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Inleiding 
 
 
Wij bieden u hierbij de verslaglegging over het jaar 2008 aan. 
 
Deze verslaglegging bestaat uit het verslag en de programma-jaarrekening en dient ter verantwoording 
van het in 2008 gevoerde financieel beheer en financieel beleid. 
 
 
 
In dit verslag komen aan de orde: 
 

- Verslaggeving 
- Rekeningresultaat 
- Gerealiseerd beleid 
- Financiële positie 

 
 
Het jaarverslag bestaat uit: 
 

- Programmaverantwoording 
- Paragrafen 
- Grondexploitaties 

 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 

- Balans per 31 december 2008 
- Programmarekening 2008 
- Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
- Toelichting op de balans 
- Staat van reserves en voorzieningen 
- Analyse begrotingsafwijkingen per programma 
- Overzicht incidentele baten en lasten 
- Overzicht aanwending onvoorzien 
- Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

 
 
 
Bijlagen: 

- Kerngegevens 
- Overzicht investeringen en kredieten 
- Overzicht specifieke uitkeringen (SISA) 
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Verslaggeving 
 
De jaarrekening 2008 is samengesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV).  
 
Begrotingscijfers 
De in de jaarrekening vermelde begrotingscijfers zijn overeenkomstig de primaire begroting, aangevuld 
met 25 begrotingswijzigingen. 
 

 

Rekeningresultaat 

 
De jaarrekening 2008 sluit met een nadelig saldo van € 14.970. In tegenstelling tot voorgaande jaren, 
toen er veel incidentele meevallers waren, is er nu geen positief rekeningresultaat maar een klein 
negatief resultaat. Hieronder wordt dit verklaard. 
 (€) 

Geprognosticeerd resultaat najaarsrapportage 293.000 
Nadelig saldo rekening 2008 15.000 
Afname voordelig saldo ten opzichte van de najaarsrapportage 308.000 

 
De afname van het voordelig saldo ten opzichte van het geprognosticeerd saldo bij de 
najaarsrapportage wordt onder meer veroorzaakt door de volgende voor- en nadelen: 
   

Voordelen:  
- algemene uitkering gemeentefonds 208.000 
- dividend Essent 180.000 
 
Nadelen: 
- afname baten 96.000 
- leerlingenvervoer 42.000 
- toename salarissen i.v.m. vervanging 94.000 
- WWB, waardering vorderingen voorgaande jaren 84.000 
- automatisering onderhoud 56.000 
- kapitaallasten, door voorschriften BBV 140.000 
- uren doorverdeling grondexploitatie en investeringen 104.000 
- diversen 80.000 
 Totaal 308.000  

 
 
Overeenkomstig de voorschriften is dit resultaat afzonderlijk op de balans tot uitdrukking gebracht. 
 
In de toelichting bij de programmarekening is een analyse opgenomen van de afwijkingen tussen de 
werkelijke uitkomsten en de ramingen.  
 
 

Gerealiseerd beleid 

 
Algemeen 
In de toelichting op de balans en de toelichtingen bij de programma’s wordt ingegaan op het in 2008 
gerealiseerde beleid. 
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Grondexploitatie 

Ten aanzien van de in bouwexploitatie genomen gronden zijn in hoofdlijnen de verwachtingen per 
complex nader toegelicht. Deze toelichting staat achter de paragraaf grondbeleid 
 

Financiële positie 

De totale positie met betrekking tot de reserves en voorzieningen bedraagt met inbegrip van het nadelig 
rekeningsaldo van €  14.970 (voorshands opgenomen onder algemene reserve)  per 31 december 2008 
€ 73.494.909. 
 
Ten opzichte van 2008 betekent dit een toename van € 1.870.000. 
 
De totale reserves kunnen in grote lijnen als volgt worden onderverdeeld: 
 

2008       2007      
 
algemene reserves 6.176.000 5.958.000 
 
reserves grondexploitaties 11.568.000 11.488.000 
 
bestemmingsreserves 53.391.000 51.127.000 
 
voorzieningen 2.360.000 2.867.000 
 
voorzieningen grondexploitaties 0 185.000 
 
totaal 73.495.000** 71.625.000 
 ========= ========= 
 
Voor een verdere toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting bij de 
balans. 
 
* De bestemmingsreserves zijn geblokkeerd ten behoeve van de kapitaallasten (gemeentelijke 
huisvesting, gemeentewerf en brandweerkazerne) voor een bedrag van € 17.132.000.  
 
 
** Totaal staat reserves en voorzieningen (zie overzicht) 73.509.879 
   af rekeningsaldo 2008 14.970 

 73.494.909 
========= 

 
Globaal kan de toename van de reserves en voorzieningen als volgt worden verklaard: 
 

1. algemene reserve: opnemen van het nadelig rekeningsaldo van €  15.000, rente toevoeging van 
€ 1.305.000 en onttrekking op grond van raadsbesluiten van € 1.147.000. 

 
2. reserves/voorzieningen grondexploitaties: storting in de reserve dorpsuitleg (uit grondverkopen) 

€ 693.000, rente toevoeging € 583.000, toevoeging resultaat o.a. complexen 
Westerbouwlanden en De Grift  € 1.408.000 en onttrekking ten gunste van algemene reserve € 
1.800.000, herinrichting Bellingeweer 1.804.000 en resultaat €  617.000 (o.a. Waterfront en 
overige gronden). 

 
3. bestemmingsreserves: nieuwe reserve met betrekking tot Ruimtelijke kwaliteit € 103.000.  

 
Voor een verdere toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting bij de 
balans. 
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Programma 1  Bestuur  
 
Hoofdkenmerken 
 

Het programma omvat alle taken van de raad en het college op het terrein van het openbaar 
bestuur en de ondersteuning en dienstverlening hierbij door de gemeentelijke organisatie. Tot dit 
programma behoren ook de algemene dekkingsmiddelen: inkomsten die de gemeente min of meer 
vrij kan besteden. 
In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op het gevoerde beleid op het gebied van de 
ondersteunende taken door de organisatie. De paragrafen Lokale heffingen en Financiering hebben 
ook een sterke relatie met de producten van dit programma en geven inzicht in het gevoerde beleid 
op deze terreinen. 

 
In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 
 Portefeuillehouder     Afdeling 
 

Bestuursorganen Elfers  Bestuur   
Bestuursondersteuning B&W Elfers  Bestuur 
Akten Elfers  PZ 
Documenten en uittreksels Elfers  PZ 
Vastgoedinformatievoorziening Elfers  FZ 
Baten Akten Elfers  PZ 
Baten documenten en uittreksels Elfers  PZ 
Bestuurlijke samenwerking Elfers  B&C 
Bestuursondersteuning raad Elfers   Bestuur 
Leningen < 1 jaar Goldsteen  F&B 
Overige financiële middelen/Beleggingen Goldsteen  F&B 
Geldleningen > 1 jaar Goldsteen  F&B 
Algemene uitkering gemeentefonds Goldsteen  F&B 
Algemene baten en lasten Goldsteen  F&B 

 Uitvoering wet WOZ Goldsteen  F&B 
 Baten ozb gebruikers  Goldsteen  F&B 

 Baten ozb eigenaren Goldsteen  F&B  

 Baten baatbelasting Goldsteen  F&B 

 Baten toeristenbelasting Goldsteen  F&B  

 Baten hondenbelasting Goldsteen  F&B 

 Baten precariobelasting Goldsteen  F&B 

 Lasten heffing en invordering gem. belastingen Goldsteen  F&B 
 Saldo van kostenplaatsen Goldsteen  F&B 
 Saldo exploitatie voor bestemming Goldsteen  F&B 
 Mutaties reserves Goldsteen  F&B 

Saldo na bestemming Goldsteen  F&B 
 
Bestaand beleid 

 
Het beleid voor dit programma ligt vast in o.m. de volgende beleidsplannen en verordeningen: 

• Communicatienota 2007-2011 (2006)  

• Beleidsplan Interne Communicatie (2008) 

• Verordening op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (2002) 

• Vastgoedinformatieplan (2002) 

• Samenwerking met andere gemeenten (DOORSZ) (2006) 

• Internetvisie (2004) 

• Nota reserves en voorzieningen 2007-2011 (2007) 

• Nota waardering en afschrijving vaste activa 2006-2010 (2005) 

• Treasurystatuut (2002) 

• Financiële verordening gemeente Dalfsen (2004) 

• Controleverordening gemeente Dalfsen (2004) 
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• Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (2004) 

• GBA beheerregeling (2007) 
 

 
 

Wat wilden we bereiken en wat zouden we 
daarvoor doen? 

Wat hebben we bereikt? 

Actieve en klantgerichte opstelling personeel  
Diverse trainingen op het gebied van telefoon, 
presentatie, gesprekstechnieken en 
schrijfvaardigheid 
 

 
 

• Diverse medewerkers hebben trainingen 
gevolgd op de genoemde gebieden. In de 
functieontwikkelingsgesprekken worden hierover 
individuele afspraken met medewerkers 
gemaakt.  
 

Goed geïnformeerd personeel 
 

• Ontwikkelen en implementeren beleid Interne 
Communicatie 

 
 

• Ontwikkelen van Intranet/People Podium 
(dit is een tijdschrijfsysteem) 

 

 
 

• Niet gerealiseerd, maar in de tweede helft van 
2009 wordt een training “geven van feedback” 
voor alle medewerkers georganiseerd. 
 

• Als gevolg van de nieuwbouw van het 
gemeentehuis is een aantal programma’s 
vervangen. De reden hiervoor was het maken 
van een efficiencyslag. Hierdoor is People 
Podium vervangen door het programma 
TimeTell. Het voordeel van TimeTell is dat dit 
programma tijdregistratie koppelt aan 
urenregistratie en managementinformatie. 

 

Betrokken en goed geïnformeerde burgers 
 

• Ontwikkelen voorstel voor invoering burgerpanel 
 
 
 
 

• Onderzoek naar de informatiebehoefte van 
burgers 

 
 
 
 
 

• Onderzoek naar ontsluiting informatie via 
narrowcasting. 

 

 
 

• In 2009 staat het dienstverleningsconcept op de 
planning. Een onderzoek naar het instellen van 
een burgerpanel sluit hierbij aan en wordt ook in 
dit in traject opgenomen.  
 

• Internet is voortdurend aan veranderingen 
onderhevig. De website van Dalfsen wordt 
voortdurend uitgebreid. De contentbeheerders 
hebben allen een training gevolgd voor 
webmanager én hebben een cursus schrijven 
voor het web gevolgd.  
 

• Via beeldschermen in de centrale hal wordt 
informatie gegeven over de gemeente Dalfsen. 
Van belang is dat dit punt wordt meegenomen in 
de communicatieplannen voor diverse projecten. 
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Vroegtijdig communiceren met de doelgroepen  
 

• Voorstellen voorzien van een communicatieplan 
 
 

• Verplicht invullen communicatieparagraaf in 
adviesformulieren 

 
 

• Actieve persvoorlichting 
 

 
 
• In de meeste gevallen worden voorstellen 

voorzien van een communicatieplan.  
 

• De communicatieparagrafen worden in veel 
gevallen ingevuld. Dit is een aandachtspunt 
waar we aan moeten blijven werken. 
 

• In 2007 is een start gemaakt met het persuurtje 
en dit is in 2008 gecontinueerd. Ook worden 
tussentijds persberichten verstuurd, als de 
actualiteit daarom vraagt.  

 

Digitale dienstverlening uitbreiden 
 

• Uitbreiden aanbod via website. (65% norm) 
 
 
 
 

• Doorontwikkelen DigiD en betalen via de 
website mogelijk maken. 
 

• Actief informeren burgers over 
(on)mogelijkheden digitale dienstverlening 

 

 
 

• In het digitale loket van de gemeentelijke 
website zijn de belangrijkste (meest 
voorkomende) diensten en producten digitaal 
aan te vragen. 
 

• Het afrekenen via de website en authenticatie 
via DigiD zijn operationeel en in gebruik. 
 

• Burgers en bedrijven zijn via verschillende 
mediakanalen geïnformeerd over de 
mogelijkheid om digitaal zaken te regelen. 
 

Kwaliteitszorg verbeteren 
 
Intensiveren samenwerking DOORSZ 
 
 

 
 

• Op alle terreinen zijn verbeterstappen gezet 
(bijv. werkprocessen) of in voorbereiding (bijv. 
aanzet ICT samenwerking Dalfsen-Staphorst-
Zwartewaterland-(Ommen). 

 

 

Wat heeft het gekost?           
  begroting begroting rekening   rekening 

  2008 2008 2008 verschil* 2007 

  primair na wijz.       

Lasten 8.598.399 11.928.993 16.643.791 -4.714.798 28.022.879 

          

Baten 26.481.593 32.424.782 33.909.551 1.484.769 50.127.455 

          

Saldo programma 1 -17.883.194 -20.495.789 -17.265.760 -3.230.029 -22.104.576 

Overzicht lasten en baten x € 1,-.      

* '-' is hogere uitgaven en lagere inkomsten      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 



 15 

 

Programma 2  Openbare orde en veiligheid  
 
 
Hoofdkenmerken 

 
Het programma omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin gemeente, politie, brandweer, justitie, 
maatschappelijke organisatie en burgers ieder hun rol hebben. De gemeente voert beleid op alle vijf 
schakels van de veiligheidsketen, te weten pro-actie, preventie, repressie, preparatie en 
grootschalig optreden en rampenbestrijding.   

• pro-actie: uitvoeren van risicoanalyses, betrokkenheid bij ruimtelijke en infrastructuurplanning. 

• preventie: met name voorlichting, vergunningverlening, handhaving en (rampen)plannen. 

• preparatie: het ontwikkelen en implementeren van rampenbestrijdingsplannen, aanvalsplannen 
en bereikbaarheidskaarten, het voorbereiden en beoefenen van grootschalig optreden en 
rampenbestrijding, opleiden en oefenen van de betrokkenen bij de gemeentelijke 
rampenbestrijding. 

• repressie: daadwerkelijke hulpverlening en voorbereiding. 

• nazorg: begeleiding en opvang van betrokkenen na een incident of calamiteit. 
 
 

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 
 
 Portefeuillehouder  Afdeling 
 

Brandweer Elfers   Brandweer 
Rampenbestrijding Elfers   B&C 
Openbare orde en integrale veiligheid Elfers   B&C 

 
Bestaand beleid 

 
Het beleid voor dit programma ligt vast in o.m. de volgende beleidsplannen en verordeningen: 

• Nota integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma 2007-2010 (2006) 

• Nota externe veiligheidsvisie en uitvoeringsprogramma (2007) 

• Algemene plaatselijke verordening (2007) 

• Evenementenbeleid 2005 – 2010 (2005) 

• Coffeeshopbeleid (2001) 

• Prostitutiebeleid (2001) 

• Teamwerkplan 2008 politie Dalfsen-Ommen (2007) 

• Rampenplan 2005 – 2008 (2005) 

• Beleidsplan brandweer 2007-2011 (2007) 

• Brandpreventie-activiteitenplan (2002) 

• Beleid gebruiksvergunningen en handhaving Brandweer Gemeente Dalfsen (2002) 

• Brandpreventiebeleid bestaande bouw Gemeente Dalfsen (2002) 

• Brandbeveiligingsverordening (2002) 

• Verordening Brandveiligheid en hulpverlening (2002) 

• Beleidsplan Regionale Brandweer IJssel-Vecht 2005-2009 (2005) 

• Beleidsplan materiaal/materieel brandweer Dalfsen 2004-2016 (2005) 

• Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer IJssel-Vecht (2004) 

• Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer Dalfsen 2008-2012 (2008) 

• Repressief convenant Officier van Dienst Zwartewaterland, Staphorst en Dalfsen (2003) 

• PTPP Project Taakverdeling Proactie/Preventie (2005) 
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Wat wilden we bereiken en wat zouden we 
daarvoor doen? 

Wat hebben we bereikt? 

Adequate rampenbestrijdingsorganisatie, een  
actueel rampenplan en deelplannen en een goed 
opgeleide en geoefende rampenstaf 
 
Werken volgens een nieuwe structuur waarbij de 
nadruk (nog) meer komt te liggen op coördinatie en 
aansturing van de gemeentelijke procesteams 
 
 

 
 
 
 

• In 2008 is voor het eerst gewerkt met de nieuwe 
structuur voor de rampenbestrijding. Conform het 
voorstel is regiobreed ingezet op regionale 
coördinatie en aansturing. Dalfsen heeft 
regionaal geparticipeerd in de 
rampenoefeningen.  

 

Zeggenschap over de prioriteiten van de politie 

 

Jaarlijks overleg met de politie waarbij de 
speerpunten van het politiebeleid worden afgestemd 
op het gemeentelijke integraal veiligheidsbeleid 
 

 
 

• Is conform gerealiseerd. Er vindt afstemming 
plaats tussen gemeente, politie en openbaar 
ministerie.  

Terugdringen relationeel geweld 
 

• Regievoeren en de voortgang bewaken van de  
Lokale Aanpak Huiselijk Geweld via:  

 - rechtstreeks contact met de procesmanager  
 - vergaderingen met de beleidsgroep  
 - verslagen van de bijeenkomsten van het  
   casuïstiekoverleg.  
 

• Landelijke ontwikkelingen volgen (o.a. 
wetgeving uithuisplaatsing daders). 

  
 
 

• Deelname aan regionale netwerken op het 
gebied van aanpak huiselijk geweld 

 

 
 

• De beleidsgroep en het casuïstiekoverleg zijn op 
regelmatige basis bij elkaar geweest. Dit ‘loopt’ 
goed.  

 
 
 
 

• In 2008 zijn voorbereidingen getroffen voor de 
implementatie van de Wet Tijdelijk Huisverbod 
(mogelijkheid tot tijdelijke uithuisplaatsing dader 
huiselijk geweld).  
 

• Dit is regionaal opgepakt door de gemeente 
Zwolle en het Regionaal Coördinatiepunt 
Integrale Veiligheid (RCIV). 

 

Waarborgen van de veiligheid van bezoekers en 
deelnemers aan (grootschalige) evenementen 
 
Regie op de voorbereiding van grootschalige 
evenementen door het houden van multidisciplinaire 
vooroverleggen 

 
 
 

• Wordt conform uitgevoerd.  

Huidige (hoge) veiligheidsniveau in Dalfsen 
vasthouden 
 
 
 
 
 
Uitvoering geven aan:  

• een waarden en normenproject  
 
 
 
 
 
 

 
Dalfsen is in 2008 landelijk op de 6

e
 plaats 

geëindigd als meest veilige gemeente. In de 
provincie Overijssel zelfs op de tweede plaats.  
 
Gemeente voert actief de regie binnen de 
veiligheidsketen.  
 

• Voorjaar 2008 hebben de groepen 7 en 8 van 
vrijwel alle basisscholen deelgenomen aan een 
waarden- en normenproject, in de vorm van een 
sportactiviteit (basketbalclinic) met een 
maatschappelijke boodschap.  
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• een project ter vergroting van de 
aangiftebereidheid van burgers 

 
 

• een project ter vermindering van de overlast 
door hondenpoep (leefbaarheid). 

 

 

• Via de Veiligheidsnieuwsbrief is aandacht 
besteed aan het belang van het doen van 
aangifte. 
 

• Er is geen sprake geweest van een concreet 
project ter vermindering van 
hondenpoepoverlast. Wel zijn enkele 
hondentoiletten geplaatst en is er in 
KernPUNTEN aandacht geweest voor dit 
onderwerp. 

 

Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren  
 

Formuleren van beleid t.a.v. jongerenketen  
 

 
 

• In mei 2008 is de “Nota Ketenbeleid gemeente 
Dalfsen” vastgesteld door de gemeenteraad. 
Verder hebben we actief uitvoering gegeven aan 
diverse projecten in het kader van het regionale 
alcoholmatigingsprogramma “Minder drank, meer 
scoren!”.     

 

De kans op en het effect van ernstige ongevallen 
met gevaarlijke stoffen bij bedrijven en/of 
transport van gevaarlijke stoffen verkleinen 
en/of verminderen.  
 
Vaststellen route vervoer gevaarlijke stoffen 
 

 
 
 
 

 

• Routering is vastgesteld.  

Implementeren van het externe veiligheidsbeleid 
in de gemeentelijke organisatie  
 

• Opleidingstraject en workshops voor 
medewerkers 

 

• Ontwikkelen van formats 
 

• Verwerken beleid in bestemmingsplannen en 
milieuvergunningen 

 

 
 
 

• In 2008 is verder invulling gegeven aan de 
diverse incidentele en structurele taken uit het 
externe veiligheidsbeleid. Deze dienen in het 
kader van het provinciale Meerjarenprogramma 
Externe Veiligheid (MEVO) te worden uitgevoerd. 
Ondermeer de hiernaast genoemde taken.  

 

Wat heeft het gekost?           
  begroting begroting rekening   rekening 

  2008 2008 2008 verschil* 2007 

  primair na wijz.       

Lasten 1.844.678 1.848.957 1.935.456 -86.499 1.778.020 

          

Baten 87.426 31.426 35.649 4.223 128.124 

          

Saldo programma 2 1.757.252 1.817.531 1.899.807 -82.276 1.649.896 

Overzicht lasten en baten x € 1,-.      

* '-' is hogere uitgaven en lagere inkomsten      
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Programma 3  Beheer openbare ruimte 
 
 

Hoofdkenmerken  
 
Het programma omvat de zorg voor de aanleg en het onderhoud van alle voorzieningen die in de 
openbare ruimte aanwezig zijn zoals wegen, openbaar groen en speelplaatsen. 

 
 

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 
 
 Portefeuillehouder Afdeling 
 

Wegen, straten en pleinen De Vries                  O&B/O&G  
Verkeersmaatregelen te land Goldsteen                 O&G 
Openbaar vervoer Goldsteen                 O&G 
Waterkering, afwatering e.d. De Vries              O&G/O&B 
Openbaar groen  De Vries                 O&B 
Openluchtrecreatie Laarman                 O&G 
Kinderspeelplaatsen Laarman                 O&B 
 

 
Bestaand beleid 

 
Het beleid voor dit programma ligt vast in o.m. de volgende beleidsplannen en verordeningen: 

• Wegenbeheernota 2004-2008 (2004) 

• Beleidsplan openbare verlichting 2004-2008 (2004) 

• Nota onverharde wegen 2004-2010 (2004) 

• Meerjaren onderhoudsplan bruggen 2007-2010 (2007)  

• Groenstructuurplan 2001-2010 (2001)  

• Berm- en slootbeheerplan (1998)  

• Beleidsplan recreatie en toerisme 2002-2010 (2002) 

• Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan 2005-2009 (2005) 

• Meerjarenonderhoudsplanning gebouwen (2005) 
 

 
 
 
 

Wat wilden we bereiken en wat zouden we 
daarvoor doen? 

Wat hebben we bereikt? 

Een goed onderhoudsniveau van de verharde 
wegen. 
 

• Het uitvoeren van de herinrichting van de 
Kampfstraat in Lemelerveld (herinrichting weg in 
overleg met inrichting door De Veste) 
Brandkolkstraat en Westerstraat (het gedeelte 
Wilhelminastraat – Ankummerstraat) in Dalfsen 
en het Zandspeur (het gedeelte Weegbree-
Koningin Julianalaan) en de J.H. Eshuisweg in 
Nieuwleusen  

 

• Uitvoeren van veldinventarisaties ten behoeve 
van het berm- en slootbeheerplan 2009 
 

 
 
 

• Herinrichting van de Kampfstraat is tot 2010 
opgeschoven vanwege uitstel renovatie 
woningen. 

 Herinrichting Brandkolkstraat, Westerstraat, 
 Zandspeur en J.H. Eshuisweg zijn uitgevoerd. 
 
 
 
 

• Gerealiseerd. 
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Het bereiken van een veilige, leefbare en 
bereikbare leefomgeving. Het verkeer dat 
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van 
welvaart en welzijn in de gemeente Dalfsen moet 
vlot en veilig worden afgewikkeld. Hinder in de 
vorm van geluids- en trillingsoverlast moet 
zoveel mogelijk worden beperkt. 
 

