dalfsen door per 1 februari 
2008 planologisch plaatsing van een 
lijnopstelling in het Dalfserveld, 
initiatief Hooislagen mogelijk te  
maken, behalve wanneer de hoog-
spanningsleiding ter plaatse alsnog 

verdwijnt; wanneer de plaatsing 
van de lijnopstelling aan de oost-
kant van de spoorlijn (eenvoudig) 
mogelijk is in combinatie met de 
bestaande hoogspanningsleiding.

In 2008 is er duidelijkheid geko-
men over de locatiekeuze; de kran-
ten hebben daar (terecht) heel wat 
aandacht aan besteed. 



Extra

Huwelijksjubilea
Wanneer een echtpaar 60 of 65 jaar 
gehuwd is, brengt burgemeester 
Elfers hen een bezoek en ontvangt 
het echtpaar een felicitatie van Hare 
Majesteit de Koningin. In 2007 wa-
ren elf echtparen 60 jaar gehuwd 
en vier echtparen 65 jaar gehuwd. 
Echtparen die 50 of 55 jaar gehuwd 
zijn ontvangen een felicitatiebrief 
en een cadeau van het gemeentebe-
stuur. In 2007 waren 64 echtparen 
50 jaar gehuwd en 31 echtparen 55 
jaar gehuwd. 

Onder de naam “Bezoek van de 
Maand” brengt de burgemeester 
circa tien keer per jaar een bezoek 
aan een willekeurig gekozen adres 

Gedenkwaardige
gebeurtenissen

Bezoek van de maand

Bijzondere verjaardagen 
(100 – jarigen)

Op 13 juli 2007 werd een inwoon-
ster van de gemeente Dalfsen 100 
jaar.
Op 22 juli 2007 werd een inwoon-
ster van de gemeente Dalfsen 100 
jaar.
Op 17 augustus 2007 werd de oud-
ste inwoonster van de gemeente 
Dalfsen 104 jaar. 

De burgemeester heeft hen een be-
zoek gebracht. De 100-jarigen ont-
vingen van het Koninklijk Huis een 
felicitatiebrief namens Hare Ma-
jesteit de Koningin. De oudste in-
woonster van de gemeente bereikte 
in 2007 de bijzonder hoge leeftijd 
van 104 jaar. 

in de gemeente. Hij wil graag van 
de inwoners weten wat hen bezig-
houdt en waar de gemeente alert op 
in kan spelen. Er werden inwoners 

bezocht in Dalfsen, Lemelerveld, 
Oudleusen, Nieuwleusen en het 
‘buitengebied.’

Vanaf 1 januari 2006 zijn gemeenten 
verplicht om jaarlijks een ceremo-
nie te organiseren waarbij aspirant 
Nederlanders het uittreksel van het 
aan hen toegekende Nederlander-
schap wordt uitgereikt. Voor deze 
groep van personen  is dit een bij-
zondere gebeurtenis. De gemeente 
Dalfsen schenkt daaraan dan ook de 

Het is algemeen bekend dat het ge-
meentebestuur met regelmaat bin-
nen de gemeente  “er-op-uit-gaat.”
Zo ging het College naar de kern 
Lemelerveld om per fiets enige 

Dalfsen is een sportieve gemeente 
met vele duizenden actieve sporters. 
Het is daarom niet zo verwonderlijk 
dat de gemeente elke jaar de nodige 
kampioenen levert. Opmerkelijk 
hierbij is dat het hierbij niet alleen 
gaat over voetbal of schaatsen. De 
diversiteit is groot want de gemeen-
te Dalfsen kent ook bijvoorbeeld 
kampioenen bij volleybal, handbal, 
timbersport en tafeltennis.
Voor al die kampioenen organiseert 
de gemeente Dalfsen elke jaar een 
feestelijk avond om hen te laten 
merken dat het gemeentebestuur 
trots op hen is.

Naturalisatieceremonie Op de fiets in Lemelerveld

Avond der
kampioenen

nodige aandacht. Op 24 augustus, 
de nationale naturalisatiedag wordt 
voor deze nieuwe Nederlanders en 
hun familie een feestelijk dag geor-
ganiseerd. Een groep van totaal 26 
personen werd in het gemeentehuis 
ontvangen om daarna een boottocht 
over de Vecht te maken.

locaties te bezoeken om met eigen 
ogen te zien waar mogelijke proble-
men zijn of kunnen ontstaan. Voor-
afgaande aan deze fietstocht wer-
den burgemeester en wethouders in 
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woonzorgcomplex Het Anker door 
het bestuur van de vereniging voor 
Plaatselijk Belang geïnformeerd 
om daarna met hen het dorp door 
te fietsen.

Wethouder Laarman ontving het programma van de eindmanifestatie Vechtvlotter op  

zaterdag 20 oktober. Drie leden van de plaatselijke werkgroep waren hiervoor naar het 

gemeentehuis gekomen.

Boven: uitreiking uittreksel Nederlanderschap.

Beneden: Nationale naturalisatie dag.



Met name kwamen de volgende 
onderwerpen ter sprake: infrastruc-
tuur en nieuwe wetgeving. Een der-
gelijke bijeenkomst is niet alleen 
goed om de onderlinge band te ver-
stevigen maar heeft ook als functie 
om gemeenschappelijke problemen 
voor het voetlicht te brengen.
Het is het plan om dit Brongesprek 
ook voort te zetten in het Mooi- 
rivier Congreshotel.

Jeu de Boulesbaan in Hörstel

Extra

Dalfsen - Op 3 april 2007 hebben 
de bestuurders van de DOORSZ 
gemeenten de bestuursopdracht 
ondertekend. Hiermee wordt een 
nieuwe stap gezet in de samen-
werking tussen de DOORSZ ge-
meenten. 

Met de bestuursopdracht wordt 
door de colleges van B&W van 
de DOORSZ-gemeenten (Dalfsen, 
Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Stap-
horst, Zwartewaterland) opdracht 
gegeven aan de gemeentesecreta-
rissen om een visie op samenwer-
king op papier te zetten. Daarmee 
moet duidelijk worden op welke 
terreinen de gemeenten willen sa-

Koninklijke Onderscheidingen

Nieuwe stap in samenwerking DOORSZ

Met heel veel plezier reikt burge-
meester Elfers elk jaar de nodige 
Koninklijke Onderscheidingen uit. 
Het is daarbij goed op te merken dat 
steeds meer inwoners aandacht heb-
ben voor de vele vrijwilligerswerk-
zaamheden van hun mede-inwoners 
en de stap naar het gemeentehuis 
maken om de voorgeschreven pro-
cedure op te starten.
In 2007 ontvingen maar liefst 16 
inwoners uit onze gemeente een 
Koninklijke onderscheiding.
De uitreikingsceremonie op vrij-
dag 27 april was een groot feest. 
Vanwege het grote aantal mensen 
dat een koninklijke onderscheiding 
ontving, zijn we uitgeweken naar ’t 
Roode Hert. 

menwerken en tot hoever ze hierin 
willen gaan.
Deze visie is eind 2007 opgesteld. 
De eerste doelstelling is om op 
het gebied van ICT en P&O de sa-
menwerking te intensiveren. In het 
voorjaar van 2008 wordt hiermee 
een start gemaakt door de geza-
menlijke doelstelling in een plan 
van aanpak uit te werken.

De onderstaande personen zijn be-
noemd tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau:
•  Dhr. F. ten Kley (Lemelerveld)
•  Mevr. G. Landman-Paters (Dalfsen)
•  Dhr. A. Bol (Dalfsen)
•  Dhr. H. van ’t Zand (Dalfsen)
•  Mevr. W. van ’t Zand-van Unen
   (Dalfsen)
•  Mevr. D.P.M. Krisman-Kogelman  
 (Lemelerveld)
• Mevr. L. van de Wetering-
 ter Morshuizen(Nieuwleusen)
•  Dhr. H. Bollemaat (Nieuwleusen)
•  Mevr. H. van Leussen-Goos 
 (Dalfsen)
•  dhr. A. Vriend (Nieuwleusen)
•  Mevr. W.J. Elzerman(Nieuwleusen)
•  Mevr. J. de Groot-de Velde 
 Harsenhorst (Dalfsen)

De gemeente Dalfsen heeft er een 
traditie van gemaakt om op de eer-
ste vrijdag in september een zoge-
noemd Brongesprek te organiseren. 
Hierbij zijn de colleges van B&W 
uit Dalfsen, Ommen, Hardenberg 
en Zwolle aanwezig, evenals een 
afvaardiging van het College van 
Gedeputeerde Staten. Van gedach-
ten wordt gewisseld met de leden 
van de Tweede en Eerste Kamer die 
uit onze regio afkomstig zijn. 