• Uitvoeren Duurzaam Veilig – inrichting 
Ruitenveen – 60 km/uur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Optimalisatie 30 en 60 km/uurgebieden (o.a. 
kruispunt Kanaaldijk, Parallelstr. Lemelerveld, 
kruispunt Leemculeweg-Vossersteeg) 

 
 
 

• Niet-infrastructureel: in samenwerking met VVN 
opstellen en uitvoeren van het Aktieplan 
Verkeersveiligheid 2008 

 

• Planvorming aansluitingen N348 bij Lemelerveld 
(samen met provincie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Onderzoek opwaardering N340 (+ planvorming 
samen met provincie) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Gerealiseerd. Dalfsen is vanaf de lancering van 
Duurzaam Veilig eind jaren negentig bezig 
geweest met de inrichting van de 
verblijfsgebieden in de gemeente. Het doel is het 
terugdringen van het aantal doden en gewonden 
in het verkeer. Dit is een grootschalige klus 
geweest, die in Dalfsen gefaseerd is uitgevoerd. 
In 2008 is met het inrichten van het gebied 
Ruitenveen het laatste gebied sober uitgevoerd. 
De Duurzaam Veilige inrichting van de 
verblijfsgebieden in de gemeente is hiermee 
afgerond.  
De ontwikkeling van het aantal slachtoffer-
ongevallen van de afgelopen jaren laat een 
dalende lijn zien. Duurzaam Veilig lijkt dus ook in 
een relatief verkeersveilige plattelandsgemeente 
als Dalfsen vruchten af te werpen. 

 

• Planvormingsfase.  
De komende jaren gaat de gemeente werken 
aan verdere optimalisatie van de inrichting van 
de verblijfsgebieden en aan de hoofdroutes in de 
gemeente.  

 

• Gerealiseerd. 
 
 
 

• Planvormingsfase.  
De provincie heeft in 2008 een verkennende 
studie afgerond naar de verkeersveiligheid op de 
N348 tussen Ommen en Raalte. Voor de 
aansluitproblematiek in Lemelerveld denkt de 
provincie aan een aansluiting ten noorden van de 
kern en één in het centrum- of aan de zuidkant. 
In 2009 wordt de denkrichting uit de Verkenning 
uitgewerkt in een planstudie. De gemeentelijke 
insteek is vooral gericht op vermindering van de 
verkeersdruk in de kern Lemelerveld en het 
verbeteren van de bereikbaarheid van het 
(nieuwe) bedrijventerrein.  
 

• Planvormingsfase, het hoofddoel van het 
provinciale project N340 is verbetering van de 
doorstroming en de verkeersveiligheid op de 
hoofdrijbaan. Door de provincie is hiervoor in 
2008 een planstudie milieueffectrapportage 
(MER) gedaan. Het doel van de planMERfase is 
het kiezen van een voorkeurstracé uit enkele  
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• Uitvoeren fietspad Jagtlusterallee 
 
 

• Onderzoek Jagtlusterallee aanpassen 
wegprofiel en aansluitingen (wensenlijst GVVP) 

 
 

• Uitvoeren rotonde Beatrixlaan 
 
 
 

• Uitvoeren fietspad Dommelerdijk 
 
 

• Ongevallenbeeld objectief analyseren, 
subjectieve verkeersveiligheid via enquête 

 
 
 
 

• Evaluatie GVVP + opstellen 
uitvoeringsprogramma 2009 en verder 
(wensenlijst GVVP) 

 

• Onderzoek rol Regiotaxi in relatie tot het 
reguliere busnetwerk (+ eventueel buurtbus) en 
de Wmo-problematiek en toegankelijkheid van 
haltes voor mensen met een beperking 

 

varianten. Aan de gemeenten wordt advies 
gevraagd over dit voorkeurstracé.  
De tracékeuze wordt naar verwachting in de 
zomer van 2009 door de provincie vastgesteld. 

 

• Benodigde gronden aangekocht. Uitvoering en 
afronding 2009. 

 

• Planvormingsfase 
 
 

• Niet gerealiseerd in verband met realisatie 
gezondheidscentrum. Uitvoering (en verwachte 
afronding) in 2009. 

 

• Benodigde gronden aangekocht. Uitvoering (en 
verwachte afronding) 2009. 

 

• Gerealiseerd, objectief gezien vertonen de 
ongevallencijfers in de gemeente de afgelopen 
jaren een dalende lijn. De enquête geeft onder 
andere een beeld van het gedrag en de locaties 
die men als verkeersonveilig ervaart.  

 

• Gerealiseerd 
Vaststelling door gemeenteraad in maart 2009. 

 
 

• Niet gerealiseerd voor wat betreft rol Regiotaxi 
en buurtbus vanwege lage prioriteit en beperkte 
invloed hierop van de gemeente. In uitvoering is 
het onderdeel toegankelijke haltes, via het 
Halteplan. Vanuit de WMO moeten perrons in 
2010 een vastgestelde hoogte en breedte 
hebben, zodat ook mensen met een beperking 
gebruik kunnen maken van de bus. In Dalfsen 
wordt het Halteplan gefaseerd uitgevoerd. In 
2007-2008 zijn 7 haltes aangepast. In 2009 en 
2010 moeten de resterende haltes (ca. 35) 
volgen. 

 

Het minimaliseren van de hondenpoepoverlast, 
door een structurele effectieve aanpak tegen zo 
laag mogelijke kosten. 
 
In 2008 worden 4 hondentoiletten aangelegd 
waarvan 1 in de Gerner Marke, 1 in De Nieuwe 
Landen en 2 op nader te bepalen plaatsen 
 

 
 
 
 

• Gerealiseerd.  
Er zijn in totaal 6 hondentoiletten aangelegd en 
wel in de Gerner Marke, Nieuwe Landen, 
Ankummerstraat, Koningin Julianastraat en 
Bellingeweer ( 2x).  

 

Het minimaliseren van het zwerfafval in de 
openbare ruimte. 
 
Op de 3

e
 vrijdag in september wordt in nauwe 

samenwerking met de scholen uit Dalfsen een grote 
opruimactie gecoördineerd 
 

 
 
 

• Niet gerealiseerd, er is aansluiting gezocht bij de 
landelijke georganiseerde zwerfafval actie in de 
3

e
 week van maart - actie Nederland schoon –  

ROVA gaat dit in nauwe samenwerking met de 
basisscholen voor de gemeente organiseren.  
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Verbeteringen openbare verlichting in het kader 
van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. 
Een adequate onderhoudsmethodiek voor het 
vervangen van de lampen. 
 

• Uitbreiden met een beperkt aantal lichtmasten 
binnen en buiten de bebouwde kom 

 

• Vervangen van 250 armaturen van de openbare 
verlichting volgens het actieplan van de nota 
openbare verlichting 2004 – 2008 

 

 
 
 
 
 

• Gerealiseerd. 
Er zijn 4 extra lichtmasten aangebracht. 

 

• Gedeeltelijk gerealiseerd, er zijn in totaal 190 
armaturen inclusief lampen vervangen. 

 

Het handhaven van de kwaliteit en de 
belevingswaarde van het openbaar groen tegen 
acceptabele kosten. 
Het vergroten van de betrokkenheid van de 
burgers bij hun groene leefomgeving. 
Het beschikbar hebben van een actueel 
groenstructuurplan en een actueel 
groenbeheerprogramma die met de digitale 
kaart koppelbaar zijn. 
 

• Verder ontwikkelen van de systematiek om de 
kwaliteit van het openbaar groen in beelden 
vast te leggen 

 
 
 

• Uitbouwen van benchmarkgegevens 
 
 
 
 
 
 
 

• Afronden van het nieuwe inrichtingsplan 
Bellingeweer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gerealiseerd, een groenbeheer nota is opgesteld 
Systematiek is verder door ontwikkeld.  
Er zijn voor 2009 beeldbestekken opgesteld voor 
de uitbesteding van het onderhoud openbaar 
groen. 

 

• Het goed kunnen vergelijken met andere 
gemeenten door middel van vergelijkbare 
benchmarkgegevens blijkt in de praktijk moeilijk 
te zijn. 
In de groenbeheernota is een aanzet hiervoor 
gegeven. Komende jaren wordt dit verder 
uitgebouwd. 

 

• Gerealiseerd. 

Het in stand houden van veilige speeltoestellen 
in speelplaatsen. 
 
Uitvoer geven aan actiepunten van de beleidsnotitie 
over de inrichting, het beheer en onderhoud van de 
speelplaatsen 
 

 
 
 

• Gerealiseerd. 

Gemeentelijke gebouwen. 
 
Voor het onderhoud van de gemeentelijke 
gebouwen een gebouwennota opstellen 
 

 
 

• Gerealiseerd. 
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Wat heeft het gekost?           
  begroting begroting rekening   rekening 

  2008 2008 2008 verschil* 2007 

  primair na wijz.       

Lasten 4.602.604 6.409.454 5.674.113 735.341 11.817.399 

          

Baten 72.340 72.340 142.518 70.178 139.050 

          

Saldo programma 3 4.530.264 6.337.114 5.531.595 665.163 11.678.349 

Overzicht lasten en baten x € 1,-.      

* '-' is hogere uitgaven en lagere inkomsten      
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Programma 4  Economische zaken  
 
 
Hoofdkenmerken 

 
Het programma omvat de activiteiten die betrekking hebben op bedrijfsterreinen, bedrijfs- 
vestigingen en de ambulante handel. 
 

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 
 
 Portefeuillehouder Afdeling 
 

Markten  Elfers    B&C 
Economische ontwikkeling en beleid  Elfers    O&G 
Bouwgrondexploitatie industrie  Goldsteen    O&G 

 
Bestaand beleid 

 
Het beleid voor dit programma ligt vast in o.m. de volgende beleidsplannen en verordeningen: 

• Missie en toekomstvisie Dalfsen Stroomopwaarts 2002-2006 (2002) 

• Plattelandsvisie 2007-2012 (2007) 

• Beleidsregels Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen 2007-2009 (2007)  
en VAB-beleid 

• Nota economisch beleid 2003-2013 (2003) 

• Beleidsplan recreatie en toerisme 2002-2010 (2002) 

• Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan 2005-2009 (2005) 
 
 

Wat wilden we bereiken en wat zouden we 
daarvoor doen? 

Wat hebben we bereikt? 

De positie van gevestigde bedrijven versterken. 
 

• Intensiveren winkelconcentratiebeleid in 
Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen 

  
  
 
 

• Ontsluiten bedrijventerreinen via 
glasvezelinfrastructuur  

 

• Winkelvoorzieningen betrekken bij de 
ontwikkelcompetitie Waterfront Dalfsen en 2

e
 

fase Centrumplan Nieuwleusen. 
 

• Optimaliseren bereikbaarheid (GVVP) 
 

 
 

• Gerealiseerd. Dit is een doorlopend proces, 
maar heeft ook een uitwerking in de evaluatie 
detailhandelsstructuurvisie. Deze evaluatie is 
besproken in de raadscommissie van februari 
2009. 
 

• Gerealiseerd. 
 
 

• Gerealiseerd. 
 
 
 

• Gerealiseerd. 
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Het versterken van de goede verstandhouding 
tussen gemeente en bedrijven en het 
instandhouden/intensiveren van contacten. 
 

• Continuering overlegstructuur sectorale 
platforms (ondernemers, detailhandel, 
agrarische en toeristische sector) 

 

• Netwerkmeeting (regionaal) 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Bedrijvencontactavond (lokaal) 
 

 
 
 
 

• Gerealiseerd. 
 
 
 

• Niet gerealiseerd. De samenwerking met de 
Kamer van Koophandel over het thema 
bereikbaarheid van de regio heeft in het voorjaar 
niet tot een bijeenkomst geleid. Dit thema zou 
worden gekoppeld aan de ontwikkelingen rond 
de Hessenweg (N340). Nu hiervoor een 
uitvoerige procedure/discussie loopt is afgezien 
van de netwerkmeeting. 
 

• Gerealiseerd. 
 

Uitvoeren actiepunten uit de nota economisch 
beleid. 
 

• Evaluatie detailhandelsstructuurvisie  
 

• Pro-actief inspelen op VAB beleid en Rood voor 
Rood  

 

• Intensivering uitstraling bedrijventerreinen  
(Opwaardering onderhoudsniveau 
groenstroken) 

 

 
 
 

• Gerealiseerd. 
 
  

• Gerealiseerd. 
 

• Gerealiseerd. Heeft doorlopend aandacht. 
 

Het beschikbaar hebben van voldoende 
vestigingsmogelijkheden. 
 
Uitbreiding bedrijventerreinen Nieuwleusen en 
Lemelerveld (speerpunt in ruimtelijk beleid in de 
kernen Lemelerveld en Nieuwleusen) 
 

 
 
 

• Gerealiseerd. De procedures voor het 
bestemmingsplan De Grift III en 
bestemmingsplan Parallelweg lopen nog. 

 
 

Wat heeft het gekost?           
  begroting begroting rekening   rekening 

  2008 2008 2008 verschil* 2007 

  primair na wijz.       

Lasten 351.585 351.585 109.759 241.826 62.380 

          

Baten 308.721 308.721 1.189.128 880.407 1.467.383 

          

Saldo programma 4 42.864 42.864 -1.079.369 1.122.233 -1.405.003 

Overzicht lasten en baten x € 1,-.      

* '-' is hogere uitgaven en lagere inkomsten      
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Programma 5  Onderwijs  
 
 
Hoofdkenmerken 

 
Het programma omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg 
voor de onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, logopedie, 
volwasseneneducatie en het verder ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid op diverse 
deelterreinen. 

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 
 
 Portefeuillehouder Afdeling 
 

Openbaar basisonderwijs De Vries   W&O 
Bijzonder basisonderwijs De Vries   W&O 
Bijzonder voortgezet onderwijs  De Vries   W&O 
Onderwijsbegeleiding De Vries   W&O  
Leerlingenvervoer De Vries   W&O 
Leerplicht en preventie voortijdig schoolverlaten De Vries   W&O 
Lokaal onderwijsbeleid De Vries   W&O 
Volwasseneneducatie De Vries   W&O 

 
Bestaand beleid  

 
Het beleid voor dit programma ligt vast in o.m. de volgende beleidsplannen en verordeningen: 

• Onderwijs Lokaal, beleidsnota lokaal onderwijsbeleid 2005-2008 (2005) 

• Verordening onderwijshuisvesting (2005; laatste aanpassing in 2007) 

• Het Integraal Huisvestingsplan (IHP 2005) alsmede de update daarvan (IHP 2007) 

• Verordening leerlingenvervoer (2003) 

• Notitie /handleiding leeftijdscriteria leerlingenvervoer (2004) 

• Beleid Logopedie (2001 en evaluatie 2004) 

• Regeling gymnastiekvervoer (2002) 

• Subsidieverordening godsdienst onderwijs (2002) 

• Instructie leerplicht ambtenaar (2006), instructie integrale handhaving leerplichtzaken (2005) en 
handleiding proces verbaal (2002) 

• Binnenboord; plan van aanpak voortijdig schoolverlaten 2005-2009 Regio IJssel-Vecht (2005) 

• Notitie integrale leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs Regio IJssel-Vecht (2004) 

• Verordening Overleg Lokaal Onderwijsbeleid (2002) 

• Nota educatie 2006-2010 (2006) 

• Verordening Openbaar Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (2004) 
 

 
Wat wilden we bereiken en wat zouden we 
daarvoor doen? 

Wat hebben we bereikt? 

Adequate onderwijshuisvesting voor de scholen 
voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs 
 

• Uitvoeren van de gemaakte afspraken voor het 
jaar 2008 neergelegd in het Integraal 
HuisvestingsPlan (IHP) en het 
Meerjarenonderhoudsplan (MOP) waar de 
gemeente als lokale overheid voor 
verantwoordelijk is 

 
 

 
 
 

• Is uitgevoerd. 
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• Grote bouw- en onderhoudsprojecten in 2008 
zijn: 

• bijbouw 1 permanent lokaal o.b.s.  
Heidepark plus eerste inrichting 

 

• bijbouw 2 permanente lokalen plus eerste 
inrichting bij b.b.s. De Wegwijzer en 
vervangen kozijnen en gevels 

 

• vervangen dakbedekking en dakramen 
o.b.s. De Carrousel 

 

• diverse kleinschalige onderhoudszaken 
vinden plaats bij diverse scholen 

 

 

• Uitvoering is gestart, de werkzaamheden zijn 
bijna gereed. Afronding en afrekening volgt in 
2009. 
 

• Uitvoering is afgerond, afrekening volgt in 2009. 
 
 
 

• Wordt in 2009 uitgevoerd. 
 
 

• Er is gestart met het onderhoud, een aantal 
zaken wordt in 2009 afgerond. 

Sluitend aanbod van schoolbezoek en 
naschoolse opvang met activiteiten (zoals sport, 
cultuur) voor de jeugd.  
 
In het project Dagarrangementen en 
Combinatiefuncties met scholen, kinderopvang, 
verenigingen en instellingen komen tot afspraken 
over sluitend aanbod met ingang van het schooljaar 
2008-2009 
 

 
 
 

 

• Er is gestart met het project en er zijn diverse 
activiteiten uitgevoerd. Voor 2009 wordt een 
doorstart van het project gemaakt.  

Meer aandacht in de voorschoolse periode voor 
signaleren en voorkomen van taal en 
onderwijsachterstanden. 
 
Met scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang 
afspraken maken over leerlingenzorg en voorkomen 
van taal- en onderwijsachterstanden bij peuters. 
Afspraken over programma zijn eind 2008 gereed 
  

.  
 
 
 

• In 2009 wordt in een aantal peuterspeelzalen 
gestart met een programma voor VVE (voor- en 
vroegschoolse educatie). De IJsselgroep voert 
dit project uit samen met de peuterspeelzalen in 
Dalfsen en Nieuwleusen.  

 

Een kwalitatief goede, kostenbewuste en 
efficiënte uitvoering van de regeling 
leerlingenvervoer.  
 
Er vindt een Europese aanbesteding voor het 
aangepast vervoer plaats 

 
 
 

 

• De Europese aanbesteding is afgerond. OVB 
Coördinatie en uitvoering vinden plaats.  

 

Het voorkomen en terugdringen van school-
verzuim en voortijdig schoolverlaten zodat alle 
jongeren in Dalfsen een goede economische en 
sociale startpositie op de arbeidsmarkt bereiken.  
 

• Handhaven van een tweesporenbeleid ter 
voorkoming en bestrijding schoolverzuim (zorg + 
lik-op-stukbeleid strafrecht)  

 

• Scholen ondersteunen bij een effectief 
verzuimbeleid, door voorlichting, deelname en 
versterken zorgstructuren (o.a. implementatie 
project ‘Ziekte als Signaal’) en het ontwikkelen 
van een uniform regionaal beleid  

 
 
 

  
 
 
 
 

• Is uitgevoerd.  
 
 
 

• Is uitgevoerd. De implementatie van de 
werkwijze ‘Ziekte als Signaal’ en samenwerking 
GGD loopt. De kaders voor een uniform 
regionaal beleid zijn neergelegd in de regionale 
nota ‘Klaar voor de Start’. 
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• Samenwerking met de onderwijsinspectie 
uitbouwen en verdere ontwikkeling van de 
bestuursrechtelijke aanpak   

 

• Er wordt intensiever met de onderwijsinspectie 
samengewerkt. De bestuursrechtelijke aanpak 
wordt in 2009 in regionaal verband uitgewerkt.  

Volwasseneneducatie op grond van de WEB 
Het bieden van onderwijs om startkwalificaties te 
verkrijgen of kennis/vaardigheden op te doen. 
Doelgroepen zijn: Voortijdige schoolverlaters, 
Laaggeletterden, Anderstaligen, Onvoldoende 
rekenvaardigheden en Vrijwilligers. 
 
Meer dan voorheen ligt het accent  op de acquisitie 
van de doelgroep laaggeletterden 
 

 
 
 
 
 
 
 

• De doelgroepen Voortijdige schoolverlaters, 
Anderstaligen en Vrijwilligers hebben naar wens 
deelgenomen. Ondanks veel aandacht en een 
intensieve werving is het aantal deelnemers uit 
de doelgroepen Laaggeletterden en 
Onvoldoende rekenvaardigheden laag gebleven, 
namelijk respectievelijk 8 en 7 deelnemers.  
 

Vestiging Juniorcollege in Dalfsen in 2009. 
 
In samenwerking met de deelnemende partijen, 
PCO-basisonderwijs , Agnietencollege (VO), 
woningstichting Vechthorst en Landstede de 
haalbaarheid onderzoeken  
 

 
 

• Naar aanleiding van het haalbaarheids-
onderzoek heeft het Agnietencollege besloten 
om zich terug te trekken uit de plannen. Op dit 
moment wordt er geen nader onderzoek meer 
gedaan naar de mogelijkheden.  

 

 
 

Wat heeft het gekost?           
  begroting begroting rekening   rekening 

  2008 2008 2008 verschil* 2007 

  primair na wijz.       

Lasten 2.230.020 2.364.944 2.239.164 125.780 2.253.863 

          

Baten 264.335 288.435 250.690 -37.745 213.485 

          

Saldo programma 5 1.965.685 2.076.509 1.988.474 88.035 2.040.378 

Overzicht lasten en baten x € 1,-.      

* '-' is hogere uitgaven en lagere inkomsten      
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Programma 6  Cultuur, sport en recreatie  
 

 
Hoofdkenmerken 

 

Het programma omvat het openbaar bibliotheekwerk, het vormings- en ontwikkelingswerk, sport, 
kunst, amateuristische kunstbeoefening en cultuur, vrijwilligersbeleid, oudheidkunde en musea, 
openluchtrecreatie en multifunctionele accommodaties. 
 
De hoofdkenmerken van het toeristisch beleid zijn verwoord in de toeristisch recreatieve missie: 
“Ontwikkelen en versterken van de toeristisch/recreatieve mogelijkheden, met name gericht op 
routegebonden, watergebonden, verblijfs- en dagrecreatie inspelend op en rekening houdend met 
natuur- en culturele waarden.” 
 

 

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 
 

 Portefeuillehouder   Afdeling 
 

Openbaar bibliotheekwerk Laarman      W&O 
Vormings- en ontwikkelingswerk Laarman      W&O 
Sport Laarman      W&O 
Groene sportvelden en terreinen Laarman      O&B/W&O 
Kunst Laarman      W&O 
Oudheidkunde en musea Laarman      W&O 
Monumentenzorg en archeologie Goldsteen      O&G  
Recreatie en toerisme  Laarman      O&G 
Multifunctionele accommodaties Laarman      W&O 
 

 

Bestaand beleid 
 

Het beleid voor dit programma ligt vast in o.m. de volgende beleidsplannen en verordeningen: 
 

• Missie en toekomstvisie Dalfsen Stroomopwaarts 2002-2006 (2002) 

• Kadernota Welzijn 2002-2006 (2002) 

• Plattelandsvisie 2007-2012 (2007) 

• Beleidsregels Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen en VAB-beleid  
2007-2009 (2007) 

• Evaluatie kadernota welzijn 2002-2006 (2006) 

• Kaders ontwikkelingen en beheer exploitatie(overdracht) sportaccommodaties (2004) 

• Beleidsplan recreatie en toerisme 2002-2010 (2002) 

• Nota economisch beleid 2003-2013 (2003)  

• Nota gemeentelijk bibliotheek beleid 2005-2007 (2005) 

• Kaderstellende notitie Cultuurbeleid 2005-2007 (2005) 

• Cultuurnota 2005-2007 (2005) 

• Nota vrijwilligerswerk (2006) 

• Subsidieverordening Welzijn (2003) 

• Verordening op de sportraad (2001) 

• Verordening Investeringssubsidies Sportaccommodaties (2003) 

• Sportnota “Op uw gezondheid 2007-2011” (2007) 

• Mee(r)doen met de Wmo, visiedocument (2007) 

• Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning ‘Mee(r) doen in Dalfsen’ (2007/2008) 

• Subsidieverordening Instandhouding Monumenten Dalfsen (2008) 

• Monumentenverordening Dalfsen (2008) 
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Wat wilden we bereiken en wat  zouden we 
daarvoor doen? 

Wat hebben we bereikt? 

Aanpassen/verbeteren/uitvoeren van beleid op 
het gebied van monumenten en cultuurhistorie, 
inclusief archeologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Uitvoeren van de Subsidieverordening 
Instandhouding Monumenten Dalfsen 

 
 
 
 
 
 

• Proberen op grond van de restauratieachter-
standsregeling rijkssubsidie voor 
(deel)restauratie van “De molen van Fakkert” te 
Hoonhorst te verkrijgen 

  
 
 

• Implementeren van archeologiebeleid in nieuw 
op te stellen bestemmingsplannen 

 

• Gerealiseerd. 
Monumentenverordening vastgesteld, waardoor  
aan te wijzen monumenten beter worden 
beschermd en archeologiebeleid is verankerd in 
een gemeentelijke regeling. Vastgesteld in de 
raad van april 2008. 
Archeologiebeleid en beleidskaart vastgesteld in 
de raad van april 2008. 

• Verleende monumentenvergunningen: 3 

• Aanwijzing van 43 objecten als gemeentelijk 
monument. In een aantal gevallen lopen nog 
bezwarenprocedures. 
 

• Gerealiseerd. 
Subsidieverordening Instandhouding 
Monumenten Dalfsen vastgesteld in de raad van 
april 2008 waardoor ruimere financiële 
mogelijkheden voor eigenaren van grote 
gemeentelijke monumenten.  
Behandelde subsidieaanvragen: 5.  

 

• Na afwijzing van de subsidieaanvraag door de 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten is bezwaar aangetekend tegen 
de beschikking. Beslissing op bezwaar is nog in 
behandeling bij het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. 

 

• Niet gerealiseerd. In 2009 wordt dit 
meegenomen in een totaal herziening van 
bestemmingsplannen.  
 

Dalfsen promoten als toeristische trekpleister in 
het Vechtdal. Hierbij wordt vooral ingezet op 
kwaliteitsverbetering. 
 
Jaarlijks terugkerende evenementen en festiviteiten 
voor inwoners en bezoekers ondersteunen 
 
Uitvoering geven aan het marketingplan 
merkontwikkeling Overijssels Vechtdal 
 
Uitdragen toeristische imagoschets     
     
    

 
 
 
 

• Gerealiseerd. Voorbeelden zijn de Leontiens 
Ladiesride en het stoomtreinevenement. 
 

• Gerealiseerd. 
 
 

• Gerealiseerd. De imagoschets is in oktober 2008 
geactualiseerd: Dalfsen, dichtbij doen. 
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Het versterken van de goede verstandhouding 
tussen gemeente en recreatiebedrijven en het 
intensiveren van (regionale) contacten. 
 
Informatiebijeenkomst recreatieondernemers 
Vechtdal 
 
Participatie in Regio IJsselvecht 
 
Participatie Stuurgroep Overijssels Vechtdal 
 
Participatie Recron overleg 
 
ParticipatieToeristische Klankbordgroep 
 
Participatie met Vechtdal VVV 
 

 
 
 
 

• Gerealiseerd. 
 

• Gerealiseerd. 
 
 

• Gerealiseerd. 
 

• Gerealiseerd. 
 

• Gerealiseerd, thema is “Out of the box”. 
 

• Gerealiseerd. 
 

Instandhouden, verbeteren en uitbreiden van 
recreatieve en toeristische voorzieningen; 
Uitvoeren actiepunten uit het beleidsplan 
Recreatie en Toerisme. 
 

• Uitbreiden fietspad Bosrandweg 
 

• Onderzoek mogelijkheden voet-fietsveer 
Hessum 

 
 

• Realiseren fietsroutenetwerk  
 

• Pro-actief inspelen op ontwikkelen routes  
 
 

• Vaststellen van nieuw beleid openluchtrecreatie 
naar aanleiding van afschaffen Wet op de 
Openluchtrecreatie en daarna implementeren in 
het ruimtelijk beleid 

 

 

 

 

 

 

• Gerealiseerd.  
 

• Gerealiseerd, nadere studie voor wat betreft 
technische uitvoerbaarheid en locatie/tracé en 
overleg omwonenden loopt nog.  

 

• Gerealiseerd. 
 

• Gerealiseerd, de wandelroute Oudleusen en de 
fietsroute langs cultuurhistorie. 

 

• Gerealiseerd. Nota Kampeerbeleid in mei door 
de gemeenteraad vastgesteld. Het 
implementatie-traject van de Nota 
Kampeerbeleid is gestart en wordt in 2009 
verwerkt in het bestemmingsplan Buitengebied. 

 

De sportparticipatie onder de jeugd en de 55-
plussers (verder) vergroten. 
 

• Het verder fasegewijs invoeren van het 
sportkennismakingsprogramma voor de jeugd in 
samenwerking met Sportservice Zwolle in 
Lemelerveld, Nieuwleusen (2009) en het 
continueren in de kern Dalfsen  

 

• Het blijven faciliteren van schoolsporttoernooien 
(voetbal, korfbal) 

 

• In samenwerking met de ouderenorganisaties 
bewegen en sporten bevorderen 

 

 
 
 

• Niet gerealiseerd. Samenwerking met 
Sportservice niet van de grond gekomen. In 2009 
wordt naar alternatieven gezocht.  
 
 
 

• Gerealiseerd. 
 
 

• Gerealiseerd. Vanuit de welzijnsorganisaties 
voor ouderen wordt hierop (via bewustwording 
en aanpassing aanbod) ingespeeld.  
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Tijdens jeugdsportactiviteiten wordt in de 
sportkantines geen alcohol geschonken 
 
In overleg met de sportverenigingen, de Sportraad 
Dalfsen en de Sportraad Overijssel een actief beleid 
(blijven) voeren 
 

 
 
 

• Gerealiseerd, verenigingen pakken dit goed op. 

Goede, eigentijdse en multifunctionele 
accommodatieve voorzieningen voor sport en 
welzijn realiseren en instandhouden, waarbij 
samenwerking tussen organisaties en 
gezamenlijke financiering speerpunten zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het in samenspraak met de betreffende 
organisaties realiseren en financieren van de 
noodzakelijke voorzieningen 
 

• In juni, bij de besluitvorming over de 
voorjaarsnota 2008 heeft de gemeenteraad een 
budget van 10,4 miljoen euro beschikbaar 
gesteld voor de volgende projecten:  

• Middengebied Nieuwleusen; 

• Meer multifunctioneel maken sporthal De  
Schakel (Nieuwleusen); 

• Uitbreiding de Wiekelaar in Oudleusen; 

• Trefkoele nieuwe stijl; 

• Aanpassing sportpark Gerner (Dalfsen) 

• Kulturhusplannen Hoonhorst; 

• Herinrichting sportpark Heidepark. 
 

• Na de voorjaarsnota is verder gewerkt aan de 
plannen voor deze projecten. De planvorming 
van deze  projecten kent over het algemeen een 
doorlooptijd van meerdere jaren. In december 
2008 is in de gemeenteraad een notitie aan de 
orde geweest over de wijze waarop de plannen 
worden aangepakt en de stand van zaken van de 
verschillende projecten. Voor meer informatie 
hierover wordt u verwezen naar de betreffende 
notitie. 

 
Uitbouw van de Kulturhus filosofie in De 
Mozaïek in Lemelerveld. 
 
Met de gebruikers en de Stichting Kulturhus De 
Mozaïek voorwaarden scheppen voor versterking 
van de gezamenlijke activiteiten en de afstemming 
van de individuele activiteiten 
 

 
 
 

• Door het college is in najaar 2008 een concept-
notitie vastgesteld over de evaluatie van het 
Kulturhus en voorstellen om de Kulturhusfilosofie 
nog meer gestalte te geven. De conceptnotitie is 
in december voor een 1e overlegronde 
besproken met stichting Kulturhus de Mozaïek 
en de vaste gebruikers van de Mozaïek. In 2009 
vindt vervolgoverleg plaats en wordt de notitie 
aan de gemeenteraad voorgelegd.  
 

Aanschaffen van nieuwe kunstwerken. 
 
Het aankopen van kunstwerken voor de wijk Gerner 
Marke te Dalfsen, de Grote Markt te Nieuwleusen 
en het project Kunst Langs de Vecht (één voor de 
Frankenweg en één voor de Ruitenborghweg) 
 

 
 

• Met de stichting Kunstwegen, de stichting Kunst 
en Cultuur Overijssel en Jan Hoet wordt 
samengewerkt om een kunstwerk te realiseren in 
de Gerner Marke. Met de provinciale subsidie is 
een startducument opgesteld. Naar verwachting 
zullen in het voorjaar 2009 2 kunstenaars een 
ontwerpopdracht krijgen. 

• Op de Grote Markt te Nieuwleusen is het 
kunstwerk Noli Me Tangere onthuld.  

• Het kunstwerk De Put is aan de Stokte, nabij de 
Frankenweg gerealiseerd. 
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• De raad is in februari 2009 voorgesteld om een 
krediet beschikbaar te stellen voor een 
kunstwerk aan de Ruitenborghweg. 

 

De Kunsteducatie en de cultuureducatie blijvend 
stimuleren. 
 

• Jongeren t/m 17 jaar stimuleren een vorm van 
kunsteducatie te volgen via subsidieverlening 

 

• Met de betrokken organisaties waaronder de 
scholen wordt ingezet op een intensief beleid en 
het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma 

 

 
 
 

• Via De Muzerie volgen jongeren t/m 17 jaar 
vormen van onderwijs Kunsteducatie. 

 

• De scholen stellen per de drie hoofdkernen een 
programma op waarvoor in 2008 een 
projectsubsidie is verleend. De scholen hebben 
allemaal een beleidsplan cultuureducatie 
opgesteld. 
 

Handhaving voorzieningen in de vijf kernen 
binnen het concept basisbibliotheek, het 
verbeteren van de dienstverlening en het 
versterken van de positie als digitale en fysieke 
toegangspoort tot multimedia. 
 
In overleg met de bibliotheek uitkomen op de 
noodzakelijke voorzieningen en het afstemmen 
daarop van het subsidiebeleid inclusief de gelden 
voor vernieuwing 
 
  

 
 
 
 
 
 

• In het jaar 2008 is een begin gemaakt met het 
realiseren van een zogenaamd winkelconcept. 
Met dit concept wordt ingespeeld op de vraag 
van de klant. Bovendien zijn de boeken en 
overige media op een winkelconcept geëtaleerd.  
Verder zijn de  bibliotheken in Hoonhorst, 
Oudleusen en Nieuwleusen betrokken bij de 
accommodatieprojecten in deze kernen zoals 
bovenstaand is aangeven. 

 

Het stimuleren van het vrijwilligerswerk en het 
benadrukken van het belang daarvan voor onze 
gemeenschap. 
  
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk in staat stellen zijn 
taak intensiever te kunnen uitvoeren; 
openstellingstijden, uitbreiding netwerk en verdere 
afstemming zoeken tussen vraag en aanbod zijn 
daarbij bespreek- en beslispunten. 
 

 
 
 
 

• Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is per 1 januari 
2008 uitgebreid tot 8 uur per week. Met deze 
uitbreiding kan het Steunpunt wel de 
ontwikkelingen volgen en noodzakelijke kennis 
vergaren. Het is niet mogelijk gebleken de taken 
te intensiveren.  

 

 

Wat heeft het gekost?           
  begroting begroting rekening   rekening 

  2008 2008 2008 verschil* 2007 

  primair na wijz.       

Lasten 3.168.043 3.352.138 3.345.087 7.051 3.161.204 

          

Baten 322.473 302.895 281.303 -21.592 283.478 

      

Saldo programma 6 2.845.570 3.049.243 3.063.784 -14.541 2.877.726 

Overzicht lasten en baten x € 1,-.      

* '-' is hogere uitgaven en lagere inkomsten      
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Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke           
dienstverlening  

 
 

Hoofdkenmerken 
 
Het programma omvat bijstandsverlening (inclusief minimabeleid en schuldhulpverlening), 
gesubsidieerde werkgelegenheid, maatschappelijk werk, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid (Wet 
maatschappelijke ondersteuning), minderhedenbeleid, sociaal cultureel werk, jeugdbeleid en 
kinderopvang. 
 

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 
 
 Portefeuillehouder Afdeling 
 

Bijstandsverlening De Vries    Soza 
Werkgelegenheid De Vries    Soza 
Inkomensvoorzieningen De Vries            Soza 
Gemeentelijk minimabeleid De Vries      Soza 
Maatschappelijk werk Laarman    W&O 
Ouderenbeleid Laarman    W&O 
Gehandicapten beleid De Vries    Soza 
Vreemdelingen De Vries    Soza 
Huishoudelijke verzorging De Vries    Soza 
Sociaal Cultureel Werk Laarman    W&O 
Jeugdbeleid Laarman    W&O 
Kinderopvang algemeen Laarman    W&O 
Voorzieningen gehandicapten De Vries    Soza 

 
Bestaand beleid 

 
Het beleid voor dit programma ligt vast in o.m. de volgende beleidsplannen en verordeningen: 

• Nota minimabeleid (2003) 

• Nota en verordening reïntegratiebeleid (2004) 

• Beleidsregels bijzondere bijstand (2004) 

• Beleidsnotitie langdurigheidtoeslag (2004) 

• Toeslagenverordening WWB (2004) 

• Fraudeverordening WWB (2004) 

• Beleidsplan hoogwaardige handhaving (2004) 

• Maatregelenverordening (2004) 

• Verordening bijdrageregeling minima (2004) 

• Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen 2007 (2006)  

• Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid (2001) 

• Verordening gemeentelijke commissie WWB (2006) 

• Boeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers (2004) 

• Mee(r)doen met de Wmo, visiedocument (2007) 

• Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning ‘Mee(r) doen in Dalfsen’ (2007/2008) 

• Nota opgroeien in Dalfsen, jeugdbeleid 2005-2008 (2005) 

• Nota “Mag ik ook een slokje? Alcoholmatigingsbeleid voor 12-15 jarigen” (2006) 

• Nota peuterspeelzalen (2004/2005) 

• Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen (2005) 

• Verordening Wet Kinderopvang (2004) 
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Wat wilden we bereiken en wat zouden we 
daarvoor doen? 

Wat hebben we bereikt? 

Vermindering aantal Wwb-uitkeringen. Doel is 90 
uitkeringen eind 2008. 
 
Voortzetten beleid en uitvoering t.a.v. reïntegratie en 
handhaving 
 

 
 
 

• Eind 2008 zijn er 93 WWB-uitkeringen. 
 
 

Ondersteuning aan huishoudens met 
problematische schulden 
 
Voortzetten subsidie Humanitas 
 

 
 
 

• Subsidie aan Humanitas is verstrekt. In 2008 
zijn 12 huishoudens begeleid. 
 

We willen bereiken dat 80% van de cliënten ons 
een voldoende geeft op het gebied van de 
individuele voorzieningen 
 
Een cliënttevredenheidsonderzoek houden onder 
Wmo-cliënten. 
 

 
 
 
 

• Cliënttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd. Op 
basis van informatie uit 2007 blijkt dat 
doelstelling is gehaald.  

 

Informatie rondom mantelzorg is centraal én 
decentraal beschikbaar. Informele en formele 
organisaties werken samen om signalering en 
doorverwijzing af te stemmen. 
 
 
 
 
 

In oktober 2008 is de nota mantelzorg 
vastgesteld. Het bereiken van mantelzorgers is 
één van de belangrijkste doelstellingen in de 
nota en daarvoor moeten de naastgenoemde 
actiepunten uitgevoerd worden. Na de 
vaststelling van de nota was er onvoldoende tijd 
om al uitvoering te kunnen geven aan de nota. 
Dit staat voor 2009 in de planning.  

 

Ondersteuning aan mantelzorgers is afgestemd 
op de verschillende doelgroepen. 
 

• Naast algemene contactmogelijkheden en 
ondersteuning is er speciale aandacht voor 
jonge mantelzorgers in het project Jonge 
mantelzorgers 

 

• De mantelzorgmakelaars ondersteunen 
werkende mantelzorgers bij de regeltaken 

 
 

• Het project ‘Aandacht voor dementie in de 
buurt’, stelt informatie beschikbaar voor 
mantelzorgers van dementerenden. Het initiatief 
voor een Alzheimercafé wordt ondersteund 

 

 
 
 

• Het project Jonge mantelzorgers is voortgezet. 
 
 
 
 

• De mantelzorgconsulenten die werkzaam zijn in 
Dalfsen zijn omgeschoold tot 
mantelzorgmakelaar. 
 

• Het project ‘Aandacht voor dementie in de buurt’ 
is afgerond. Het Alzheimercafé is gestart in juni 
2008 en voorziet in een behoefte.  
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Het voorkomen van problemen die de opvoeding 
en ontwikkeling van kinderen kunnen 
belemmeren. 
 
Een laagdrempelige voorziening voor 
opvoedingsondersteuning realiseren onder de 
noemer Centrum voor jeugd en gezin. De pilot 
Jeugdgezondheidsplein vormt de basis 
 

 
 
 
 

• In oktober is de startnotitie voor het Centrum 
Jeugd en Gezin door de raad vastgesteld. De 
ontwikkeling van het CJG, waarbij de resultaten 
van de pilot jeugdgezondheidsplein de basis 
vormen is zowel lokaal als regionaal opgepakt. 
Het huidige inloop spreekuur vormt daarbij al 
een laagdrempelige voorziening. 
 

Een situatie creëren waarbij plaats wordt 
ingeruimd voor de opvattingen en behoeften van 
jongeren zelf.  
 
Samen met het (ambulante) jongerenwerk instellen 
van een thematische vorm van overleg met de jeugd 
 

 
 
 
 

• Door het ambulant jongerenwerk is een 
(afgeschermd) virtueel ontmoetingspunt 
gecreëerd waar jongeren gebruik van kunnen 
maken. In het nieuwe beleidskader jeugdbeleid 
die in 2008/2009 wordt opgesteld worden 
voorstellen opgenomen die verder richting aan 
dit doel geven.  

 

Het huidige hoge alcoholgebruik onder de jeugd 
terugdringen  
 
 
 

 

 

Wat heeft het gekost?           
  begroting begroting rekening   rekening 

  2008 2008 2008 verschil* 2007 

  primair na wijz.       

Lasten 7.192.313 11.083.833 11.347.673 -263.840 7.629.959 

          

Baten 2.147.355 6.021.698 6.419.201 397.503 2.646.104 

          

Saldo programma 7 5.044.958 5.062.135 4.928.472 133.663 4.983.855 

Overzicht lasten en baten x € 1,-.      

* '-' is hogere uitgaven en lagere inkomsten      
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Programma 8  Volksgezondheid en milieu  
 
 
Hoofdkenmerken 

 
Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van gezondheidszorg, milieu, 
afvalverwijdering en verwerking, water, riolering en waterzuivering en de begraafplaatsen. Bij de 
gezondheidszorg is er sprake van een regiefunctie voor de lokale overheid. 
 

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 
 
 Portefeuillehouder Afdeling 
 

Openbare gezondheidszorg Laarman W&O 
Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) Laarman W&O 
Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) Laarman W&O 
Afvalverwijdering en verwerking De Vries M&B 
Water, riolering en waterzuivering De Vries O&G 
Milieubeheer De Vries M&B 
Lijkbezorging Laarman O&B 
Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Goldsteen F&B 
Baten rioolrechten Goldsteen F&B 

 

Bestaand beleid 
 
Het beleid voor dit programma ligt vast in o.m. de volgende beleidsplannen en verordeningen: 

• Nota Lokaal Gezondheidsbeleid, kadernota 2007-2011 (2007) 

• Kadernota Welzijn 2002-2006 (2001) 

• Het milieuprogramma met milieuhandhavingsprogramma 2008 (2007) 

• Handhavingsbeleidsplan 2005-2009 (2004) 

• Beleidsvisie externe veiligheid 2007-2010 (2007) 

• Waterplan 2007-2016 en GRP 2007-2011 (2007) 

• Rioolbeheerplan 2007-2012 (2007) 

• Mee(r)doen met de Wmo, visiedocument (2007) 

• Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning ‘Mee(r) doen in Dalfsen’ (2007/2008) 
 

Wat wilden we bereiken en wat zouden we 
daarvoor doen? 

Wat hebben we bereikt? 

Uitvoering geven aan de thema’s van het 
preventief gezondheidsbeleid 2007-2011.  
 

 
Zowel regionale samenwerking als in samenhang 
met  betrokken beleidsvelden, uitwerken van een 
visie op thema’s in preventienota 

 

• De nota preventief gezondheidsbeleid is in 
oktober 2008 door de raad vastgesteld. De nota 
heeft een looptijd tot 2012. 

 

• In 2008 is naast reguliere taken van de GGD 
uitvoering gegeven aan speerpunten: 

• binnenmilieu van scholen (stookseizoen 
2008/2009) in het project frisse scholen;  

• alcoholmatigingsbeleid; 

• in regionaal en lokaal verband wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. In oktober 2008 is door de 
raad de startnotitie CJg vastgesteld.    

 

Uitvoering geven aan het akkoord over 
(kunststof)verpakkingen. 
 

Voorstel uitwerken hoe de gescheiden inzameling 

 
 
 

• Na lang onderhandelen is er in januari 2009 
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van kunststoffen georganiseerd kan worden. 

 

tussen de VNG en Nedvang een akkoord bereikt 
over de tarieven. In 2009 zal in overleg met 
ROVA tot uitwerking worden gekomen. Overleg 
hierover is in 2008 reeds opgestart. 

 

Riolering: Een doelmatige inzameling en 
transport van afvalwater in relatie met 
waterbeleid. 
 

Uitvoeren van de maatregelen opgenomen in het 

GRP voor 2008. In 2008 wordt in elk geval een 

verordening opgesteld om het afkoppelen te 

stimuleren. 

 

 
 
 
 

• Gerealiseerd, de Subsidieverordening 
afkoppelen hemelwater is in het voorjaar van 
2008 vastgesteld. Het dient als 
stimuleringsmaatregel voor particulieren, voor 
het afkoppelen van hemelwater. 

• Op verschillende locaties zijn wegen of delen 
van wegen afgekoppeld, in samenwerking met 
de buitendienst. Daar waar rioolvervanging 
plaatsvindt wegens slechte kwaliteit wordt, indien 
mogelijk, afgekoppeld. De Ankummerstraat en 
het Zandspeur zijn hier voorbeelden van. 

• Naast vervanging van de riolering in de 
Ankumerstraat, de Westerstraat, de 
Brandkolkstraat en de Raiffeisenstraat zijn er 
rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in het 
Zandspeur en Westeinde. 

• Diverse onderzoeken lopen of zijn inmiddels 
afgerond. Het gaat hierbij om het opsporen van 
foutieve aansluitingen, kwaliteitsbepaling door 
rioolinspecties, opstellen van de 
afkoppelkansenkaart, het inmeten van de 
rioolligging met bijbehorende hoogtes, opstellen 
van het verbreed Basisrioleringsplan, de 
optimalisatiestudie afvalwaterketen. 

 

Waterbeleid: Het hebben van een veilig, 
veerkrachtig, flexibel, ecologisch gezond 
watersysteem, dat min. voldoet aan de 
randvoorwaarden gesteld in het Europees, 
nationaal en regionaal waterbeleid. 
 

Uitvoeren van de maatregelen opgenomen in het 

Waterplan voor 2008, in relatie met de maatregelen 

uit het GRP 

 

 
 
 
 
 
 

• Veel onderdelen uit het Waterplan zijn 
gerelateerd aan het GRP. De onderzoeken die 
lopen of zijn afgerond hebben betrekking op 
beide onderdelen. Doelstelling is het 
terugdringen van de vuiluitworp van het 
rioolsysteem en het verbeteren van de 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater. 

• Om de communicatie met de burger en bedrijven 
te versterken en te verbeteren is een Waterloket 
opgezet waardoor alles wat “water” betreft vanuit 
een centraal punt kan worden benaderd. 

• Baggeren van de Bellingeweer leidt tot 
kwaliteitsverbetering van oppervlaktewater en 
een betere beleving 
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Adequaat niveau milieuhandhaving. 
 
Uitvoeren milieuhandhavingsprogramma 

 

 
 

• Gerealiseerd, in het milieujaarverslag 2008 wordt 
hier nader op ingegaan. 
 

Realisatie beleidsdoelen externe veiligheid. 
 

Uitvoeren programma externe veiligheid 

 

 
 

• Er is uitvoering gegeven aan incidentele en 
structurele taken uit het uitvoerings-programma. 

 

Verbeteren vergunningverlening. 
 

Invoeren omgevingsvergunning 

 

 
 

• Nog niet gerealiseerd, de invoering van de 
omgevingsvergunning is door het Rijk uitgesteld 
tot 2010. 