Brongesprek

Omdat de vriendschapsband tussen 
Dalfsen en Horstel in 2006 officieel 
10 jaar bestond heeft het gemeente-
bestuur van Dalfsen gemeend hier-
aan aandacht te moeten schenken 
door de oosterburen een cadeau te 
overhandigen. De gemeente Dalf-

Draaginsigne Gewonden
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sen heeft de bevolking van Hörstel 
een jeu de boulesbaan geschonken. 
Op 26 oktober 2007 reisde daarom 
een Dalfser delegatie af naar Duits-
land om daar op feestelijke wijze de 
nieuwe baan te overhandigen en in 
te wijden.

Naast deze uitreiking tijdens de al-
gemene gelegenheid worden ook 
Koninklijke Onderscheidingen uit-
gereikt bij bijzondere gelegenhe-
den. Drie leden van de brandweer 
zijn onderscheiden, te weten dhr. 
W.J.J. Heerink, dhr. H.J. Mulder en 
dhr. L.S.M. Tijhaar.

Daarnaast heeft burgemeester Elfers 
een Koninklijke Onderscheiding 
uitgereikt aan de heer Theus van 
den Brink. De heer Van den Brink 
heeft op 31 oktober afscheid geno-
men van de gemeenteraad en voor 
zijn jarenlange inzet als raadslid is 
hij benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 

RECEPT Ingrediënten voor 6-8 wraps:
3 kipfilet’s
1,5 eetl. Pataks original mild curry
1 rode ui
2 paprika’s
sour cream
kropje ijsbergsla
1 pak wraps (8) van Casa Fiesta
(evt. geraspte kaas)

Snijd kipfilet in repen. Meng met de curry. 
Laat even staan en snijd in tijd de ui en de 
paprika in grove repen en brede ringen. 
Verhit de grill-pan of koekepan en grill of 
bak de kipfilet, regelmatig even omdraai-
en. Tot het bijna gaar is en dan paprika en 
ui bijvoegen. Vuur laag zetten tot kip gaar 
is. Snijd ijsbergsla in dunne repen, even 
wassen en uit laten lekken. Verwarm de 
wraps. Vul ze met de kip en wat paprika, 
ui en een beetje sourcream. Heerlijk met 
een tomaten/feta salade en balsamico/
olijfolie/gembersiroop dressing.  Als u 
de wraps in vershoudfolie oprolt en in 
de koelkast koelt, is het ook heerlijk om 
mee te nemen naar een picknick. Voor 
de kids die hier niet van houden, kunt  
u een wrap insmeren met een beetje mayo- 
naise, plakjes kaas erop en een beetje  
ijsbergsla en oprollen. Eet smakelijk!

In ziekenhuis De Weezenlanden 
heeft burgemeester Elfers het ge-
wondeninsigne uitgereikt aan oud 
Dalfsenaar H.A. Jorink. De heer 
Jorink diende bij de Koninklijke 
Landmacht en werd in 1951 uitge-
zonden naar Korea. Daar raakte hij 
ernstig gewond. Bij een mijnont-
ploffing verloor hij beide handen. 
De heer Jorink heeft de uitreiking 
als uiterst waardevol ervaren. 



Regio

Colofon
Dit burgerjaarverslag is een 
uitgave van de gemeente 
Dalfsen.

Redactie
gemeente Dalfsen

Eindredactie
afdeling Bestuurszaken 
en Communicatie

Foto’s
gemeente Dalfsen, Foreco, 
Luinstra Bronbemaling B.V., 
Nijl B.V. , Jan Duerink, 
Paulien Design

Vormgeving: 
Paulien Design, Dalfsen

Druk:
Drukkerij Veldhuis, Raalte

Oplage: 
11.500

Verspreiding: 
Verspreidingsbureau Vrieling,
Nieuwleusen

Juni 2008

Aan de inhoud van dit burgerjaarverslag 

kunnen geen rechten worden ontleend.