 

Gemeentelijke procedures verhoogde 
grenswaarde geluid continueren. 
 

Actualiseren geluidsniveaukaart 

 

 
 
 

• Gedeeltelijk gerealiseerd, de berekeningen voor 
het actualiseren van de geluidsniveaukaart zijn 
gereed inclusief de gegevens van de provincie. 
In 2009 volgt de afronding. 

 

Gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid. 
 

Uitvoeringsprogramma klimaat- en duurzaamheid 

opstellen 

 

 
 

• Gerealiseerd, het uitvoeringsprogramma klimaat- 
en duurzaamheid 2009 – 2012 is vastgesteld. 

Gebiedsgericht optimaliseren gemeentelijke 
beleidsmogelijkheden stankhinder. 
 

Gemeentelijk beleid stankhinder 

 

 
 
 

• In 2008 is een procedure opgestart voor een 
gemeentelijke stankverordening ten behoeve van 
de Nieuwe Landen in Lemelerveld.  

 

Blijven voldoen aan de vraag naar 
mogelijkheden tot begraven. 
 
• Ontwikkelen van een visie op begraafplaatsen 

• Tijdig naar in- en uitbreidingsmogelijkheden 

zoeken 

 

 
 
 

• Onderzoek gestart, de resultaten van het 
onderzoek worden in de eerste helft van 2009 
verder uitgewerkt. 

 

Wat heeft het gekost?           
  begroting begroting rekening   rekening 

  2008 2008 2008 verschil* 2007 

  primair na wijz.       

Lasten 4.735.233 4.759.873 4.488.457 271.416 4.538.692 

          

Baten 3.926.845 3.920.259 4.232.620 312.361 4.205.863 

          

Saldo programma 8 808.388 839.614 255.837 583.777 332.829 

Overzicht lasten en baten x € 1,-.      

* '-' is hogere uitgaven en lagere inkomsten      
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Programma 9  Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
 
 
Hoofdkenmerken  

 
De gemeente moet beschikken over een actueel ruimtelijk- en volkshuisvestingsbeleid 
(omgevingsbeleid) waarmee op een adequate manier kan worden ingespeeld op wettelijke kaders 
en maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
Het programma omvat de vaststelling van bestemmingsplannen, realisatie van bouwlocaties, het 
scheppen van voorwaarden voor het verbeteren van de kwaliteit van het woon-, werk-, en leefmilieu. 
Het in samenspel met de woningbouwverenigingen en marktpartijen ontwikkelen van de 
woningvoorraad in kwalitatieve- en kwantitatieve zin, die zoveel mogelijk aansluit bij de eigen 
woningbehoefte. Er op toezien dat de specifieke woningvoorraad beschikbaar blijft voor de 
doelgroep. 
 
 

In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 

 
 Portefeuillehouder Afdeling 
 

Landschap  De Vries  O&B 
Ruimtelijke ordening Goldsteen  O&G 
Woningexploitatie Goldsteen      O&G 
Herinrichting/Sanering bebouwde locaties  Goldsteen      O&G 
Volkshuisvesting  Goldsteen      O&G 
Bouwvergunningen  Goldsteen  M&B 
Bouwgrondexploitatie woningbouw Goldsteen      O&G 
Gebiedsbeleid Laarman      O&G 
 

 
Bestaand beleid 

 
Het beleid voor dit programma ligt vast in o.m. de volgende beleidsplannen en verordeningen: 

• Missie en toekomstvisie “Dalfsen stroomopwaarts” 2002-2006 (2002) 

• Plattelandsvisie 2007-2012 (2007) 

• Beleidsregels Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen en VAB-beleid 2007-
2009 (2007) 

• Groenstructuurplan (2001) 

• Landschapsbeleidsplan Dalfsen (1986)en Nieuwleusen (1995) 

• Hoofdlijnen ruimtelijke ontwikkeling Dalfsen, procedures ruimtelijke ordening en 
bezwaarschriften ruimtelijke ordening (2003) 

• Structuurschets Lemelerveld (1991),  Structuurplan Nieuwleusen 1994-2011 (1994),       
Structuurplan Dalfsen 2000-2015 (2000) 

• Bestemmingsplannen 

• Welstandsnota 2007 (2007) 

• Nota Grondbeleid (2004) 

• Exploitatieverordening (2005) 

• Geactualiseerd woonplan 2007-2011 (2007) 

• Uitgifteregeling bouwgrond (2005) 
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Wat wilden we bereiken en wat zouden we 
daarvoor doen? 

Wat hebben we bereikt? 

Een evenwichtige ruimtelijke ordening op het 
gebied van wonen, werken, recreatie, verkeer, 
landgoederen en milieu. 
 

• Zorgvuldige benutting van uit- en 
inbreidingslocaties 

 
 

• Ontwikkelcompetitie waterfront Dalfsen 
 
 

• Waar nodig ruimtelijke vertaling van onderdelen 
van de plattelandsvisie in het bestemmingsplan 
buitengebied 

 

• Op basis van maatschappelijke relevantie waar 
nodig de gemeenteraad informeren over 
ruimtelijke plannen 

 
 
 
 

• De gemeenteraad via kwartaalrapportages 
informeren over ruimtelijke plannen, procedures, 
stand van zaken en eventuele knelpunten 

 

 
 
 
 

• Met een delegatie uit de gemeenteraad zijn de 
mogelijkheden voor beleid op inbreidingslocaties 
verkend. Besluitvorming in 2009. 

 

• Gerealiseerd, definitieve besluitvorming begin 
2009. 

 

• Doorlopend. 
 
 
 

• Informele informatiebijeenkomst 
raadscommissie over programma Ruimte voor 
de Vecht; integrale aanpak waterveiligheid en 
ruimtelijke kwaliteit (zowel qua samenwerkende 
partners als betrokken beleidsvelden). 

      Verder gerealiseerd via kwartaalrapportages RO. 
 

• Gerealiseerd. 

Een actief en actueel handhavingsbeleid. 
 
Verdere professionalisering bouwtoezicht, inclusief 
uitvoering Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (omgevingsvergunning) 
 

 
 

• In 2008 is het bouwuitvoeringsprogramma 
opgesteld. De inwerkingtreding van de 
omgevingsvergunning is door het Rijk uitgesteld 
tot 2010. 

 

Genoeg en goed ingerichte bouwlocaties op 
basis van (primair) een actieve grondpolitiek. 
 

• Actief verwerven van gronden voor 
uitbreidingsplannen in de diverse kernen 

 

• Waar nodig toepassen van de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten 

 
 
 

• Toepassen nota Grondbeleid Dalfsen 
 

• In beeld brengen consequenties nieuwe 
Grondexploitatiewet (in relatie tot nieuwe Wet op 
de ruimtelijke ordening) 

 

 
 
 

• Doorlopend proces. 
 
 

• 3 raadsbesluiten genomen tot het leggen van 
voorkeursrecht (Dalfsen west/oost en 
Nieuwleusen (Oosterbouwlanden). Totale 
oppervlakte: ongeveer 59 ha. 

 

• Doorlopend proces. 
 

• Gerealiseerd, huidige exploitatieverordening  
moet formeel nog ingetrokken worden door de 
gemeenteraad. 
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Bouw van voldoende woningen en van een 
goede kwaliteit/passendheid en aandacht voor 
de specifieke doelgroepen. Realiseren van 
woningen voor minder draagkrachtigen en het 
bevorderen van het eigen woningbezit voor 
minder draagkrachtigen door het in 
samenwerking met de woonstichtingen 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven. 
 

• Uitgifte en kavelgrootte afstemmen op 
doelgroepenbeleid en marktomstandigheden 

 
 
 
 

• Uitgifte bouwgrond in: 

• De Gerner Marke: 30 woningen 

• Westerbouwlanden Noord: 60 woningen* 

• De Nieuwe Landen: 18 woningen* 

• De Koele Hoonhorst: 6 woningen 

• Muldersveld: 2 woningen 
 
 
 

• Evalueren prestatie- en 
woningproductieafspraken met de 
woonstichtingen 

 

• Vaststellen van maximale prijzen voor sociale 
koopwoningen (in overleg met de provincie) 

 
 

• Uitvoeren en bewaken van de in 2007 
vastgestelde startersregeling(en) 

 
 
 
 
 
 
 
 
*       inclusief versnelling woningbouwproductie volgens  
        convenant met de provincie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bij verkaveling nieuwe bestemmingsplannen 
kaveldiepte afgestemd op vooral de doelgroep 
starters. Ter bevordering van de doorstroming 
van rijenwoningen mogelijkheid gecreëerd voor 
eigenaren in uitgiftesysteem (doorstarters). 

 

• Uitgegeven bouwgrond in: 

• De Gerner Marke: 33 woningen* 

• Westerbouwlanden Noord: geen 
(bestemmingsplan niet vastgesteld) 

• De Nieuwe Landen: 18 woningen* 

• De Koele: 3 woningen 
(bestemmingsplanprocedure loopt nog) 

• Muldersveld: 2 woningen 
 

• Met woonstichtingen nieuwe prestatieafspraken 
gesloten voor het jaar 2008.  

 
 

• Prijsgrenzen sociale koopwoningen afgestemd 
met provincie (tussenwoning max. € 154.000, 
hoekwoning max. € 176.000) in 2008? 

 

• 33 aanvraagformulieren verstrekt.  
13 leningen afgesloten, waarvan: 

• 8 voor aankoop sociale koopwoning; 

• 3 voor aankoop kavel en bouw 2^1-kap; 

• 2 voor aankoop bestaande woning. 
 

Uitstaand bedrag € 403.541,00, waarvan   
€ 100.885,25 (25%) gemeentelijk deel. 
Door raad in april € 250.000,00 extra aan 
startersfonds toegevoegd vanwege grote vraag. 
Er zijn nog 17 aanvragen in procedure. 
Afgewezen : 2 (voldeden niet aan de 
regeling)Ingetrokken: 1  
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Een goede kwaliteit van de woon-,werk- en 
leefomgeving en een hogere kwaliteit, 
belevingswaarde en recreatiewaarde van het 
landschap. 
 

• Betrekken van beeldkwaliteit en ruimtelijke 
kwaliteit bij planvorming 

 

• Uitvoeren welstandsnota 
 

• In beeld brengen consequenties uit het 
dorpsontwikkelingsplan Oudleusen 

 
 
 
 
 
 

• Gemeentelijke inbreng in het 
dorpsontwikkelingsplan+ Hoonhorst (DOP+) 

 
 
 

• Cofinanciering, planvorming en uitvoering 
projecten uit Investeringsbudget Landelijk 
Gebied (ILG) 2007 en 2008 

 

 
 
 
 
 

• Doorlopend proces. 
 
 

• Doorlopend proces 
 

• Doorlopend proces. Gemeente Dalfsen is 
faciliterend. Er hebben verschillende gesprekken 
plaatsgevonden met vertegenwoordigers vanuit 
de kern Oudleusen. In overleg met betrokkenen 
wordt gekeken welke plannen verder worden 
uitgewerkt en wanneer en hoe de gemeente kan 
ondersteunen. 

 

• DOP+ convenant gesloten tussen Hoonhorst 
(Plaatselijk Belang Hoonhorst) en de gemeente 
Dalfsen. Komende jaren wordt uitvoering 
gegeven aan acties benoemd in uitvoeringsplan  

 

• (Provinciaal meerjaren programma) pMJP 
convenant 2008 t/m 2010 is getekend tussen 
provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen.  

• Gerealiseerde projecten: fietspad Kanaaldijk-
Noord en boven de basisinspanningsverplichting 
uit de Kaderrichtlijn Water afkoppelen van 
hemelwater. 

 
 

 

 

Wat heeft het gekost?           
  begroting begroting rekening   rekening 

  2008 2008 2008 verschil* 2007 

  primair na wijz.       

Lasten 3.317.969 3.402.969 2.880.328 522.641 4.485.526 

          

Baten 2.525.034 2.425.034 2.188.196 -236.838 4.888.115 

          

Saldo programma 9 792.935 977.935 692.132 285.803 -402.589 

Overzicht lasten en baten x € 1,-.      

* '-' is hogere uitgaven en lagere inkomsten      
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Paragraaf  Bedrijfsvoering 
 
De bedrijfsvoering moet op een eigentijdse wijze dienstbaar zijn aan de in de programma’s opgenomen 
doelen en prestaties. Het welslagen van de programma’s is in belangrijke mate afhankelijk van de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering kan worden samengevat als het geheel van de 
werkzaamheden, middelen en structuren op het gebied van personeel en organisatie, 
informatievoorziening en automatisering, financiën, facilitaire zaken, communicatie en juridische zaken. 
Door een grotere aandacht voor de transparantie van het gemeentelijk handelen en hogere eisen die 
gesteld worden aan de producten en diensten van de gemeente, wordt de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering ook een factor voor het imago van de gemeente. 
In deze paragraaf wordt aangegeven wat er in 2008 gedaan is om de bedrijfsvoering van de gemeente 
Dalfsen te verbeteren. 
 
De ambtelijke organisatie. 
 
Er is volgens een doorgaande lijn verder gewerkt aan het verbeteren van de interne bedrijfsvoering, aan 
de hand van het KO-model. Specifiek zijn diverse verbeteracties uitgezet en uitgevoerd. 
Er is een nieuwe meting gedaan, om te bepalen waar we, op weg naar de ambitie om in 2009 een 
procesgerichte organisatie te zijn, staan. De 1-meting (de 0-meting is in 2006 gedaan) levert een 
totaalscore van 1.8 op. Bij de 0-meting was de gemiddelde score 1.2.. Conclusie: over de hele linie 
doen we het beter, de ontwikkelingrichting is in positieve zin ingeslagen, we zijn op weg  naar de 
doelstelling van procesgerichtheid (daarvoor is een gemiddelde score van 2 nodig). 
 
Zie onderstaand beeld: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Personeelsbeleid 
 
 “De Carrousel”, het Management Ontwikkelprogramma van de gemeente Dalfsen, is afgerond.  
Geëvalueerd is wat tot nu toe de effecten van “de Carrousel” zijn, wat de organisatie ervan merkt. 
Conclusie uit deze evaluatie is: 

• meer eenheid in leidinggeven (voorbeeldgedrag/gezamenlijke visie op leidinggeven(verschillende 
rollen)) 

• DT treedt naar buiten toe meer op als eenheid; DT bewust van eigen rol als team;  

• verbetering van de samenwerking tussen de leidinggevenden (meer aanspreken op gedrag, meer 
open en duidelijker naar elkaar) 

Resultaten kwaliteitsonderzoek gemeente Dalfsen juli 2008
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• versterken van de instrumentele kant van het leidinggeven (verschillende management-technieken 
geleerd) 

• kwaliteiten DT-leden verkend en erkend 

• kwaliteiten Afdelingshoofden en MT’s als team verkend en erkend 
De borging van “de Carrousel” krijgt vorm door het gedrag van de leidinggevenden en door het 
structureren van Intervisie. Daarnaast wordt het geven van Feedback als thema uitgerold naar de 
organisatie. Voor de toekomst wordt overwogen een programma op te starten dat kan voorzien in een 
selectie en opleiding van medewerkers met ambitie (toekomstig potentieel). Met de wetenschap van een 
krappe arbeidsmarkt is het wenselijk een programma voor toekomstig potentieel op te starten. 
 
Het ziekteverzuimpercentage over 2008 komt uit op 3,96% inclusief langdurig verzuim (langer dan 1 jaar 
ziek) en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof). Dit is 0,59% meer dan in 2008, maar blijft 
ruimschoots onder de door het Directieteam bepaalde grens van 5%. 
 
Naar aanleiding van de in 2007 uitgevoerde formatiescan heeft de Raad ingestemd met een structurele 
uitbreiding van de formatie met 10 fte. In 2008 zijn hiervan al 3,5 fte ingevuld, de overige uitbreidingen 
worden in 2009 doorgevoerd. Daarnaast heeft de Raad voor 2009 extra incidentele gelden beschikbaar 
gesteld gelijk aan 2fte en voor 2010 extra incidentele gelden gelijk aan 1 fte. 
 
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de gemeente Dalfsen gaat omhoog en er zijn pieken 
waarneembaar in de uitstroom. Dat samen met een tekort aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt en 
het imagoprobleem van de overheid in zijn algemeenheid maakt het noodzakelijk dat wij ons als 
gemeente buigen over het vraagstuk “arbeidsmarktbeleid”. In dit kader hebben in mei 2008 een 4-tal 
studenten van de opleiding Adviseur lokale overheid een nota “arbeidsmarktbeleid”’ voor de gemeente 
Dalfsen opgesteld. Hierin is een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot aantrekken, binden en 
boeien van medewerkers.  
Door een Trainee (deelnemer aan het Jong Talent Programma DOORZ) worden de in de nota 
arbeidsmarktbeleid gedane aanbevelingen uitgewerkt in concrete voorstellen/acties en vervolgens 
geïmplementeerd. De daadwerkelijk implementatie vindt plaats in 2009. 
 
Vastgoedinformatievoorziening 
 
Het vastgoedinformatieplan is in december 2002 door de raad vastgesteld. Dit plan behelst dat er 
geleidelijk een stelsel van basisregistraties wordt ingevoerd en dat de ontsluiting van de gegevens 
plaatsvindt via een open datawarehouse. Doelstelling is dat de efficiency, de effectiviteit en de kwaliteit 
van de informatievoorziening, zowel intern als extern, aanmerkelijk wordt verbeterd. 
Inmiddels heeft het kabinet besloten tot landelijke invoering van een Basisregistratie Adressen (BRA) en 
een Basisregistratie Gebouwen (BRG). Samen worden deze als BAG aangeduid. Medio 2009 moet de 
BAG operationeel zijn.   
Per 1 januari 2006 is het gebruik van het centraal adres binnen onze organisatie ingevoerd. Voor de 
binnengemeentelijke uitwisseling van personen en adressen wordt gebruik gemaakt van de BRS-
applicatie van Getronics PinkRoccade. In het 2

e
 halfjaar is een aanmerkelijke schoningslag op de 

bestanden uitgevoerd. Voorts is in 2008 veel energie gestoken in het verzamelen en verwerken van de 
voorgeschreven gegevens (zowel administratief als geometrisch) voor de BAG. Voor de registratie is 
een bag-applicatie aangeschaft. Ook is (tijdelijk) voorzien in de beschikbare formatie voor de 
beheertaken. 
Op 1 januari 2008 zijn de basisregistraties Kadaster en Topografie in werking getreden. Van de 
kadastrale gegevens waren wij al afnemer. Vanaf november 2008 nemen wij ook de topografie 
(TOP10NL) af.   
 

Automatisering & Informatievoorziening 
  
Het afgelopen jaar is de nieuwe ICT omgeving voor het nieuwe Gemeentehuis gerealiseerd. Dit is een 
complex traject geweest, compleet met Europese aanbestedingen. De uitkomsten van de aanbesteding 
hebben er toe geleid dat we zijn gaan werken volgens het Server Based Computing principe. Deze 
werkwijze verlangt een andere werkwijze van de organisatie en in het bijzoner de 
automatiseringsmedewerkers. In 2009 zal het werken met deze techniek meer gemeengoed worden en 
zal de inrichting vervolmaakt moeten worden. 
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Daarnaast heeft er heel 2008 een EGEM traject gelopen, waarbij de verbetering van de digitale 
dienstverlening centraal heeft gestaan. De technische gevolgen hiervan, zoals de inrichting van een 
Mid-office, nieuwe pakketselecties en koppelingen met landelijke voorzieningen, zullen overwegend in 
2009 plaats gaan vinden. Wel heeft het EGEM traject een projectenplanning opgeleverd die ons in staat 
stelt om de onderlinge samenhang tussen projecten beter te bewaken. De nieuw gerealiseerde 
gegevens architectuur is hierbij ondersteunend. 
  
De huidige ICT beleidsvisie heeft nog een jaar als uitgangspunt gediend. Voor 2009 staat een 
actualisering van het ICT beleid op de agenda. 
  
Tenslotte is de ICT samenwerking in DOORSZ verband in een stroomversnelling gekomen. Eind 2008 
hebben de gemeenten Staphorst, Zwartewaterland en Dalfsen zich principieel uitgesproken voor een 
structurele samenwerking op ICT gebied. Ommen sluit hierbij  in de toekomst mogelijk aan. Voor 2009 
zal dit traject een groot aantal uitdagingen met zich meebrengen op zowel de ICT omgevingen alsook 
de automatiseringsafdelingen van de drie gemeenten die mogelijk samengevoegd gaan worden. 
 
Inkoopbeleid 
 
De werkgroep ‘inkoopsamenwerking DOORSZ’ is in 2008 gestart met de daadwerkelijke uitvoering van 
het eerder vastgestelde plan van aanpak ‘professionalisering van de inkooporganisatie’.  
Eind 2008 is een concept inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld. Dit concept is inmiddels 
besproken met een aantal budgethouders binnen de hoofdafdelingen en behandeld in het DT. 
Behandeling van dit onderwerp in de Raad staat gepland voor de maand april 2009 en zal samenvallen 
met de behandeling van een rapport dat is uitgebracht door de Rekenkamer over haar bevindingen 
n.a.v. een door de Rekenkamer uitgevoerd onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid in de 
gemeente Dalfsen 2006-2007. 
Als hoofdvraag voor dit onderzoek was geformuleerd: “In hoeverre heeft de inkoop door de gemeente 
Dalfsen in de jaren 2006 en 2007 rechtmatig, doelmatig en doeltreffend plaatsgevonden en in hoeverre 
heeft de gemeente hiervoor procesmatige waarborgen opgesteld?” 
De reactie van het college op de inhoud van dit rapport is begin februari 2009 opgesteld en ter kennis 
gebracht aan de Rekenkamer. 
Andere acties die in 2009 zullen worden opgestart zijn o.a. het uitzetten van vragen en informatie bij de 
budgethouders  om zicht te krijgen op het aantal contractverplichtingen en welke inkooptrajecten  zich 
daarbij op korte termijn lenen als ‘quick win’ om het nieuw ontwikkelde inkoopbeleid aan te toetsen. 
Daarnaast zal in 2009 verder worden gewerkt met het eerder genoemde plan van aanpak.  
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Paragraaf Financiering 
 
De gemeente verkeert permanent in de situatie van financieringsbehoefte. Dit houdt verband 
met het stelsel van baten en lasten, waarbij investeringen worden geactiveerd 
en de lasten in de vorm van rente en afschrijving ten laste van de exploitatie worden 
gebracht. Deze handelswijze leidt ertoe dat de investeringsuitgaven gedurende de periode van 
afschrijving gefinancierd moeten worden.  
Daarnaast ontstaat een financieringsbehoefte door het in de tijd achterlopen van de inkomsten bij de 
uitgaven. Voor de financieringsbehoefte worden leningen afgesloten, worden rekening courantkredieten 
en interne financieringsmiddelen in de vorm van reserves en voorzieningen gebruikt. Door het 
aantrekken van geld van derden ontstaat een schuldpositie. De gemeente moet de leningen aflossen en 
betaalt gedurende de looptijd van de lening rente. 
Gemeenten zijn bij deze financieringswijze gehouden aan twee normen uit de wet 
Financiering decentrale overheden (wet Fido): de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 
Procedures en bevoegdheden zijn uitgewerkt in het Treasurystatuut. Het Treasurystatuut is 
in 2002 vastgesteld en op 1 september 2002 in werking getreden. In 2009 zal dit statuut worden 
herzien. 
 
Kasgeldlimiet 
 
Gegeven de permanente financieringsbehoefte, kunnen fluctuaties in rentelasten voor de 
gemeente risico’s met zich meebrengen. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken is de 
kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de mate waarin de 
financieringsbehoefte wordt gedekt met kortlopende leningen (< 1 jr.). De kasgeldlimiet is 
uitgedrukt in een percentage van de omvang van de begroting. Voor 2008 bedroeg dit 
percentage 8,5, wat bij ministeriële regeling is vastgesteld. De omvang van de begroting op 1 januari 
2008 bedroeg € 36.041.000. 
De kasgeldlimiet is dan € 3.063.000. Gemiddeld over 2008 is er een overschot aan 
vlottende middelen ter hoogte van €  10.710.000. De ruimte onder de kasgeldlimiet bedraagt 
derhalve € 13.773.000. Dit betekent dat de gemeente Dalfsen in 2008 ruimschoots 
aan de kasgeldlimiet heeft voldaan. 
 