Regio - In de gemeente Dalf-
sen zijn zeven verenigingen van 
plaatselijke belangen actief. In 
samenwerking met deze vereni-
gingen organiseert de gemeente 
jaarlijks zeven gemeentelijke in-
formatieavonden. 

Tijdens een gemeentelijke infor-
matieavond wordt de bevolking 
geïnformeerd over de laatste ont-
wikkelingen die spelen binnen de 
gemeente en specifiek in de kern 
die bezocht wordt. Daarnaast krij-

Gemeentelijke informatieavonden 
Gemeentebestuur op
bezoek in de kernen 

gen bezoekers tijdens deze avond 
uitgebreid de gelegenheid om vra-
gen te stellen aan het gemeentebe-
stuur. 
In het voorjaar van 2007 is het ge-
meentebestuur te gast geweest bij 
Plaatselijk Belang Ankum, Hes-
sum-Vennenberg-Rechteren, Oud-
leusen en Dalfsen. In het najaar 
werden Hoonhorst, Lemelerveld en 
Nieuwleusen bezocht.
Wethouder Ton de Vries is het eer-
ste “bestuurlijke aanspreekpunt” 
voor de verenigingen van Plaatse-
lijk Belang.

Nieuwleusen - In januari 2007 
is het kunstwerk “Leeuwen” te 
Nieuwleusen onthuld. Een bron-
zen kunstwerk van Antoinette 
Briët uit Eindhoven. Deze kun-
stenares heeft op de basisscholen 
De Tweemaster en De Planthof 
les gegeven. De leerlingen uit de 
groepen 8 kregen de opdracht een 
schetsontwerp te maken voor een 
kunstwerk bij hun school. Ver-
volgens mochten ze dat ontwerp 
in klei uitbeelden. Van de ontwer-
pen zijn foto’s gemaakt die te zien 
waren in de bibliotheek. 

Tijdens de onthulling van het kunst-
werk werden ballonnen opgelaten 
van de deelnemende kinderen. 
De fundering van “Leeuwen” werd 
gemaakt door een plaatselijke aan-
nemer. Door dergelijke sponsoren 
worden de kosten verminderd en 
wordt de betrokkenheid vergroot.

Gerner Marke
In april besloot de gemeenteraad 
om E 100.000,-- beschikbaar te 
stellen voor een kunstwerk in de 
Gerner Marke. Het thema voor dit 
kunstwerk is “Verbinding”. Voor 
het realiseren van een kunstwerk 
in deze nieuwe wijk wordt samen-
gewerkt met de Stichting Kunst-
wegen. Deze stichting exploiteert 
kunstwerken langs de Vecht in 
zowel Nederland als Duitsland. 
Door deze samenwerking beoogt 
de Kunstcommissie een belangrijk 
kunstwerk binnen te halen. 

Kunst in de openbare ruimte

Noli Me Tangere (Raak mij niet aan)

Vastbouw b.v., de projectontwik-
kelaar van de Grote Markt in 
Nieuwleusen, stelde een flink be-
drag  beschikbaar voor kunst op 
de Grote Markt. Met een vertegen-
woordiging vanuit de winkeliers en 
Plaatselijk Belang heeft de kunst-
commissie zich georiënteerd op de 
mogelijkheden. Het is de bedoe-
ling om medio 2008 het kunstwerk 
Noli Me Tangere, een lichtgevende 
boom van staal, van Luk van Soom 
te plaatsen. 

Diverse locaties
Met de Hogeschool Windesheim en 
de Historische Kring is gesproken 
over kunstwerken aan de Stokte, de 
Ruitenborghweg en de Vechtdijk. 
Deze locaties zijn geïnventariseerd 
in het projectplan Kunst Langs De 
Vecht. In dit plan zijn 29 locaties 
opgenomen, waar in het verleden 
gebeurtenissen hebben plaatsge-

vonden, die waardevol zijn om her-
innerd te worden. De kunstwerken 
worden gemarkeerd met een Bent-
heimer steen. 