Renterisiconorm 
 
Om de renterisico’s op langlopende leningen (> 1 jr.) te beperken is de renterisiconorm 
gesteld. De norm is bij ministeriële regeling vastgesteld en bedraagt 20% van de omvang 
van de vaste schuld per boekjaar. Deze norm is bedoeld om het risico van renteaanpassing 
en herfinanciering te beperken. Om te voorkomen dat in enig boekjaar op meer dan 20% van 
de omvang van de vaste schuld een renteaanpassing of herfinanciering moet plaatsvinden, 
moet de gemeente een zekere spreiding in de leningenportefeuille hanteren. 
 

Renterisico op vaste schuld 
 
(Bedragen x € 1.000) 

 2008 2009 2010 2011 

 Begroting Rekening Begroting Begroting Begroting 

Omvang vaste schuld  9.198  9.198  9.884  6.570 5.256 

Vastgesteld percentage 20% 20% 20% 20% 20% 
Renterisiconorm 1.840 1.840 1.577 1.314 1.051 
      
Toets Renterisiconorm      

Renterisiconorm 1.840 1.840 1.577 1.314 1.051 

Renterisico op vaste schuld               0 0 0 
Ruimte(+) / Overschrijding(-) 1.840 1.840 1.577 1.314 1.051 

 
In het verslagjaar 2008 is de renterisiconorm niet overschreden. 
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Paragraaf :  Grondbeleid 
 
De gemeente voert een actief grondbeleid. De basisuitgangspunten hiervan zijn primair vastgelegd in 
het collegeprogramma 2006-2010. 
Het aankoopbeleid is gericht op het zelf verwerven van grond ten behoeve van te ontwikkelen 
bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. Wanneer dit niet mogelijk is, worden de mogelijkheden om te 
komen tot publiek private samenwerkingsverbanden (PPS) niet uitgesloten. 
Ingaande 1 februari 2004 is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing voor alle gemeenten. In 
juli 2004 is voor gebieden in Oudleusen het voorkeursrecht gevestigd. In 2007 is dit recht gevestigd op 
gronden aan de west- en oostzijde van Dalfsen. In 2008 komen hier de gronden aan de oostzijde van 
Nieuwleusen bij. Dit betekent dat de eigenaren bij voorgenomen verkoop eerst de grond aan de 
gemeente moeten aanbieden. Een groot deel van de gronden in het toekomstig plan Westerbouwlanden 
Noord is inmiddels aangekocht. 
 
Een Nota Grondbeleid, waarin alle ontwikkelingen op dit gebied geïntegreerd behandeld worden, is in  
2004 door de raad vastgesteld. 
Op basis van een eerste evaluatie van deze nota is geconcludeerd dat bijstelling van de nota (nog) niet 
nodig is. Wel is sprake van mogelijke wetswijzigingen die een relatie hebben met grondbeleid     (o.a. 
Grondexploitatiewet). In 2009 zal de nota op basis van nieuwe wetgeving worden geactualiseerd. 
 
Er zijn uniforme verkoopvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden voor Verkoop van onroerende zaken 
door de gemeente Dalfsen 2008, vastgesteld. Op basis van de door de raad geformuleerde 
uitgangspunten zijn nieuwe regels bij de uitgifte van kavels vastgesteld. Na de eerste uitgifteronde op 
basis van de nieuwe regels voor uitgifte, worden deze jaarlijks geëvalueerd en waar nodig op 
onderdelen bijgesteld (o.a. ruimere formulering van het begrip “starter”). 
De Beleidsnota Wonen 2007 heeft een directe relatie met deze regels.  
 
Er zijn momenteel 5 uitbreidingsgebieden voor woningbouw en 3 voor bedrijventerreinen in exploitatie 
genomen. De voorbereidingen voor de uitbreiding van Westerbouwlanden (noord) zijn zover gevorderd, 
dat naar verwachting in 2009 met de uitgifte van bouwkavels kan worden begonnen. Verder is sprake 
van een aantal inbreidingslocaties. 
Om de continuïteit van uitbreidingen te waarborgen worden rond de kernen gronden aangekocht.  
Vanuit financieel oogpunt bezien zijn de gecalculeerde uitkomsten voor de verschillende 
exploitatiegebieden positief. Zo er sprake mocht zijn van een negatieve uitkomst, wordt er een 
voorziening gevormd ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. 
Gronden waarvan de boekwaarde hoger is dan economische waarde (inclusief exploitatieuitkomsten) 
worden opgenomen tegen de economische waarde.  
Voor de exploitatiegebieden wordt een looptijd geprognosticeerd. De werkelijkheid is echter afhankelijk 
van de vraag naar grond. Voor woningbouwgrond is de vraag (nog steeds) hoog. Voor bedrijfsgrond is 
de vraag sterk afhankelijk van de economische situatie. De uitgifte in de Grift I en De Grift II heeft een 
sneller verloop dan de uitgifte in Dalfsen en Lemelerveld. Gronden voor de uitbreiding van de Grift(III) 
zijn aangekocht. De uitbreiding van het bedrijventerrein in Lemelerveld (parallelweg) is in voorbereiding. 
Verwacht dat deze laatste gebieden in 2009 in exploitatie worden genomen. 
Een aspect dat van grote invloed kan zijn op de uitkomsten van de grondexploitatie is de recente 
financiële crisis. Concreet is er op dit moment nog niets. Het beleid om boekwaarden terug te brengen 
naar de economische waarde en de hantering van martktconforme verkoopprijzen verkleint het risico op 
negatieve exploitatieresultaten. Stagnatie in de uitgifte van kavel kan wel van grote invloed zijn op de 
exploitatieresultaten. Wel is er in de vorm de algemene reserve grondexploitatie een buffer gevormd. 
Jaarlijks worden de verkoopprijzen aangepast met het inflatiepercentage. Het harmoniseringproces voor 
bouwgrondprijzen is in 2006 afgerond. Vanaf dat jaar zijn de prijzen in alle kernen gelijk.  
De rente wordt jaarlijks op de boekwaarde van de grondprijzen bijgeschreven, voor zover dit past 
binnen de economische waarde.  
 
De reserves en voorzieningen met betrekking tot de grondexploitatie zijn ook bij de (herziene) Nota 
reserves en voorzieningen 2007 betrokken. 
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Voor bepaling van omvang van de Algemene reserve grondexploitatie is daarbij de volgende methodiek 
vastgesteld: 
 

• voor onderhanden werken 12
1/2 

% van de (boekwaarde+ 50% van de te maken kosten) 

• voor overige gronden (gronden zonder kostprijsberekening en overige percelen) 12
1/2 

% van de 
boekwaarde. Afwijkingen zijn mogelijk op basis van hogere risico’s. 

• eventuele risico’s worden bij de berekeningen meegenomen. 

• voorzieningen voor verwachte verliezen worden op de boekwaarde van de gronden in mindering 
gebracht. 

 
De factor van  12

1/2  
% is gebaseerd op 2,5 jaar rente bij een rentevoet van 5%. 

In 2007 is een referentiebedrag vastgesteld van € 4,2 miljoen, hierbij geldt een bandbreedte van 5% 
naar beneden of boven. De stand per 31 december 2008 € 8,0 miljoen. Er is nog een claim van € 1,1 
miljoen ten behoeve van het middengebied Nieuwleusen. Het bedrag boven het referentiebedrag van 
€ 4,2 miljoen, gaat, na een risico-inventarisatie, naar de algemene reserve van de gemeente. 
Deze reserve wordt gevoed door de storting van voordelige exploitatieresultaten van gereedgekomen  
bestemmingsplannen. 
De reserve dorpsuitleg bedraagt per 31 december 2008 € 5,6 miljoen. Er liggen claims tot een bedrag 
van € 4,4 miljoen. Het betreft hier rotonde De Brink II, Fietspad Jagtlusterallee en Dommelerdijk, 
Ontsluiting Westerbouwlanden, Aansluiting N 348 en project Duurzaam Veilig. 
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Toelichting jaarstukken grondexploitatie 2008. 
 

Over de ontwikkelingen binnen de grondexploitatie wordt hierna verslag gedaan, waarbij de volgende 
relevante elementen worden toegelicht: 

1. verloop boekwaarden 
a. in exploitatie genomen gebieden 
b. gronden zonder kostprijsberekening 
c. overige percelen 

2. Resultaat exploitatierekening 2008 
3. Prognose verwachte exploitatieresultaten 
4. Reservepositie en de ontwikkeling daarvan  

 

1. Verloop boekwaarden. 

 
Algemeen 
Het saldo van de lasten (aankopen, kosten bouwrijp maken, rente enz.), baten (opbrengsten 
grondverkopen, bijdragen enz.) en de mutaties in de reserves en voorzieningen (o.a. afwikkelingen, 
winstnemingen) worden verwerkt in de boekwaarden van de gronden. Het betreft hier de producten 320 
en 830 (programma 4 en 9). 
 
a. In exploitatie genomen gebieden 
De boekwaarde van de in exploitatie zijnde/genomen gebieden nam af van € 5,6 miljoen (incl. 
voorziening) ultimo 2007 naar € 4,3 miljoen (incl. voorziening) ultimo 2008. De daling wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de verantwoording van de opbrengst van het grote aantal verkopen.  
De voorraad nog uit te geven grond (excl. inbreidingslocaties) bedraagt ultimo 2008: 
Exploitatiegebied  uitgeefbaar  in optie gegeven 
-bedrijventerrein              15.862  m²    12.826 m² 
-woningbouw            101.723  m²                 40.457 m

2
  

  
 
b. Gronden zonder kostprijsberekening 
De boekwaarde steeg van € 16,2 miljoen ultimo 2007 naar € 21,8 miljoen ultimo 2008. De stijging komt 
door de aankoop van gronden binnen het complex De Grift III, Westerbouwlanden Noord, 
Oosterbouwlanden, Oosterdalfsen, Nieuwleusen Midden (v.Dorsten). 
De boekwaarde bedraagt per m²  € 19.96 ( was € 17,84). De oppervlakte bedraagt 1.092.171 m² (2007: 
909.707 m

2
). 

 
c. Overige percelen 
Als gevolg van de aankoop van percelen aan de Jagtlusterallee, Evenboersweg en de afboeking op de 
gronden Zwarteweg is de boekwaarde gestegen van € 1,6 naar €  1,8 miljoen (inclusief afwaardering en 
aankoop). De boekwaarde bedraagt € 3,73 per m²  (was € 3,58); de oppervlakte is ultimo 2008 501.283 
m²  (ultimo 2007: 434.652m²) 
 

 

2. Resultaat exploitatierekening 2008. 
 
Het jaar 2008 sluit af met een batig saldo van € 0,8 miljoen; het jaar 2007 liet een positief saldo zien van 
€ 1,3 miljoen. Bij de grondexploitatie vindt de definitieve winstneming plaats zodra deze ook echt 
gerealiseerd is (afgewikkeld plan). Per plan zal daarom naar het resultaat op (langere) termijn gekeken 
moeten worden. Zie hierna de prognoses. 
Voor de overige gronden en het Waterfrontgebied heeft een afwaardering plaatsgevonden, dit met als 
basis de economische waarde dan wel de exploitatieverwachting. 
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3. Prognose verwachte exploitatieresultaten. 
 
Rekening houdende met de ultimo 2008 vermoedelijk nog te besteden en nog te ontvangen bedragen 
van de in exploitatie genomen gebieden wordt een exploitatieresultaat verwacht van per saldo € 9,4 
miljoen voordelig. De prognoses zijn beïnvloed door de aanpassing van de verkoopprijzen en de 
actualisering van de kosten voor het bouwrijp maken en de voorlopige winstneming (€ 1,3 miljoen) op 
de in de vorige paragraaf vermelde gebieden. 
Voor het bedrijventerrein Posthoornweg is een bijdrage ten laste van de algemene reserve verantwoord 
van € 0,2 miljoen. De prognoses worden jaarlijks bijgesteld. 
 
4. Reservepositie( inclusief ontwikkelingen)  
 
De algemene reserve grondexploitatie daalt van € 6,0 naar  €  5,5 miljoen. De volgende factoren zijn 
met name van invloed geweest: toevoeging rente, aframing bij de voorjaarsnota (€1,8 miljoen, 
voorlopige exploitatieresultaten (€ 1,3 miljoen) en de afwaardering van boekwaarden (zie bij resultaat, € 
0,5 miljoen). 
 
Deze reserve is bedoeld als weerstandsvermogen om eventuele financiële risico’s binnen de 
grondexploitatie op te kunnen vangen. 
De omvang van de algemene reserve wordt bepaald op basis van de in de (in 2007 herziene) Nota 
reserves en voorzieningen vastgelegde regels: 12,5 % (van de boekwaarde + 50% van de nog te 
maken kosten), dit met een bandbreedte van 5% naar boven en beneden. Eventuele financiële risico’s 
worden ook bij de bepaling van de omvang betrokken. Het referentiebedrag is begin 2007 vastgesteld 
op € 4,2 miljoen. 
Mogelijk dat een deel van de kosten van herinrichting van het middengebied in Nieuwleusen ten laste 
van deze reserve wordt gedekt, volgens een voorlopige berekening moet rekening worden gehouden 
met  ruim € 1,1 miljoen. Definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden. Verder zal vermoedelijk het 
Waterfront een nadeel opleveren, in maart 2009 is een voorbereidingskrediet van € 0,5 miljoen 
beschikbaar gesteld.  
 
De reserve dorpsuitleg bedraagt per 31 december 2008 ruim € 6,0 miljoen (2007 € 5,4 miljoen). De 
stijging is het gevolg van het aantal verkochte kavels in 2008. In 2008 is bij de voorjaarsnota een bedrag 
van € 4,5 miljoen bestemd voor grote projecten. Vrij besteedbaar is nog € 1,5 miljoen. 

 

Gronden in exploitatie 
 
Algemeen 
Voor de exploitatiegebieden wordt een looptijd geprognosticeerd; de werkelijkheid is echter afhankelijk 
van de vraag naar grond. Voor de gebieden voor de woningbouw is de vraag continu hoog. Voor de 
bedrijventerreinen is deze sterk afhankelijk van de economische situatie. De uitgifte in de Grift I en II 
had een sneller verloop dan de terreinen in Dalfsen en Lemelerveld. Inmiddels is gestart met de 
ontwikkeling van de Grift III. In 2009 zullen de volgende plannen in ontwikkeling worden genomen: 

� Middengebied Nieuwleusen 
� Muldersveld II 
� Westerbouwlanden Noord 
� Waterfront (incl. Eshuis) 
� Parallelweg (Lemelerveld) 

Jaarlijks worden de verkoopprijzen aangepast met het inflatiepercentage. Het harmoniseringproces is in 
2006 afgerond. Sinds dat jaar zijn de prijzen in alle kernen gelijk. Voor de verkoopprijzen wordt 
verwezen naar het slot van deze toelichting. 
Voor het plan De Westerbouwlanden Noord en De Nieuwe Landen is rekening gehouden met de, in het 
met de provincie gesloten convenant, afspraken over versnelde uitgifte van kavels. 
De rente wordt jaarlijks op de boekwaarde van de gronden bijgeschreven, voor zover dit past binnen de 
economische waarde. Is deze waarde lager dan de boekwaarde dan wordt het verschil afgeboekt ten 
laste van de algemene reserve grondexploitatie. 
 
In de paragraaf grondbeleid  is het volgende opgenomen over de mogelijke gevolgen van de 
economische crisis: “Een aspect dat van grote invloed kan zijn op de uitkomsten van de grondexploitatie 
is de recente financiële crisis. Concreet is er op dit moment nog niets. Het beleid om boekwaarden terug 
te brengen naar de economische waarde en de hantering van marktconforme verkoopprijzen verkleint 
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het risico op negatieve exploitatieresultaten. Stagnatie in de uitgifte van kavels kan wel van grote 
invloed zijn op de exploitatieresultaten. Wel is er in de vorm van de algemene reserve grondexploitatie 
een buffer gevormd.” 
 
Bedrijventerreinen 
 
Welsum (Dalfsen) 
Dit terrein is sinds 1-1-2000 in exploitatie en loopt tot  2009. Het verwachte resultaat ultimo 2008 
bedraagt ruim € 0,7 miljoen. De hogere opbrengst van de grond heeft een positieve invloed gehad. 
In 2008 is er een voorlopig resultaat verantwoord van € 7.000. 
De voorraad grond bedraagt ultimo 2008 10.273 m², waarvan 8.110 m

2 
in optie. 

 
De Grift I (Nieuwleusen) 
Dit 12 hectare bevattende terrein is in 2008 geheel uitgegeven. Er is een voorlopige winst verantwoord 
van ruim € 1 miljoen. Het plan kan nu afgewikkeld worden. 
 
De Grift II 
Dit terrein is in 2004 in exploitatie genomen. De nog beschikbare kavel van 4.937 m²  is aangewend 
voor een groenzone langs de Meeleweg. Dit betekent derving van opbrengsten en het vervallen van de 
kosten bouwrijp maken. Uiteindelijk resulteert dit in een nadeel van ongeveer   
€ 300.000 (was voordelig € 230.000, nu nadelig € 53.000). Het nadelig saldo van wordt ten laste van de 
algemene reserve grondexploitatie gebracht. 
Inmiddels is de nodige grond verworven als vervolg op de Grift II. 
 
Posthoornweg (Lemelerveld) 
Op een paar kavels na is dit in 1996 aangekochte terrein uitgegeven. De verwachting is dat het in 2008 
volledig is uitgegeven. Het exploitatieresultaat voor dit terrein is geprognosticeerd op nadelig € 203.000. 
Hiertoe is een bijdrage verantwoord ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. Als vervolg op 
dit gebied wordt het bedrijventerrein Parallelweg ontwikkeld. 
Ultimo 2008 is nog 5.589 m² beschikbaar,waarvan in optie 4.716 m

2 
.  

 

Woningbouw 
 
De Gerner Marke 
Dit gebied is in 2004 in exploitatie genomen en heeft een looptijd tot en met 2014. Het betreft hier een 
aan de oostkant gelegen uitbreiding van de kern Dalfsen. De oppervlakte uit te geven grond bedraagt 
140.617 m², hiervan is  85.741 m² verkocht en 26162 m² in optie uitgegeven, vrij uitgeefbaar oppervlakte 
29.060 m². Jaarlijks treden geringe verschillen op na het inmeten. 
Het exploitatieresultaat geeft een positief saldo te zien van ruim € 5,1 miljoen. Het resultaat is o.a. 
positief beïnvloed door de aanpassing van de verkoopprijzen, de meevallende kosten voor het bouwrijp 
maken. 
Een risicofactor is de stagnatie in de uitgifte van de grote kavels voor de luxere woningen. Deze zijn in 
2008 aangeboden aan een (plaatselijk) bouwbedrijf.  
 
Westerbouwlanden (Nieuwleusen) 
Binnen dit plan is nog slechts 1.197  m² beschikbaar.  
Ten noorden van dit complex is voldoende grond beschikbaar voor uitbreiding, dit plan zit in de 
ontwikkelingsfase, mogelijk dat in 2009 met de uitgifte kan worden begonnen. 
Het verwachte exploitatieresultaat bedraagt € 0,3 miljoen. In 2008 is reeds een voorlopig resultaat van € 
0,3 miljoen verantwoord. 
Het plan kan nu verder worden afgewerkt. 
 
De Nieuwe Landen(Lemelerveld) 
Dit gebied is in 2004 in exploitatie genomen met een looptijd tot en met 2012. De uit te geven 
oppervlakte bouwgrond bedraagt  62.401 m², waarvan 32.628 m² is verkocht en 12.039 m² in optie is 
uitgegeven. Vrij uitgeefbaar: 17.424 m². In deze oppervlakte is het van Archem en Eerde aangekochte 
gedeelte opgenomen. Er wordt een exploitatieresultaat verwacht van ruim € 1,1 miljoen.  
  
Muldersveld I (Oudleusen) 
Dit exploitatiegebied is bestemd voor zowel woningbouw als voor bedrijfsvestiging.  
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Alle percelen zijn verkocht. In 2008 is een voorlopig resultaat van  -/-€ 19.000 verantwoord.  
Met afwerking van het gebied wordt begonnen. 
 
Muldersveld II (Oudleusen) 
Deze eind jaren negentig verworven gronden zijn nodig voor de toekomstige uitbreiding van Oudleusen. 
Dit gebied is in 2008 in exploitatie genomen. De oppervlakte bedraagt 10.900 m², waarvan ongeveer 
65% beschikbaar is voor de uitgifte van bouwkavels.(3 vrijstaand en 16 2^1 kap). Verkocht 560 m2, in 
optie 1.192 m2, vrij uitgeefbaar 5.307 m2. 
 
De Koele (Hoonhorst) 
Het plan De Koele is sinds 2001 in exploitatie, de afronding van dit plan is gepland in 2016. Vooral 
vanwege de hantering van de geharmoniseerde verkoopprijzen is het exploitatieresultaat positief, ruim € 
1 miljoen. 
Voor uitgifte is nog 9.342 m² beschikbaar, waarvan 1.064 m² in optie is uitgegeven.  
 
Gronden (nog) niet in exploitatie 
 
Bedrijventerrein: 
 
Kampmansweg(Dalfsen) 
Van dit door Hardal B.V. middels een exploitatieovereenkomst in ontwikkeling gebrachte gebied is in 
2004 het gedeelte aan de Kampmansweg uitgegeven. Het zuidelijke deel (Wannestraat) is nog 
beschikbaar, het betreft hier 11.982 m². 
 
Grift III 
Een plan voor dit gebied is in voorbereiding. Een voorbereidingskrediet is beschikbaar gesteld.  
Inmiddels is ruim 27,4 ha aangekocht voor de uitbreiding van het bedrijventerrein.  
Een ontwikkelingsplan is in voorbereiding. 
 
Parallelweg(Lemelerveld) 
Er is inmiddels ruim 3 ha grond aangekocht voor de toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein in 
Lemelerveld. Onderhandelingen over grondruil zijn gaande. Verwacht wordt dat in 2009 begonnen wordt 
met de exploitatie. Een deel van dit gebied is al in optie uitgegeven. 
 
Woningbouw e.d. 
 
Vechtstraat 
In 2003 is 2.165 m² aangekocht van de Welkoop. Inmiddels is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld. 
Met de projectontwikkelaar is een koopovereenkomst afgesloten, deze moet nog worden afgenomen. 
De ontwikkeling van plan verkeert in een impasse. 
 
Waterfront. 
In 2003 is de locatie van de voormalige drukkerij Eshuis aangekocht. Inclusief het bebouwde oppervlak 
en de aankoop van de aangrenzende woning gaat het om een gebied van 3.615 m². Het terrein maakt 
deel uit van de plannen voor het Waterfront. De verwachting bestaat dat dit complex in de toekomst een 
nadelig resultaat oplevert. De tot en met 2008 gemaakte kosten zijn ten laste van de algemene reserve 
grondexploitatie gebracht.  
In de raadsvergadering van 25 april 2005 is besloten: 
-tot vaststelling van een beeldkwaliteitplan Waterfront. 
-tot vaststelling van een programma van eisen nieuw gemeentehuis. 
-tot het in procedure nemen van het voorontwerp bestemmingsplan Waterfront. 
In 2007 is opdracht gegeven voor een zgn. ontwikkelingscompetitie; 2 bedrijven hebben een ontwerp 
voor het hele gebied gemaakt. In 2009 zal er besluitvorming plaatsvinden. 
 
Vechtvliet I 
De in 2006 aangekochte gronden Bruinleeuwstraat en de reeds in eigendom zijnde gronden aan de 
Ruitenborghstraat en de Leemculeweg (beide overige gronden) zijn binnen het toekomstig plan 
Vechtvliet I geregistreerd. Voor het binnen dit gebied gelegen buitendijks deel is de economische 
waarde nihil. Het bedrag van de boekwaarde is ten laste van de algemene reserve grondexploitatie 
gebracht. 
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Gronden ten oosten van Dalfsen 
In 2008 is ruim 9 ha aangekocht ten oosten van Dalfsen. Aan deze transactie zijn bouwclaims 
verbonden. 
Op het gebied dat wordt omsloten door de Welsummerweg/Kampmansweg, de Oosterdalfserststeeg, 
Slingelaantje en de Gerner Es is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing verklaard. Dit 
betekent dat de grondeigenaren in eerste instantie bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan 
moeten bieden. 
 
Westerbouwlanden Noord(Nieuwleusen) 
Dit gebied is nodig voor de verdere uitbreiding van Nieuwleusen. Een voorlopig stedenbouwkundig plan 
wordt uitgewerkt. 
De boekwaarde van dit  255.684 m² grote gebied bedraagt ruim € 6,1 miljoen (incl. nabetaling). 
Rekening houdend met een nabetaling na het onherroepelijk worden van de bestemming wonen komt 
de kostprijs uit op € 23,87 per m². 
Verwacht wordt dat de uitgifte van bouwkavels in 2009 van start kan gaan. 
 
Oosterbouwlanden (Nieuwleusen) 
Dit oostelijk van de Burg. Backxlaan gelegen gebied is nodig om de toekomstige uitbreiding van 
Nieuwleusen ook op termijn veilig te stellen. Een bestemmingsplan is nog niet in voorbereiding.  
In 2007 is een aangrenzend perceel verworven. 
De oppervlakte bedraagt 201.722 m² met een boekwaarde (incl. nabetaling) van € 21,96 per m². 
 
Een deel van dit gebied wordt ontwikkeld door de woningbouwvereniging De Veste en de  verschillende 
gezondheidsdiensten (o.a. huisartsen en apotheek). De plannen voor dit gezondheidscentrum zijn in 
2008 in uitvoering genomen. 
 
Na de zgn. artikel 19 RO-procedure is gestart met het bouwrijp maken van een gedeelte van dit plan. 
Ten behoeve van de voormalig eigenaar van de grond is de mogelijkheid geopend om een woning te 
bouwen; deze is inmiddels gereed. 

 
Nieuwleusen Midden (inclusief terrein van Dorsten). 

Binnen dit gebied is al een aantal projecten gerealiseerd: 
-openbare school (1998)            4.500 m2     € 574.000 
-sporthal (1999)                          1.320 m2     € 264.000 
-kindercentrum (2002)                1.887 m2     € 171.257 
-Rabobank (2003)                      4.000 m2     € 646.400 
In 2007 is een begin gemaakt met de voorbereiding voor de ontwikkeling rondom het middengebied. In 
eerste instantie zijn de sportaccommodaties en het evenemententerrein in beeld. 
Een deel van de gronden is reeds verkocht, hierdoor is er sprake van een negatieve boekwaarde.   
Voor het gehele gebied is ruim 4 hectare beschikbaar.  
 
De Meulehoek 
Dit terrein van het voormalige zwembad zal worden ingebracht in de grondexploitatie zodra de 
bestemming definitief is.  
De tot nu gemaakte kosten zijn geactiveerd en worden verdisconteerd in de verkoopprijs. 
 
Masterplan Nieuwleusen 
In de raadsvergadering van 27 februari 2006 is een krediet beschikbaar gesteld; op basis van de 
gesloten ontwikkelingsovereenkomst wordt het plan uitgevoerd door en voor rekening van een 
projectontwikkelaar. Winkels en appartementen zijn gereed maar nog niet allemaal uitgegeven. Het plan 
zal in 2009 afgerond worden. 
 
Brink II 
Dit plan zal tot ontwikkeling worden gebracht. Na het gereedkomen van de structuurschets zal de 
omvang van dit gebied worden bepaald. Dit gebied sluit aan bij het gebied Oosterbouwlanden. 
 
Lemelerveld Centrum 
Naast de woningbouw is op deze locatie ook het Kulturhus gerealiseerd 
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Dit plan is gerealiseerd door een plaatselijke ontwikkelaar voor zover het gebied betreft rondom het 
voormalige NIJL-terrein. De bouwkavels zijn alle uitgegeven en bebouwd.  
De juridische afwikkeling van het plan zal in 2009 plaatsvinden. 
 
Prinses Margrietstraat 
Het terrein waarop de oude Mozaïek was gevestigd zal worden ontwikkeld tot een exploitatiegebied 
voor woningbouw. 
 
Nieuwe Landen II 
Het betreft hier de van Archem en Eerde aangekochte gronden (ongeveer 7 ha) voor de verdere 
ontwikkeling van Lemelerveld. Deze gronden zullen vervroegd nodig zijn voor woningbouw, dit in relatie 
met de met de provincie gesloten overeenkomst voor versnelde uitgifte. 
 
Doktersbrug 
Dit aan de Dalmsholterweg gelegen terrein van de voormalige basisschool is in het kader van de rood 
voor rood regeling overdragen. 
 
Fakkert (Hoonhorst) 
De mogelijkheden voor de toekomstige bestemming van dit terrein zijn in onderzoek, de verwachting is 
dat in 2009 meer duidelijkheid ontstaat over de ontwikkeling van dit gebied, inclusief  de molenstomp.  
Het terrein heeft een oppervlakte van 2.037 m². 
 
Overige percelen 
Het betreft gronden, die bv. als ruilobject kunnen dienen. Voor zover ze hiervoor nog niet nodig zijn,  
worden ze tijdelijk verpacht. Voor de gronden aan de Klaverkampsweg en de Bouwhuisweg is een deel 
van de (boek)waarde ten laste van de algemene reserve grondexploitatie afgeboekt. De economische 
waarde is nl. lager dan de boekwaarde. De boekwaarde is teruggebracht tot agrarische waarde van € 4 
per m

2
. 
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Verkoopprijzen 
Jaarlijks worden de verkoopprijzen herzien op basis van het inflatiepercentage. Het gehele 
harmoniseringproces is in 2006 afgerond. Voor alle kernen gelden nu gelijke verkoopprijzen. 
 
De volgende verkoopprijzen zijn voor 2008 gehanteerd 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijventerreinen 2008 2007
Posthoorn West – Lemelerveld 71,30       70,20      

Welsum – Dalfsen 71,30       70,20      

Idem incl. bedrijfswoning 132,80     130,80    

De Grift I en II – Nieuwleusen 71,30       70,20      

Idem zichtlocatie 100,59     99,10      

Idem incl. bedrijfswoning 132,80     130,80    

Muldersveld I – Oudleusen  71,30       70,20      

Idem incl. bedrijfswoning 132,80     130,80    

Woningbouwterreinen 2008 2007
Muldersveld – Oudleusen

Vrijstaand 255,70     251,90    

2^1 kap 176,20     173,50    

De Koele – Hoonhorst
Vrijstaand 255,70     251,90    

2^1 kap 176,20     173,50    

Westerbouwlanden Nieuwleusen

Vrijstaand 255,70     251,90    

Vrijstaand aan water 296,30     291,90    

2^1 kap 176,20     173,50    

Nieuwe Landen Lemelerveld
Vrijstaand 255,70     251,90    

Vrijstaand aan water 296,30     291,90    

2^1 kap 176,20     173,50    

Gerner Marke
Vrijstaand bungalow 336,50     336,50    

Vrijstaand eengezinswoning 255,70     251,90    

2^1 kap 176,20     173,50    

Alle plannen
Soc. Koop/huurwoning 122,80     120,90    
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Paragraaf Lokale heffingen 
 

 

Algemeen 

 
In de gemeente Dalfsen is het beleid rond de lokale heffingen gebaseerd op de uitgangspunten die zijn 
opgenomen in het collegeprogramma 2006-2010. Voor zover bepaalde zaken niet in het 
collegeprogramma zijn benoemd, wordt de ingezette beleidslijn gecontinueerd. Deze uitgangspunten 
zijn:  

• gemeentelijke heffingen en retributies dienen kostendekkend te zijn. 

• de stijging van de OZB tarieven is in principe gelijk aan het inflatiecijfer. 

• er is een tariefsdifferentiatie tussen woningen en niet woningen bij de OZB. 

• de kwijtscheldingsmogelijkheden voor de burger worden optimaal benut. 

• er wordt een actief informatiebeleid nagestreefd. 
 

In totaliteit bedragen de inkomsten van de gemeente Dalfsen die afkomstig zijn uit lokale heffingen 
ongeveer 22% van de totale inkomsten in het begrotingsjaar. 

 
Kostendekkende tarieven 
De afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn hierbij de meest in het oog springende gemeentelijke 
heffingen. Jaarlijks wordt een berekening van de tarieven gemaakt op basis van de begrote kosten. 
Voor beide heffingen is een egalisatiereserve aanwezig, zodat te sterke tariefsstijgingen kunnen 
worden vermeden. Op basis van de rekeningcijfers wordt de over- of onderdekking in het jaar 
gereserveerd of aan de egalisatiereserve onttrokken.  
 

Rioolrecht. 

 
In 2007 is het integraal waterplan en het Gemeentelijke Rioleringsplan vastgesteld. Beide elementen 
zijn van belang om op een goede wijze een berekening te maken van de noodzakelijke toekomstige 
tarieven. Deze tarieven zijn daarin geprognosticeerd voor de komende jaren.  
Voor 2008 en de komende jaren is in de vastgestelde plannen rekening gehouden met een gemiddelde 
tariefstijging van 1,48% vermeerderd met de trendmatige stijging van 1,5 % voor 2008. Het tarief voor 
2008 is vastgesteld op € 115,15.  
 

Afvalstoffenheffing. 

 
De ledigingtarieven van de containers worden afgestemd op het regiotarief zoals dat door Rova wordt 
berekend. Voor 2008 zijn deze tarieven verhoogd met 0,7 %.  Op basis van de kostprijsberekening is 
voor 2008 het tarief voor het vastrecht vastgesteld op € 80,--. 
 

Leges. 

 
Voor 2008 is een trendmatige aanpassing van 1,5 % toegepast. 
 

Begraafrechten. 

 
De tarieven voor de begraafrechten zijn in 2008 verhoogd met 1,5 %.  
Het kostendekkingspercentage bedraagt 67 % indien rekening wordt gehouden met de begraafplaats 
aan de Ruitenborghstraat en 72 % indien deze buiten beschouwing wordt gelaten. 
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De onroerende-zaak belastingen (OZB) 

 
In 2008 heeft een tariefsverhoging plaatsgevonden van 1,5%. 
De tarieven zijn als volgt vastgesteld:  
- eigenarenbelasting voor woningen    € 1,44 
- gebruikersbelasting voor niet-woningen     € 2,44  
-  eigenarenbelasting voor niet-woningen    € 3,04  
 

Wet Waardering Onroerende Zaken. 

 
Met ingang van 2007 is sprake van een jaarlijkse aanpassing van de waarde. Dit is toegepast vanaf het 
belastingjaar 2008. Deze jaarlijkse hertaxatie kan worden gerealiseerd door het invoeren van een 
systeem van vergaande modelmatige waardebepaling waarbij de nadruk ligt op het analyseren van de 
verschillende verkoop- en huurcijfers. Deze analyses vormen voor de in groepen ingedeelde objecten 
een index waarmee de nieuwe waarden op een efficiënte wijze kunnen worden gegenereerd. 
Met het taxatiebureau bestaat een overeenkomst waarbij alle diensten, zoals ondersteuning bij: 
bezwaar, beroep, mutatiebijhouding, ondersteuning marktanalyse en modelmatige waardebepaling, 
beschikbaarheid van software, in de vorm van een abonnement worden afgenomen tegen een vast 
bedrag per object per jaar. In 2008 is in DOORSZ-verband middels een Europese 
aanbestedingsprocedure een nieuw contract afgesloten die betrekking heeft op de herwaarderingen 
2010, 2011 en 2012.  
 
Naar aanleiding van de rapportage van de Waarderingskamer d.d. 26 juni 2008 was het oordeel dat de 
uitvoering van de Wet WOZ dringend verbeterd moest worden o.a. met betrekking tot de kadastrale 
volledigheid van de gemeente. 
  
Om de volledigheid van de WOZ-administratie aan te tonen is gestart met het volledig kadastraal 
dekkend maken van de gemeente. Dit betekent dat alle kadastrale percelen in de WOZ-administratie 
worden opgenomen. Daarnaast wordt beoordeeld of deze objecten gewaardeerd dienen te worden of 
dat deze vrijgesteld zijn van waardering. 
  
Voor dit traject is extra menskracht ingehuurd. In totaal diende er 212 ha extra opgenomen te worden in 
de WOZ-administratie. Het resultaat van deze actie is dat per 1 januari 2009 alle kadastrale percelen in 
de WOZ-administratie zijn opgenomen. 
 
De conclusie van de Waarderingskamer tijdens het bezoek op 4 november 2008 was dat er sprake is 
van een significante verbetering van de uitvoering van de Wet WOZ. De uitvoering van de Wet WOZ 
kan echter nog verbeterd worden. In 2009 zal verder gegaan worden met de optimalisatie van de WOZ-
administratie. 
 
 

Overige belastingen 

 

Toeristenbelasting. 

 
Voor 2008 is een trendmatige aanpassing van 1,5 % toegepast. Het tarief per overnachting bedraagt 
dan € 0,52.  
 

Hondenbelasting. 

Voor 2008 is rekening gehouden met de trendmatige tariefsverhoging van 1,5 %. Het tarief voor de 1
e
 

hond bedroeg € 35,00. In 2008 is gestart met een huis-aan-huis controle op de aangifte voor de 
hondenbelasting. Mede naar aanleiding van de controle is het aantal aangemelde honden toegenomen.  
 

Kwijtscheldingsbeleid 

In de gemeente Dalfsen is volledige kwijtschelding mogelijk voor de ozb en het rioolrecht. Voor de 
afvalstoffenheffing geldt de kwijtschelding voor het vastrecht en voor een bedrag, gebaseerd op het 
gemiddelde aantal ledigingen. Bij de hondenbelasting is alleen voor de belasting voor de eerste hond 
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kwijtschelding mogelijk. In  totaal is er een bedrag van € 16.000 (2007: € 19.000) kwijtgescholden. Bij de 
beoordeling van de verzoeken om kwijtschelding hanteert de gemeente de zogenaamde 100% norm. 
Inwoners die twee jaar of langer zijn aangewezen op een bijstandsuitkering krijgen automatisch 
kwijtschelding. Op basis van melding door de gemeente verleent ook het waterschap aan deze mensen 
automatisch kwijtschelding. 

 
Overzicht van de voornaamste tarieven 

2007   2008 
Onroerende-zaakbelasting (per € 2.500 van de vastgestelde waarde)  
- gebruikersbelasting voor woningen     nvt  nvt 
- eigenarenbelasting voor woningen    €  1,49  €  1,44 
- gebruikersbelasting voor niet-woningen     €  2,47  €  2,44 
-  eigenarenbelasting voor niet-woningen    €  3,08  €  3,04 
Afvalstoffenheffing  
-  het vaste tarief         €   80,00   €  80,00 
- de variabele tarieven  

voor een 240 liter container      €    6,79  €  6,82    
   “       “   140   “          “                  €    4,21    €  4,23  

    “       “     80   “          “                  €    2,63  €  2,64 
    “       “     40   “          “                  €    1,67  €  1,68 
 per aanbieding van restafval in een verzamelsysteem  €    1,03 €  1,06 
    “             “          “    GFT-afval     “                “                €    0,40  €  0,41 
Rioolrecht 
tarief per aansluiting van               € 111,80 €  115,15 
Hondenbelasting  
- voor de eerste hond      €  34,50 €   35,00 
- voor iedere hond boven het aantal van één   €  51,75  €   52,50 
 
 
Overzicht geraamde belastingopbrengsten 2008 
         Raming * Realisatie 
- leges          €    462.445 €    460.584 
- leges bouwvergunningen (excl.welstand)    €    873.500 €    777.213 
- leges sloopvergunningen                                    €        9.100 €      11.125 
- markten        €        5.131 €        6.150 
- havengelden        €        4.500 €        3.564 
- begrafenis en grafrechten      €    210.700 €    183.880 
- afvalstoffenheffing       € 1.926.778 € 2.057.186 
- rioolrecht        € 1.077.804 € 1.097.830 
- onroerende-zaakbelastingen      € 2.717.168 € 2.728.235 
- hondenbelasting       €      99.000 €    100.073 
- baatbelasting        €        4.000 €        1.891 
- toeristenbelasting       €    120.000 €    108.000 
- precariobelasting       €      18.000  €      19.363 
                                                   totaal  € 7.528.126 € 7.560.468 
 
* incl.begrotingswijzigingen 
 
Het merendeel van de lokale belastingen in 2008 bestaat uit onroerend zaakbelastingen (36%), 
afvalstoffenheffing (27%), rioolrecht (15%) en leges (16%). 
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Algemeen 
 
De oppervlakte van de gemeente, 16.514 ha, wordt voor een deel ingenomen door de openbare ruimte 
die eigendom is van de gemeente. In deze ruimte is door de gemeente veel geïnvesteerd in met name 
wegen, bruggen, straatmeubilair en openbaar groen. Ook sportvelden, gebouwen en het gemeentelijke 
rioleringstelsel maken deel uit van de gemeentelijke voorraad kapitaalgoederen. De omvang en de 
startkwaliteit van deze voorraad kapitaalgoederen wordt bepaald op basis van beleidsprogramma’s en 
de bijbehorende investeringsplannen. 
Om deze bezittingen duurzaam hun functie en kwaliteit te laten behouden is het noodzakelijk dat het 
onderhoud en de vervanging gewaarborgd zijn. In dit kader zijn twee componenten essentieel, 

• onderhoud/beheer programma’s 

• het verzekeringsbeleid. 
Voor de belangrijkste groepen gemeente eigendommen wordt in deze paragraaf ingegaan op de stand 
van zaken rond deze programma’s, terwijl afgesloten wordt met een korte schets van het 
verzekeringsbeleid. 
  
Wegen 
 
Het onderhoud van de 423 km wegen en de 55 km onverharde wegen vindt plaats op basis van de 
Wegenbeheernota 2004 en de Nota onverharde wegen 2004. Hierbij is een onderzoek gedaan naar de 
feitelijke situatie en is het gewenste onderhoudsniveau vastgesteld. Tevens zijn de noodzakelijke 
middelen voor groot onderhoud geraamd. In 2009 wordt de Wegenbeheernota  en de nota voor 
onverharde wegen geactualiseerd. Om de twee jaar worden alle wegen/wegvakken geïnspecteerd. Als 
uitgangspunt geldt dat er geen sprake zal zijn van structureel achterstallig onderhoud bij asfaltwegen. 
Bij de elementverharding wordt een geringe mate van achterstallig onderhoud geaccepteerd. 
 
Openbaar groen 
 
Het onderhoud van de 128 ha openbaar groen vindt plaats volgens de visie die is neergelegd in het 
Groenstructuur plan 2001. In dit plan is ook opgenomen het beleid over het afstoten van het openbaar 
groen. Het groenbeheerplan bepaalt het onderhoudsniveau van de diverse soorten groen en de 
bijbehorende onderhoudsfrequentie. In het kader van de uitvoering van het Groenstructuurplan is er een 
reserve herstructurering openbaar groen. Deze reserve wordt gevoed door de verkoop van 
groenstroken. In 2008 is een geheel geactualiseerd groenbeheerplan opgesteld.  
Een nieuw Groenstructuurplan staat in 2010 op het programma.  
 
Onderhoud gebouwen 
 
In 2008 is een nieuwe beleidsnota voor de periode 2008 –2012 door de gemeenteraad vastgesteld.  
Voor het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen, exclusief onderwijs (hiervoor geldt een 
afzonderlijke vergelijkbare systematiek), wordt jaarlijks op basis van een meerjaren plan het budget voor 
de komende 5 jaar berekend. In de begroting wordt jaarlijks 1/5

e
 van dat bedrag opgenomen.  

Dit bedrag wordt gestort in de voorziening onderhoud gebouwen en de benodigde middelen worden aan 
deze voorziening onttrokken. Op deze wijze is de financiering van het onderhoud van deze 
kapitaalgoederen gewaarborgd.  
Per 1 januari 2008 bedroeg de voorziening onderhoud gebouwen € 870.000. Het drempelbedrag van 
deze voorziening is bepaald op circa € 500.000. Tevens is besloten om een hoge ambitie na te streven 
op het gebied van wet- en regelgeving en energiebeheer. De kosten hiervoor worden tevens bekostigd 
uit de voorziening onderhoud gebouwen.  
 
Onderhoud kunstwerken en openbare verlichting 
 
Hiervoor zijn geen geautomatiseerde beheerprogramma’s opgesteld. Wel zijn er beheerplannen 
beschikbaar. Voor het onderhoud van de 26 kunstwerken is in 2007 een beheerplan opgesteld. Dit plan 
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wordt in 2011 geactualiseerd. Voor het beheer van de 5.200 openbare verlichtingsmasten is in 2004 een 
beleidsplan opgesteld. Dit plan wordt in 2009 geactualiseerd. 
 
Onderhoud riolering 
 
Voor het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel is in 2006 een rioolbeheerplan vastgesteld. 
De onderhoudskosten maken een belangrijk deel uit van het totaal kostenpakket dat de grondslag vormt 
voor het 100% kostendekkende tarief van het rioolrecht. Er wordt voor de riolering met een 
egalisatiereserve gewerkt. Deze reserve bedroeg per 1 januari 2008  € 3.412.000, heeft drie doelen: het 
opvangen van de gevolgen van de fluctuaties in de investeringen, de fluctuaties in het onderhoud en de 
reserve vormt een buffer in het kader van de tariefsegalisatie. 
  
Verzekeringsbeleid 
 
Van de gemeentelijke kapitaalgoederen zijn de gebouwen, inclusief die voor het onderwijs, verzekerd op 
basis van een uitgebreide gevarenpolis (brand, storm, inbraak ed.). Deze verzekering is ondergebracht 
op een beurspolis en kent een verschillend eigen risico voor onderwijsgebouwen en overige gebouwen 
bij de opstalverzekering. De huidige polis is afgesloten per 1 januari 2007 en heeft als 
contractvervaldatum 31december  2008.  
 
Het wagenpark en werkmaterieel is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea.  
Ten aanzien van de verzekeringen heeft de gemeente slechts te maken met twee “huisverzekeraars” 
hetgeen efficiënt werkt. 
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Paragraaf  Verbonden partijen 
 
Algemeen 
 
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de Programmabegroting een 
paragraaf Verbonden Partijen te bevatten. Volgens artikel 15 dient deze paragraaf ten minste te 
bevatten: 

- de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de begroting; 

- de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. 
 
In artikel 24 is verder aangegeven dat de onderdelen van de jaarstukken analoog zijn aan de 
onderdelen van de begroting. 
Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel 
belang heeft. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publiek 
belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te 
voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich 
te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij 
heeft afgevaardigd. 
 
In deze paragraaf wordt aangegeven met welke organisaties, gemeenschappelijke regelingen en 
stichtingen de gemeente verbonden is en wat de achtergrond van deze relaties is. Hierbij wordt eerst 
een onderscheid gemaakt tussen belangen met een financieel accent en belangen met een bestuurlijk 
accent. Bij de eerste groep is sprake van aandelen bezit of een substantieel gemeentelijk subsidie- 
bedrag voor een organisatie. Bij de tweede groep is er primair een bestuurlijke overweging, bv Regio 
IJssel-Vecht, die dan wel een financiële verplichting oplevert.  
 
Verbonden partijen waarbij primair sprake is van een financieel belang 
 
Als eerste groep vinden we hier een aantal bedrijven waarin de gemeente aandelen heeft. De deelname 
in de bedrijven heeft bij de start het karakter gehad van stimuleren, invloed op nutsvoorzieningen of  
intergemeentelijke solidariteit. Door verkoop en fusies (Vitens, Essent) is er in feite sprake van 
beleggingen. Gezien de omvang van het belang van de individuele gemeente is de invloed van het 
stemrecht vrijwel nihil. Een uitzondering vormt de NV ROVA. Hier is nog wel sprake van een sterke 
relatie tussen de aanleiding tot deelname in het aandelenkapitaal en de taak. 
 
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
 
De gemeente bezit 33.735 aandelen à € 2,50, 0,06% van de uitstaande aandelen. De bank is gevestigd 
in Den Haag.  
Daarnaast is de BNG, de bank die al het betalingsverkeer van het Rijk naar de gemeente verzorgt, ook 
de huisbank van de gemeente Dalfsen. De BNG is essentieel voor de publieke taak. De gemeente heeft 
zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen (een stem per aandeel van € 2,50). In 2006 
en 2007 heeft de BNG extra dividend uitbetaald ten laste van haar reserves. In 2008 is een dividend 
ontvangen van € 59.036 (€ 1,75 per aandeel).  
 