Achtergrond
De gemeente Dalfsen heeft voor-
waarden gecreëerd voor het realise-
ren van kunst in de openbare ruimte. 
De kunst wordt namelijk erkend als 
een factor, die mensen inspireert te 
beleven, om zichzelf te ontdekken, 
om nieuwe denkbeelden te ontwik-
kelen en om zich te verwonderen 
over prachtige creaties. Van iedere 
m2 verkochte bouwgrond vloeit  
E 0,70 naar het fonds voor de beel-
dende kunst.
De ingestelde Kunstcommissie, 
bestaande uit vijf leden uit de ge-
meente, adviseert samen met buurt-
vertegenwoordigers, het gemeente-
bestuur. Daarbij gaat het vooral om 
de kunstenaar, het onderwerp en de 
locatie.

Dalfsen heeft
plannen met 
water
Regio - De gemeente heeft sinds 
2007 twee plannen op het gebied 
van water, namelijk het inte-
graal waterplan Dalfsen en het 
gemeentelijk rioleringsplan. De 
beide plannen beschrijven hoe de 
gemeente om wil gaan met water. 

Over welk water gaat het dan? De 
plannen gaan over al het water om 
ons heen. Dus het regenwater wat 
kan leiden tot overlast of het grond-
water, maar ook het afvalwater en 
het oppervlaktewater in de kernen. 
In het waterplan zijn de water-
doelstellingen binnen vier thema’s 
benoemd. Het gemeentelijk riole-
ringsplan en het waterplan vullen 
elkaar hierbij aan.

Thema 1: Ruimte voor water
Water heeft ruimte nodig. Om 
overlast te voorkomen, voor nu en 
later. Daarom wil Dalfsen vroeg-
tijdig de waterkansen benutten in 
nieuwe ruimtelijke plannen, waar-
bij er ruimte gegeven wordt aan 
waterberging binnen en buiten de 
bebouwde gebieden.

Thema 2: Schoon water
De waterkwaliteit is belangrijk voor 
flora en fauna en daarmee voor de 
beleving van water. Dalfsen streeft 
naar een goede chemische en eco-
logische kwaliteit van al het water 
binnen in haar gemeentegrenzen. 
We willen een kwaliteit die mini-
maal voldoet aan de Europese Ka-
derrichtlijn water. Om die kwaliteit 
te halen zijn maatregelen nodig zo-
als het voorkomen en verminderen 
van vervuiling, en het ‘afkoppelen’ 
van regenwater.
 
Thema 3: Genieten van water
Water wordt gebruikt voor recrea-
tie. Denk bijvoorbeeld maar aan het 
varen, vissen of het genieten van 
het water en natuur in het Vecht-
dal. Dalfsen wil met behulp van 
streefbeelden de ambitie vastleggen 
voor de diverse waterlocaties. Deze 
streefbeelden zijn bijvoorbeeld: 
water voor natuur, voor cultuurhis-
torie of recreatie.

Thema 4: Waterorganisatie en 
communicatie
Veel beleidskaders worden op-
gesteld door de provincie en het 
Rijk. Echter bij het daadwerkelijk 
uitvoeren van werken aan water 
is de organisatie vooral in handen 
van de gemeente en het waterschap. 
Wettelijk heeft ieder zijn eigen wa-
tertaken. Door nog meer samen te 
werken in het waterbeheer en door 
technische en bestuurlijke afstem-
ming is er een grotere optimalisatie 
te behalen met relatief lagere maat-
schappelijke kosten.

Om alle mooie beleidsvoornemens 
om te zetten in daden zijn er con-
crete maatregelen vastgesteld. Ge-
meente en waterschap nemen de 
verantwoordelijkheid op zich voor 
de uitvoering van deze maatrege-
len. 

Deze zijn ondermeer: 
•  vaststellen van een subsidie-
 verordening voor afkoppelen 
 hemelwater;
• het opstellen van een 
 afkoppelkansenplan; 
•  Optimalisatiestudie voor de 
 afvalwatersysteem;
• opzetten Waterloket.
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