Vitens N.V. 
 
In 2006 vond de fusie plaats tussen Vitens N.V., N.V. Hydron Flevoland en N.V. Hydron Midden-
Nederland. De naam van het nieuwe bedrijf bleef “Vitens”. De gemeente bezit 34.746 gewone aandelen 
(0,55% van het totaal aantal gewone aandelen van het nieuwe fusiebedrijf). 
In 2008 is aan dividend ontvangen € 104.924 (€ 3,04 per aandeel).  
Per 1 januari 2006 zijn de 22.835 preferente aandelen van de gemeente in Vitens omgezet in een 
achtergestelde lening van € 2.283.500 met een looptijd van 15 jaar. Jaarlijks (voor het eerst per 1 juli 
2007) wordt 1/15 deel afgelost (€ 152.234). Er wordt een rente vergoed die gelijk is aan het gemiddelde 
percentage van de 10-jaars Nederlandse staatsleningen over de vijf voorafgaande kalenderjaren 
vermeerderd met 1%. De rentebetaling is achteraf per 1 juli in het daaropvolgende jaar. 
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De te ontvangen rente over 2008 bedraagt € 99.675.(4,85%)  
 
Wadinko NV 
 
Nadat in 2005 de aandelen in Wavin door WMO Beheer NV zijn verkocht, bleef Wadinko (in 1992 
opgericht als participatiemaatschappij) als enige beheerstaak nog over. Daarom is in 2006 gekozen 
voor een juridische fusie tussen Wadinko en WMO Beheer met als nieuwe naam “Wadinko”. 
De gemeente bezit 75 aandelen van de in totaal 2.389 geplaatste aandelen (3,14%).  
 
Wadinko heeft ten doel: 

- het deelnemen in en het directie voeren over andere ondernemingen die bij voorkeur 
      werkzaam zijn in de provincie Overijssel, waaronder bedrijven die werkzaam zijn op het  
      gebied van kunststoffen en milieutechnieken; 
- het bevorderen van werkgelegenheid in die provincie, één en ander in de ruimste zin, waarbij de 

vennootschap bij het nastreven van bovengenoemde doelstellingen zal handelen 
overeenkomstig hetgeen in de markt waarin zij opereert gebruikelijk is. 

 
In de aandeelhoudersvergadering in 2006 werd onder andere besloten: 
- continuering van het participatiefonds Wadinko dat op een succesvolle manier belangrijke 
maatschappelijke doelen dient als de ontwikkeling van de bedrijvigheid en bevordering van 
werkgelegenheid; 
- in 2010 evaluatie van het gevoerde beleid van Wadinko en formulering van het beleid voor de jaren 
erna; 
- aanhouden van circa 15 miljoen euro financiële middelen voor nieuwe investeringen en reserve aan 
liquiditeiten. 
 
Wadinko beschikt per ultimo 2007 over een eigen vermogen van € 53 mln en boekte dit jaar een 
resultaat van € 2 mln. 
Over 2007 is voor het eerst dividend uitgekeerd, wat ontvangen en verantwoord is in 2008. Het dividend 
bedroeg € 292.500 en is bij de voorjaarsnota toegevoegd aan de reserve Grote projecten.  
 
NV Essent 
 
Na een fusieproces van elektriciteitsbedrijven is de gemeente bezitter van 64.662 aandelen, 0,04% van 
het uitstaande aandelenkapitaal. Vanuit de laatste fusie is er nog een niet opeisbare achtergestelde 
lening van € 90.756. Hierover wordt 9% rente vergoed. 
 
NV ROVA Gemeenten 
 
De gemeente bezit 320 aandelen, 4,3% van het uitstaande aandelenkapitaal. Daarnaast is een 
achtergestelde lening van € 559.057 verstrekt in 2001 met een looptijd van 10 jaar, waarover 8% rente 
wordt vergoed. Voor de verwerking en inzameling van afvalstoffen is een contract gesloten. 
Over 2007 is een dividend uitgekeerd van € 290.326. Dit bedrag is ontvangen en verantwoord in 2008. 
 
Verbonden partijen waarbij primair sprake is van een bestuurlijk belang 
 
Er bestaat een groep van organisaties waar een substantiële financiële bijdrage aan geleverd wordt, 
omdat de gemeente het noodzakelijk vindt dat de betreffende taak in Dalfsen uitgevoerd wordt of de 
doelstelling van groot maatschappelijk belang gevonden wordt. Er wordt met deze organisaties echter 
nadrukkelijk geen bestuurlijke band beoogd door de gemeente.  
In de strikte zin van het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) behoren 
deze organisaties niet tot de verbonden partijen. Bij de verdere ontwikkeling van de 
programmabegroting en -rekening zal de afweging gemaakt worden of en hoe deze organisaties een 
plaats moeten krijgen in deze paragraaf, gezien de vaak sterke financiële afhankelijkheid van de 
gemeente. 
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Gemeenschappelijke regelingen 
 
Regio IJssel-Vecht 
 
Aan de gemeenschappelijke regeling Regio IJssel-Vecht nemen twaalf gemeenten deel. Het 
takenpakket van de Regio bestaat uit werkzaamheden op het gebied van: algemeen bestuur, regionale 
brandweer, regionaal geneeskundige dienst, recreatie, volksgezondheid en milieu. De totale bijdrage 
voor 2008 bedroeg voor de gemeente Dalfsen €  653.256. 
Met ingang van 2009 is de huidige gemeenschappelijke regeling overgegaan naar twee nieuwe 
gemeenschappelijke regelingen t.w. de Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio IJsselland en de 
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland. Uitgangspunt is dat de splitsing budgettair-neutraal 
gebeurt.  
 
Euregio 
 
De Euregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband. Omdat de Euregio geen rechts-
persoonlijkheid heeft, treedt de regio Twente voor de Euregio op als rechtspersoon. In verband hiermee 
heeft de gemeente Dalfsen met de Regio Twente een overeenkomst afgesloten inzake garantstelling 
financiële verplichtingen Euregio. In verband met de ombuigingen (voorjaarsnota 2004) zou het 
lidmaatschap Euregio per 1 januari 2006 opgezegd worden. De raad heeft in 2005 alsnog besloten het 
lidmaatschap te continueren. Voor 2008 bedroeg de bijdrage € 9.290. 
 
WEZO NV 
 
De WEZO NV (Werkvoorzieningschap Zwolle en Omgeving NV) is een naamloze vennootschap met als 
aandeelhouders vijf regionaal gebonden gemeenten (Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland en 
Zwolle). In hoofdlijnen is Wezo NV belast met de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. 
Via het aandeelhouderschap vindt de politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid plaats.   
Het aandelenkapitaal van de NV bestaat uit 908 certificaten van € 1.000,--. De gemeente Dalfsen heeft 
hiervan 42 certificaten van € 1.000,-- in  bezit. Het aandeel van Dalfsen bedraagt dus 4,63% in het 
aandelenkapitaal. 
In het totale maatschappelijk aandelenkapitaal van € 4,5 miljoen is door de deelnemende gemeenten 
per 31 december 2005 een bedrag gestort van € 2,33 miljoen, waarvan door de gemeente Dalfsen is 
gestort € 105.932.  
Voor de gemeentelijke exploitatiebijdrage 2008 is opgenomen  € 155.000. Dit is een bijdrage voor 
algemene bestuurskosten, een bijdrage voor de exploitatie van “Het oude veer” en de bijdrage in het 
exploitatieverlies van de NV Wezo. In 2008 is verder de afrekening van het nadelig saldo over 2007 ad 
€ 61.631 verantwoord, alsmede een bijdrage in de extra kosten (huisvesting, algemeen en onderzoek 
accountant) van de Wezo over 2007 van € 23.356. 
 
Gemeenschappelijke Regeling Vechtdal/stichting Larcom 
 
De gemeente Dalfsen heeft in 2001 besloten deel te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling WEZO 
voor wat betreft de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. De voormalige gemeente 
Nieuwleusen nam deel in de Gemeenschappelijke Regeling Vechtdal (GR Vechtdal).  
Formeel is er geen bestuurlijke betrokkenheid bij de GR Vechtdal. Vanwege het feit dat ongeveer 100 
personen uit de gemeente Dalfsen werkzaam zijn bij Larcom is Dalfsen nog wel gebonden. Een gevolg 
hiervan is bijvoorbeeld de Bijzonder Achtergestelde Lening (BAGL) die bij de verzelfstandiging van 
Larcom in 1999 is geplaatst van in totaal 10 miljoen gulden (ca. 4,53 miljoen Euro). Deze BAGL heeft 
het karakter van een garantstelling. Als de solvabiliteit van Larcom beneden 35% zakt kan Larcom de 
aangesloten gemeenten aanspreken op de BAGL. Op 10 april 2006 heeft de raad besloten de BAGL te 
verstrekken niet als schenking maar als een lening van in totaal € 399.682. In 2007 is deze lening 
verstrekt alsmede een overbruggingslening van € 160.000 met een looptijd van 10 jaar Daarnaast heeft 
de gemeente Dalfsen op basis van het genoemde raadsbesluit een bijdrage verstrekt in de 
afvloeiïngskosten c.q. wachtgeldverplichtingen van € 110.880. In het raadsbesluit was een bijdrage 
genoemd tot een maximaal bedrag van € 158.000. 
De deelnemende gemeenten in de GR Vechtdal (Hardenberg en Ommen) hebben het besluit genomen 
tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling. WSW-werknemers uit de gemeente Dalfsen die 
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formeel nog een dienstverband bij de GR Vechtdal hebben een dienstverband bij de GR Wezo 
gekregen, ingaande 1 januari 2007. De WSW-werknemers blijven wel werkzaam bij de stichting Larcom.  
 
Samenwerkingsverband Volkshuisvesting Noord Oost Overijssel en het Woningschap Zwolle                                                                 
 
Deze gemeenschappelijke regelingen zijn voor hun oorspronkelijke doel, het doorbetalen van de BWS-
subsidies (Besluit Woninggebonden Subsidies), niet meer nodig. Er wordt nog wel een aantal 
verplichtingen uit het verleden afgewikkeld. Hiervoor is inmiddels besloten tot een lichtere 
samenwerkingsvorm. Over 2008 is een bijdrage betaald van € 1.623 voor apparaatskosten. 
 
Stichtingen e.d. met een vertegenwoordiger namens de gemeente Dalfsen 
 
Cirkelpool        
 
Tot en met 2003 was de stichting Cirkelpool aangewezen voor de uitvoering van de Wet inschakeling 
werkzoekenden (Wiw) en het Besluit I/D-banen. Door de invoering van de Wet Werk en Bijstand per  
1 januari 2004, zijn per genoemde datum beide regelingen afgeschaft. De stichting Cirkelpool is per 1 
oktober 2004 geliquideerd. Bij de liquidatie is rekening gehouden met mogelijke wachtgeldaanspraken  
van de medewerkers. 
Voor het beheer van de wachtgelden is een aparte Stichting Wachtgelden Cirkelpool opgericht. Deze 
stichting zal bestaan zolang er aanspraken zijn. In het bestuur van de stichting is een lid van het College 
van burgemeester en wethouders vertegenwoordigd. Het secretariaat van de stichting is ondergebracht 
bij de gemeente Zwolle. 
 
Stichting Onderwijs Adviescentrum 
 
De stichting Onderwijs Adviescentrum verzorgt de schoolbegeleiding voor de aangesloten scholen. 
 
Stichting Westermolen  
 
De gemeente Dalfsen heeft het recht om één bestuurslid op basis van bindende voordracht ter 
benoeming voor te dragen. 
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Paragraaf Weerstandsvermogen 
 
Algemeen 
 
In deze paragraaf gaat het om een kader voor de beoordeling van het weerstandsvermogen van de 
gemeente.  
 
Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de mate waarin de gemeente in staat is om middelen 
vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. 
Dit vermogen wordt bepaald door enerzijds de weerstandscapaciteit en anderzijds de risico’s die 
worden gelopen. 
 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om 
niet voorziene, substantiële uitgaven te dekken. Kortom middelen waarmee tegenvallers bekostigd 
kunnen worden. 
 
De volgende posten zijn in dit kader bepalend: 

• het eigen vermogen, inclusief stille reserves 

• de post onvoorzien 

• ruimte in begrotingsposten 

• de onbenutte belastingcapaciteit. 
 
Bij de weerstandscapaciteit wordt een onderscheid gemaakt tussen de incidentele weerstandscapaciteit 
en de structurele weerstandscapaciteit. De eerste wordt met name bepaald door de reserves, de 
tweede door de onbenutte belastingcapaciteit. 
 
De risico’s, die bij de beoordeling van het weerstandsvermogen een rol spelen, zijn die risico’s die niet 
op een andere manier zijn afgedekt (bijvoorbeeld door het treffen van voorzieningen of het sluiten van 
verzekeringen) en die van materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële positie. Te denken valt aan 
ontwikkelingen binnen de sociale structuur met de nieuwe wetgeving op dit gebied, een faillissement 
van een verbonden partij of een garantie verplichting waarop een beroep gedaan wordt.  De confrontatie 
tussen weerstandscapaciteit en risico’s om een oordeel te kunnen geven over de toereikendheid van 
het weerstandsvermogen is een inschatting van het financiële beslag dat de gesignaleerde risico’s tot 
gevolg hebben. 
 
De weerstandscapaciteit 
 
Uitgangspunt is de werkelijke cijfers 2008. 
 
Eigen vermogen, inclusief stille reserves 
 
Op basis van de balans per 31 december 2008 bedraagt het eigen vermogen € 71.135.000, inclusief het 
rekeningsaldo 2008. Hierin is opgenomen een bedrag van € 11.568.000 aan reserves voor de 
grondexploitatie, waar tegenover ook specifieke risico’s staan. 
 
Naast de algemene reserve van €  6.191.000 (exclusief rekeningsaldo 2008) bestaat het eigen 
vermogen voor €  53.391.000 (exclusief reserves grondexploitatie) uit bestemmingsreserves. Volgens 
het BBV kan de aanwending van deze reserves gewijzigd worden. Daar is in 2008 geen aanleiding toe 
geweest. 
 
Over de stille reserves bij gemeenten is door het Centrum voor Onderzoek Economie Lokale Overheden 
(COELO) onderzoek gedaan. Het blijkt niet goed mogelijk deze reserves eenduidig te kwantificeren. Wel 
kunnen twee hoofdgroepen worden onderscheiden: 

• het verschil in de marktwaarde en de boekwaarde van aandelen; het probleem bij de 
bepaling van de omvang hier is, dat de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn  en er dus 
alleen een schatting van de marktwaarde mogelijk is. 
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• het verschil in de marktwaarde en de boekwaarde van ander activa, met name gebouwen 
en gemeentegrond. Hier is een dubbele afweging te maken, wat is de waarde en in 
hoeverre is het actief zonder gevolgen voor de gemeentelijke taken te verkopen. 

 
 
In de nota reserves en voorzieningen is ook aangegeven dat de stille reserves onderdeel uit kunnen 
maken van de weerstandscapaciteit. Het betreft dan de stille reserves van activa met een economisch 
nut die snel te verkopen zijn. Het spreekt voor zich dat gebouwen als sporthallen, gemeentehuis e.d.  
hierbij niet worden meegenomen. Ook worden gronden die in gebruik zijn bij de openbare dienst (bijv. 
openbaar groen) niet meegerekend. 
 
Post onvoorzien 
 
In de begroting 2008 was een bedrag opgenomen van € 80.100 (€ 3,-- per inwoner) voor onvoorziene 
zaken. Hiervan is een bedrag van € 50.000 benut via een begrotingswijziging voor middelen t.b.v. 
formatiescan.  
 
Ruimte in begrotingsposten   
 
In enge zin genomen lijkt deze post nihil. Bij de samenstelling van de begroting en het dekkingsplan 
wordt steeds scherp naar de realisatie in de laatste jaarrekening en het verloop in het lopende jaar 
gekeken. Als de interpretatie wat ruimer is, kan hierbij gedacht worden aan posten waar met relatief 
weinig problemen op bezuinigd kan worden of aan taken die verminderd of afgestoten kunnen worden. 
Deze laatste vormen de flexibiliteit van de begroting en dus een vorm van weerstand.  
Bij de voorjaarsnota 2008, door de raad vastgesteld op 23 juni 2008, zijn met het oog op de financiële 
positie in meerjarig perspectief diverse voorstellen besproken, waarbij de grote projecten en de 
formatiescan een aanzienlijke impact hadden op het financiële beeld. De besluiten zijn verwerkt in de 
begroting 2008. 
In de jaarrekening 2007 is over de ruimte in de begrotingsposten de volgende kanttekening gemaakt: 
“De laatste jaren blijkt dat de rekening een soms uitbundig positief saldo laat zien. De oorzaken zijn 
divers en kunnen liggen in hogere opbrengsten van leges en belastingen, een lager dan voorzien 
ziekteverzuim of het uit de planning lopen van investeringen. 
Al een aantal jaren wordt geprobeerd wat ‘krapper aan de wind te zeilen’, zodat de verwachting 
gerechtvaardigd is dat het rekeningsaldo in de toekomst beter te benaderen is. Uiteraard is het doel om 
te sturen op de 0.”   
De uitkomst van deze jaarrekening laat zien dat door diverse oorzaken de “0” ruim is gerealiseerd.  
 
Onbenutte belastingcapaciteit 
 
In het algemeen wordt hier de onbenutte OZB capaciteit bedoeld. Alleen waar de riool- en afvalstoffen 
heffing niet voor 100% kostendekkend zijn, zal de ruimte totdat dit percentage bereikt is meegenomen 
moeten worden. In Dalfsen is in 2008 de dekking bij de afvalstoffenheffing en de rioolrechten 100%.  
In het bestuursakkoord, waarmee het parlement heeft ingestemd, tussen het rijk en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten is overeengekomen dat per 1 januari 2008 de huidige limitering van de OZB-
tarieven is komen te vervallen. Wel hanteert het rijk een zogenaamde macronorm voor de OZB-tarieven 
om eventuele onevenredige lastenstijging voor burgers en bedrijven te voorkomen. Voor 2008 is deze 
macronorm vastgesteld op 3,75%. (werkelijke verhoging in Dalfsen in 2008 1,5%) 
 
Nu de limitering is vervallen kan voor het berekenen van de onbenutte belastingcapaciteit een verband 
gelegd worden met de veronderstelde opbrengst OZB, waar de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds rekening mee houdt.  
De algemene uitkering kent een groot aantal positieve verdeelmaatstaven, o.a. voor het aantal 
inwoners, voor het aantal bijstandsgerechtigden, oppervlakte bebouwing, een bedrag per hectare, etc. 
etc. Daarnaast kent het systeem één negatieve maatstaf, en die bestaat uit de veronderstelde 
opbrengst OZB. Het rijk ging er destijds (bij een herverdelingsoperatie) van uit dat elke gemeente tegen 
een gemiddeld tarief een OZB inkomst zou kunnen genereren. Het normtarief (het toenmalige 
gemiddelde van het hele land) bedraagt in 2008 € 2,25 voor woningen en € 5,38 voor niet-woningen. De 
aftrekpost staat vast, en het behoort tot de eigen beleidsvrijheid van de gemeente om daar iets mee te 
doen. 
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In Dalfsen kennen we in 2008 zodoende een aftrekpost van € 2,9 mln (op € 19,2 mln aan positieve 
maatstaven), terwijl de opbrengst OZB over 2008  € 2,7 mln bedraagt bij een tarief van € 1,44 en         € 
5,48 voor resp. woningen en niet-woningen. Dat het verschil in bedrag kleiner is dan het verschil in tarief 
heeft te maken met een percentage dat het rijk toepast op de normopbrengst. Met andere woorden: niet 
alles wordt ingehouden, maar ongeveer 70%. 
 
 
 
Soort heffing Rekentarief 

alg.uitkering 
     2008 

Tarief Dalfsen 
2008 

Onbenutte 
bel.capacit. 

OZB woningen eigenaar €  2,25 € 1,44 56% 

OZB niet-woningen eigenaar €  2,98 €  3,04  0% 

OZB niet-woningen gebruiker €  2,40 €  2,44  0% 
 
Uit het overzicht blijkt dat er voor de OZB feitelijk alleen sprake is van een onbenutte belastingcapaciteit 
bij de woningen, wat in geld uitgedrukt plm. € 900.000 betreft.  
 
Risico’s 
 
Het gaat hierbij om risico’s die niet op een andere manier zijn te ondervangen. Reguliere risico’s (risico’s 
die zich regelmatig voordoen en die veelal goed meetbaar zijn) maken geen deel uit van deze 
paragraaf. De wetgever voert als argument aan dat hiervoor verzekeringen kunnen worden afgesloten 
of voorzieningen kunnen worden gevormd. 
 
De potentiële risico’s die wij in dit kader signaleren hebben betrekking op : 

• afgegeven garanties voor geldleningen van derden; op basis van het huidige bestand worden geen 
aanspraken op deze garanties verwacht, bijzondere ontwikkelingen kunnen echter niet uitgesloten 
worden. Het bedrag waarvoor de gemeente eind 2008 garant stond, bedroeg € 55.964.000. 

• schadeclaims; ook de gemeente Dalfsen wordt geconfronteerd met claims van burgers op het 
gebied van aansprakelijkheidsstelling. Hoewel voor dit soort claims een verzekering is afgesloten, 
bestaat de kans dat de verzekering een claim niet dekt. Ook is er sprake van een eigen risico per 
gebeurtenis. Door middel van zorgvuldige procedures worden de risico’s zo veel mogelijk beperkt. 
Voor aansprakelijkheid is een verzekering met een eigen risico afgesloten. In 2008 is aan eigen 
risico betaald € 24.775 (2007 - € 12.360). 

• planschade; de burger doet meer en meer een beroep op de mogelijkheid om planschade als 
gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te claimen. Over de mogelijkheden van gemeenten de 
risico’s van deze claims af te wentelen op een particulier ontwikkelaar/bouwer is de afgelopen jaren 
veel discussie geweest.  
De Wet op de Ruimtelijke Ordening maakt het vanaf  22 juni 2005 mogelijk dat verhaalscontracten 
met de initiatiefnemers van planologische wijzigingen kunnen worden afgesloten. Hierbij is ook het 
zogenaamde drempelbedrag ingevoerd. Dit bedrag van € 500 moeten indieners van een 
planschadeverzoek voldoen voordat een verzoek in behandeling wordt genomen.  
De verjaringstermijn voor het indienen van planschadeverzoeken is in werking getreden met ingang 
van 1 september 2005. Al met al betekent een en ander wellicht ook een vermindering van risico’s 
wat betreft planschade. Echter niet iedere planontwikkeling is een initiatief van de burger. Ook de 
gemeente wenst plannen in ontwikkeling te brengen of aan te passen. In 2008 zijn geen 
noemenswaardige bedragen uitbetaald. 

• ontwikkeling van het rente en inflatie niveau; bij het huidige rentepeil en de actuele 
financieringspositie is er vrijwel geen financieel risico op korte termijn bij een stijgende rente. Op dit 
gebied is er echter geen absolute zekerheid dat zich geen extreme ontwikkelingen kunnen 
voordoen. Voor wat betreft de inflatie kan worden opgemerkt dat stijging van lonen en prijzen de 
kosten verhogen. De algemene uitkering zal dit niet altijd volledig compenseren.  

• grondexploitatie; de normale voorzienbare risico’s zijn afgedekt binnen de voorzieningen 
grondexploitatie, terwijl de algemene reserve grondexploitatie als extra buffer fungeert. Er is een 
beleid geformuleerd waarbij die buffer wordt gerelateerd aan de mogelijke risico’s, en wanneer de 
reserve deze buffer overstijgt, wordt het surplus afgedragen aan de algemene reserve. 

• de uitwerking van de Wet Werk en Bijstand (WWB); de financiering van de WWB is van meet af 
aan sterk in ontwikkeling. Met name de verdeelsystematiek van het macro-budget werd 
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zorgvuldig bewaakt. Voor een toelichting op de uitkomsten wordt verwezen naar het 
desbetreffende programma. 

• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): De financiële gevolgen van de WMO voor de 
gemeente zijn nog niet goed in beeld te brengen. De WMO-uitkering van 2007 was gebaseerd 
op basis van de historische gegevens uit 2005. Vanaf 2008 worden de WMO-middelen verdeeld 
op basis van een objectief verdeelmodel. Bekend is dat het aantal zorgaanvragen, waaronder 
de huishoudelijke verzorging, fors groeit en dat gemeenten dus financieel risico lopen. Met 
name de toename van het aantal aanvragen huishoudelijke verzorging kan grote gevolgen 
hebben voor de uitvoerbaarheid (betaalbaarheid).Voor een toelichting op de uitkomsten wordt 
verwezen naar de desbetreffende programma’s.  

• gemeenschappelijke regelingen; De financiële positie van de sociale werkvoorziening-schappen 
(SW-bedrijven) is zeer zorgelijk. De wijze waarop de SW-bedrijven worden geëxploiteerd is van 
groot belang voor de eventuele bijdrage die de gemeente moet betalen. Financieel risico moet 
daarom niet worden uitgesloten. Naast een algemeen risico met betrekking tot de exploitatie 
van de NV Wezo, heeft de gemeente Dalfsen een specifiek risico ten aanzien van de 
uitvoeringsorganisatie Larcom in Ommen. Bij de verzelfstandiging van Larcom in het jaar 2000, 
zijn afspraken gemaakt over de wachtgeldverplichtingen van het niet-SWpersoneel ("ambtelijke 
medewerkers"). Deze garantie loopt nog tot het jaar 2039, wanneer het laatste personeelslid de 
65-jarige leeftijd bereikt. Het financiële risico kent een verloop van in totaal € 1,6 miljoen in 2007 
tot € 0, in 2039. Dalfsen heeft een aandeel van ca. 8% in het totale wachtgeldrisico.  

• rijksuitkeringen; de koppeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan de 
gecorrigeerde netto rijksuitgaven geeft bij onderuitputting op de rijksbegroting een lagere 
uitkering aan de gemeente te zien. Verdere overhevelingen (decentralisatie door het rijk) van de 
specifieke uitkeringen (efficiencykortingen) zijn eveneens een potentieel risico. Dat dit een reëel 
risico is, blijkt onder andere uit het feit dat de behoedzaamheidsreserve binnen de algemene 
uitkering in 2008 slechts voor 38% wordt uitgekeerd. In de begroting wordt steeds rekening 
gehouden met het tot uitkering komen van 50% van de behoedzaamheidsreserve. Over 2005, 
2006 en 2007 was de uitkering respectievelijk 41%, 13% en 0%. 

• gemeentelijke belastingen; Inperking van de autonomie op het gemeentelijk belastinggebied 
(afschaffing ozb heffing van gebruikers van woningen en macronormen voor de stijging van de 
ozb tarieven).  

• rampenbestrijding; door de Regio IJssel-Vecht is een Beheersplan Rampenbestrijding 2005-
2008 vastgesteld. De financiële effecten voor 2008 zijn verwerkt. Per 1 januari 2009 is de 
veiligheidsregio IJsselland een feit. Het bestuur van de veiligheidsregio gaat uit van een 
budgettair neutrale overgang van regio naar veiligheidsregio. Er zijn echter ontwikkelingen 
gaande zoals de regionalisering van de brandweer en de hogere eisen die aan de organisatie 
van de gemeentelijke rampenbestrijding worden gesteld die mogelijk kunnen leiden tot een 
hogere bijdrage.   

• zogenaamde open-eind regelingen; de gemeente kan geconfronteerd worden met sterk 
stijgende uitgaven waarbij geen sprake is van een plafond of maximum. Gedacht kan hierbij 
worden aan leerlingenvervoer, Wwb, Wmo e.d.  

• werkgeversrisico’s; als werkgever loopt de gemeente de gebruikelijke werkgeversrisico’s. Zo 
kunnen een sterk oplopend ziekteverzuim en/of uitstroom naar de WAO leiden tot grote 
financiële consequenties. Daarnaast is de gemeente eigen risicodrager met betrekking tot de 
kosten van de wachtgeldregelingen voor ambtenaren en bestuurders. Naast de risico’s op 
grond van de bestaande regelingen, is er het risico van kosten die voortvloeien uit wijzigingen in 
de wet- en regelgeving. Daarnaast is er het risico van een meer dan gemiddelde uitstroom van 
personeel, waar in 2008 (tot 1 september 2008 15 vacatures) sprake van was en duur moest 
worden ingehuurd. Daarbij was de periode van inhuur, door een paar moeilijk vervulbare 
functies, ook langer dan normaal. Door de hiervoor genoemde oorzaken is het oorspronkelijk 
totaal geraamde personeelsbudget 2008 fors overschreden. 

 
De werkelijke omvang van de risico’s, die de gemeente loopt bij de taakuitoefening, wordt bepaald door 
de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet en de financiële schade die in dat geval optreedt. Met 
andere woorden: Risico = Kans x Schade 
 
Het zowel kwalitatief als kwantitatief (in geld) inventariseren van risico’s is geen eenvoudige zaak.  Eén 
van de vragen die zich hierbij nadrukkelijk voordoet is hoe verfijnd een model moet zijn, waarbij met 
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name de kosten-baten verhouding niet uit het oog verloren mag worden. Dit aspect zal ook zeker bij de 
ontwikkeling van dit onderdeel van de programmabegroting betrokken worden. 
 
Samenvatting risicoprofiel 
 
Wij zijn van mening dat het weerstandsvermogen van de gemeente Dalfsen zodanig is dat de uitvoering 
van taken geen direct structureel gevaar loopt. 
Naast tegenvallers kunnen zich ook meevallers voordoen, bijvoorbeeld verkoopopbrengsten uit 
aandeelbezittingen, extra bouwleges, algemene uitkering of hogere dividenden. 
Gesteld kan worden dat de risico’s binnen de normaal te achten grenzen liggen en dat alle risico’s zich 
niet gelijktijdig voor zullen doen. Uiteraard moeten wij alert zijn op ontwikkelingen van de diverse 
begrotingsposten en de daaraan verbonden risico’s.   
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   Balans per 

     
     

  Ultimo Ultimo 

ACTIVA 2008 2007 

          

Vaste activa         

          

Immateriële vaste activa   0   0 

-Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0   0   

          

Materiële vaste activa   37.246.029   29.899.840 

-Investeringen met een economisch nut         

   -overige investeringen met een economisch nut 36.050.639   28.673.444   

-Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 1.195.390   1.226.396   

          

Financiële vaste activa   11.187.160   11.235.016 

-Kapitaalverstrekkingen aan:         

   -deelnemingen 137.316   137.316   

   -gemeenschappelijke regelingen 105.933   105.933   

-Leningen aan:         

   -woningbouwcorporaties 6.749.981   7.510.970   

   -deelnemingen 4.002.597   3.341.283   

-Overige langlopende leningen u/g 78.129   22.689   

-Bijdragen aan activa in eigendom van derden 113.204   116.825   

          

Totaal vaste activa   48.433.189   41.134.856 

          

Vlottende activa         

          

Voorraden   27.944.188   23.401.453 

-Grond- en hulpstoffen:         

   -niet in exploitatie genomen bouwgronden 23.668.963   17.795.433   

-Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 4.260.717   5.568.050   

-Gereed product en handelsgoederen 14.509   37.970   

          

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar   5.019.591   13.203.427 

-Vorderingen op openbare lichamen 4.005.965   4.436.622   

- BNG Fido Beleggingsrekening 0   7.078.829   

-Overige vorderingen 1.013.625   1.687.975   

          

Liquide middelen   7.155.055   8.263.494 

-Kassaldi 6.274   1.447   

-Bank- en girosaldi 7.148.781   8.262.047   

          

Overlopende activa   2.326.781   1.527.117 

          

          

          

          

          

Totaal vlottende activa   42.445.614   46.395.492 

          

Totaal generaal   90.878.804   87.530.347 
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31 december 2008     

     
     

  Ultimo Ultimo 

PASSIVA 2008 2007 

Vaste passiva         

          

Eigen vermogen   71.135.202   68.573.524 

-Algemene reserves 6.191.379   5.608.657   

-Bestemmingsreserves         

   -overige bestemmingsreserves 64.958.793   62.615.734   

-Nog te bestemmen resultaat -14.970   349.132   

          

Voorzieningen   2.359.707   2.225.516 

-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.332.217   1.275.105   

-Onderhoudsegalisatievoorzieningen 976.601   870.313   

-Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 50.889   80.099   

          

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer   7.884.095   9.197.853 

-Onderhandse leningen van:         

   -binnenlandse banken en overige financiële instellingen 7.884.095   9.197.853   

          

          

          

          

          

Totaal vaste passiva   81.379.005   79.996.892 

          

Vlottende passiva         

          

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar   7.178.647   5.803.147 

-Bank- en girosaldi 2.500.000   0   

-Overige schulden 4.678.647   5.803.147   

          

          

Overlopende passiva   2.321.153   1.730.308 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Totaal vlottende passiva   9.499.799   7.533.454 

          

Totaal-generaal   90.878.804   87.530.347 

          

Gewaarborgde geldleningen   55.964.192   57.222.443 

Garantstellingen         
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PROGRAMMAREKENING 2008  

         
         

    LASTEN     BATEN     SALDO    Meer of 

Programma    BEGR.2008 JAARR. 2008  BEGR.2008 JAARR. 2008  BEGR.2008 JAARR. 2008 minder 

                 
                 

1 Bestuur       6.128.574  6.602.138 25.577.703 26.444.547    -19.449.129  -19.842.409 393.280 V
                 

2 Openbare orde en Veiligheid       1.848.957  1.935.456 31.426 35.649       1.817.531  1.899.807 -82.276 N
                 

3 Beheer Openbare Ruimte       6.409.454        5.674.113  72.340 142.518       6.337.114  5.531.595 805.519 V
                 

4 Economische zaken          351.585           109.759  308.721 1.189.128            42.864  -1.079.369 1.122.233 V
                 

5 Onderwijs       2.364.944        2.239.164  288.435 250.690       2.076.509  1.988.474 88.035 V
                 

6 Cultuur, sport en recreatie       3.352.138        3.345.087  302.895 281.303       3.049.243  3.063.784 -14.541 N
                 

7 Sociale voorzieningen en               

 Maatschappelijke dienstverlening     11.083.833      11.347.673  6.021.698 6.419.201       5.062.135  4.928.472 133.663 V
                 

8 Volksgezondheid en Milieu       4.759.873        4.488.457  3.920.259 4.232.620          839.614  255.837 583.777 V
                 

9 Ruimtelijke Ordening en              

 Volkshuisvesting       3.402.969        2.880.328  2.425.034 2.188.196          977.935  692.132 285.803 V
                 

 Totalen voor bestemming     39.702.327  38.622.175 38.948.511 41.183.852         -753.816  2.561.677 3.315.493 V
                 

 Saldo voor bestemming         -753.816  2.561.677 0 0         -753.816  2.561.677 3.315.493 

                 

 Toevoeging/onttrekking reserves       5.800.419      10.041.653  6.847.079 7.465.004      -1.046.660  2.576.649 -3.623.309 N
                 

 Totalen na bestemming     45.502.746      48.663.828  45.795.590 48.648.856         -292.844             14.970  307.814 N
                  

  Saldo na bestemming         -292.844  14.970 0 0         -292.844  14.970 307.814 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

Inleiding 

 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Met ingang van 2008 zijn onder de 
overlopende passiva de van overheidslichamen (vooruit) ontvangen voorschotbedragen voor een 
specifiek bestedingsdoel opgenomen. Deze werden voorgaande jaren opgenomen onder de 
voorzieningen. 

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa 
en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het 
dividend betaalbaar gesteld wordt. 

 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde 
van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 
worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling 
plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten 
behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 

 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 
dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 
schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. 

 

Balans 

 

Vaste activa 

 

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut 
in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op 
enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen 
met economisch nut.  

De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. 

 

Bij raadsbesluit van 21 maart 2005 is de nota waardering en afschrijving vaste activa van de 
gemeente Dalfsen vastgesteld. Hierin zijn nadere uitgangspunten en kaders gesteld met 
betrekking tot activering en waardering voor de komende jaren. Onder andere is hierin vastgesteld 
het activeringsbeleid en de te hanteren afschrijvingstermijnen van de diverse activa. Tevens is 
hierin bepaald dat in beginsel voor het eerst wordt afgeschreven in het boekjaar waarin de 
investering volledig is afgerond. 
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Immateriële vaste activa 

 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs 
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. 
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. Afsluitkosten van 
opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. 
 
 
Materiële vaste activa met economisch nut. 

 

Investeringen met economisch nut  

 

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in 
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. 

 

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de 
verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op 
grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. 
 

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar 
heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen 
worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat 
op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische 
noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op 
dergelijke investeringen afgeboekt. 

 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:  

 

Gronden en terreinen                                             n.v.t. 

Woonruimten                                                           40 

Bedrijfsgebouwen                                               20/30/40 

Vervoermiddelen                                                8/9/10/15 

Machines, apparaten en installaties                   4/7/10/15 

Overige materiele vaste activa w.o. 

Inventarissen                                                     5/10/15/20 

 Automatisering                                                        3  

 

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. 
 

Overeenkomstig de d.d. 21 maart 2005 door de gemeenteraad vastgestelde nota waardering en 
afschrijving vaste activa, worden infrastructurele werken in de openbare ruimte als volgt 
afgeschreven:  
 

Waterwerken                                                           25 

Wegen, straten, pleinen, trottoirs                            25 

Openbare verlichting                                               20 

Groen en plantsoenen                                            15 
 

De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd 
(en dus ook afgeschreven). Overigens wordt in de genoemde nota uitdrukkelijk vermeld dat er in 
beginsel geen (resultaatafhankelijke) extra afschrijvingen worden gepleegd op de investeringen 
met uitsluitend maatschappelijk nut. In het kader van de BBV worden de boekwaarden 
nadrukkelijk gezien als nog te dekken investeringsrestanten. 
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Financiële vaste activa 

 

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen 
nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 

 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan 
deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de 
aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de 
verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig 
niet noodzakelijk gebleken. 

 

Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, 
verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin 
het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet 
bijdragen aan de publieke taak. 

 

 

Vlottende activa 

 

Voorraden 

 

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel 
lagere marktwaarde.  

 

De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 
vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die 
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten 
van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de 
administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien 
en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen 
worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de 
vervaardigingskosten in mindering gebracht. 

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen  nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is 
een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de 
geschatte inningskansen. 

 

 

Liquide middelen en overlopende posten. 

 

Deze activa  worden tegen nominale waarde opgenomen. 
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Voorzieningen 

 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies. 

De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de 
(reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. 

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren 
groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is 
gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf "onderhoud 
kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid terzake nader uiteengezet.  

 

 

Vaste schulden 

 

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met  gedane 
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

 

 

Vlottende passiva 

 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Onder de overlopende 
passiva zijn de van overheidslichamen (vooruit) ontvangen voorschotbedragen voor een specifiek 
bestedingsdoel opgenomen. Deze werden voorgaande jaren opgenomen onder de voorzieningen. 

 

Borg- en Garantstellingen 

 

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de 
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de 
balans nadere informatie opgenomen. 
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Toelichting op de balans per 31 december

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

2008 2007

Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio 0 0

Kosten onderzoek en ontwikkeling 0 0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 0 0

Overige immateriële vaste activa 0 0

Totaal 0 0

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende

het jaar 2008:

Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrij- Extra afschrij- Bijdragen Boekwaarde

01-01-2008 ringen teringen vingen vingen van derden 31-12-2008

Kosten van onderzoek

en ontwikkeling 0 0 0 0

Bijdragen aan activa in 

eigendom van derden 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde Boekwaarde

per per

31-12-2008 31-12-2007

Overige investeringen met een economisch nut 36.050.639 28.673.444

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 1.195.390 1.226.394

Totaal 37.246.029 29.899.838

De overige investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo 2008 2007

Gronden en terreinen 1.946.822 1.967.333

Woonruimten 7.987 8.350

Bedrijfsgebouwen 26.777.857 20.493.036

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.503.292 3.410.829

Vervoermiddelen 1.238.392 1.250.926

Machines, apparaten en installaties 1.982.157 1.368.436

Overige materiële vaste activa 594.132 174.535

Totaal 36.050.639 28.673.444



 99 

 

 
 
 

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met

een economisch nut weer:

Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrij- Extra afschrij- Bijdragen Boekwaarde

01-01-2008 ringen teringen vingen vingen van derden 31-12-2008

Gronden en terreinen 1.967.333 -20.057 -454 1.946.822

Woonruimten 8.350 -363 7.987

Gebouwen 20.493.036 7.530.785 -604.234 -641.730 26.777.857

Grond-, weg- en water-

bouwkundige werken 3.410.829 341.650 -29.738 -219.449 3.503.292

Vervoermiddelen 1.250.926 214.910 -227.444 1.238.392

Machines, apparaten en

installaties 1.368.436 1.079.536 -465.815 1.982.157

Overige materiële vaste

activa 174.535 474.357 -54.759 594.132

Totaal 28.673.444 9.641.238 -654.029 -1.610.014 0 0 36.050.639

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Beschikbaar Werkelijk Cumulatief

gesteld besteed besteed

krediet in 2008 t/m 2008

Nieuwbouw gemeentehuis Dalfsen 15.963.543 6.970.293 15.236.012

Heideparkschool: Uitbreiding 255.697 183.356 183.356

Wegwijzer: Dakbedekking/ramen 28.168 22.443 22.443

Wegwijzer: Uitbreiding 347.990 308.381 308.381

Wegwijzer: MOP 2008 249.602 231.991 231.991

Cyriacus: 6e groep/1e inrichting 133.726 15.458 120.638

Nieuwbouw werf en brandweer Nieuwleusen 270.000 22.150 263.241

Optimalisatie en vervanging riolering 175.000 63.775 138.833

Uitvoering waterplan/gem. rioleringsplan 175.000 101.485 170.117

Overstort kern Nieuwleusen 350.000 829 278.846

Uitvoering GRP 2008 885.000 158.047 158.047

Uitvoering Waterplan 2008 200.000 16.014 16.014

Restauratie molen Massier 350.000 152.906 350.000

Tankautospuit brandweer Dalfsen 310.000 90.130 310.370

Tankautospuit brandweer Nieuwleusen 242.000 24.855 242.733

Warmte Koude opslag 190.000 190.000 190.000

ICT 2008 477.872 488.804 488.804

Kantoormeubilair 422.000 451.193 451.193

Maaimachines 110.000 124.025 124.025

ICT 2008 en kantoormeubilair zijn lopende projecten die mee worden genomen bij de afwikkeling van het krediet

nieuwbouw gemeentehuis.

De extra kapitaallasten voor de maaimachines zijn opgevangen door lagere exploitatielasten.

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk

nut kan als volgt nader worden gespecificeerd:

Boekwaarde Boekwaarde

per per

31-12-2008 31-12-2007

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.059.703 1.118.443

Overige materiële vaste activa 135.687 107.951

Totaal 1.195.390 1.226.394
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De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk

nut had het volgende verloop:

Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrij- Extra afschrij- Bijdragen Boekwaarde

01-01-2008 ringen teringen vingen vingen uit reserves 31-12-2008

Grond-, weg- en water-

bouwkundige werken 1.118.443 1.217.800 -141.281 -1.135.259 1.059.703

Overige materiële vaste

activa 107.951 67.613 -39.877 135.687

Totaal 1.226.394 1.285.413 0 -181.158 0 -1.135.259 1.195.390

De belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut die in het 

boekjaar zijn geactiveerd betreffen:

Beschikbaar Werkelijk Cumulatief

gesteld besteed besteed

krediet in 2008 t/m 2008

Fietspad Dommelerdijk 1.124.000 118.661 206.159

Fietspad Jagtlusterallee 840.000 37.423 187.123

Herinrichting Bellingeweer 350.000 183.801 331.921

Herinrichting/opwaardering woonomgeving 2006, 2007 en 2008 750.000 282.111 362.004

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2008 wordt in onderstaand

overzicht weergegeven:

Boekwaarde Investe- Desinves- Aflossingen/ Afwaar- Boekwaarde

01-01-2008 ringen teringen afschrijvingen deringen 31-12-2008

Kapitaalverstrekkingen aan:

   deelnemingen 137.316 137.316

   gemeenschappelijke regelingen 105.933 105.933

Leningen aan:

   woningbouwcorporaties 7.510.970 -760.989 6.749.981

   deelnemingen 3.341.283 661.314 4.002.597

Overige langlopende leningen 22.689 55.440 78.129

Bijdragen aan activa in eigendom

van derden 116.825 -3.621 113.204

Totaal 11.235.016 716.754 0 -764.610 0 11.187.160

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen betreft het aandelenbezit van de BNG, Essent, WMO en ROVA. 

De kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen betreft de kapitaaldeelname in de WEZO

Onder leningen aan deelnemingen zijn opgenomen de achtergestelde leningen aan de ROVA, Essent, Vitens NV 

en Larcom. En leningen aan de stichting de Schakel en aan de stichting Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

In 2008 is er een lening verstrekt aan de Stichting Sporthal de Schakel i.v.m. de overname van de Sporthal. Ook is er 

een lening verstrekt aan de stichting Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, i.v.m. een startersleningfonds.
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VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende 

categorieën:

2008 2007

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

   niet in exploitatie genomen bouwgronden 23.668.963 17.795.433

   overige grond- en hulpstoffen 0 0

23.668.963 17.795.433

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 4.260.717 5.568.050

Gereed product en handelsgoederen 14.509 37.970

Totaal 27.944.188 23.401.453

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

Boekwaarde Investe- Desinves- Boekwaarde naar in Balans

01-01-2008 ringen teringen 31-12-2008 exploitatie waarde

Gronden in voorraad: genomen 31-12-2008

Bestemd voor bedrijventerrein

Terrein Kampmansweg -57.808 57.808 0 0

Uitbreiding de Grift 4.698.448 1.591.272 6.289.720 6.289.720

Parallelweg 652.220 122.896 775.116 775.116

Bestemd voor woningbouw

Pleyenmarke 0 0 0 0

Overige percelen 1.555.065 542.288 -227.732 1.869.621 1.869.621

Vechtstraat 482.557 30.670 513.228 513.228

Eshuis 0 0 0

Waterfrontgebied 0 265.217 -265.217 0 0

Vechtvliet 0 5.359 -5.359 0 0

Gronden ten oosten van Dalfsen 1.357.150 1.357.150 1.357.150

Westerbouwlanden Noord 4.161.090 1.741.935 5.903.025 5.903.025

Oosterbouwlanden 2.964.377 971.161 -487.237 3.448.301 3.448.301

Nieuwleusen Midden -747.245 -29.619 -776.864 -776.864

De Meulehoek 25.565 7.018 32.583 32.583

Van Dorsten 415.027 287.595 702.622 702.622

Keijzer Kaas 0 5.325 -5.325 0 0

Masterplan Nieuwleusen 1.393.841 172.780 -156.000 1.410.621 1.410.621

Brink II 7.157 -7.157 0 0

Lemelerveld Centrum 0 10.405 -10.405 0 0

Pr. Margrietstraat 47.614 3.232 50.847 50.847

De Nieuwe Landen II 1.905.102 117.974 2.023.076 2.023.076

Doktersbrug 82.529 -1.832 -80.697 0 0

Hoonhorst Fakkert 59.941 9.975 69.916 69.916

Muldersveld II 149.952 149.952 -149.952 0

Totaal 17.795.433 7.261.453 -1.237.972 23.818.914 -149.952 23.668.963
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Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2008 het volgende overzicht worden

weergegeven:

Boekwaarde Investe- Winst Boekwaarde van niet Balans

01-01-2008 ringen Inkomsten uitname 31-12-2008 in exploitatie waarde

genomen 31-12-2008

Grondexploitatie:

Woningbouw

De Gerner Marke 3.948.036 1.516.895 -2.284.233 3.180.698 3.180.698

De Nieuwe Landen 2.880.599 516.900 -1.578.159 1.819.340 1.819.340

Muldersveld I -76.500 40.754 -19.254 -55.000 -55.000

Muldersveld II 25.026 -97.160 -72.134 149.952 77.818

160.758 43.202 -201.560 2.400 2.400

Westerbouwlanden -1.105.446 130.135 308.498 -666.813 -666.813

Bedrijventerreinen

Welsum -174.704 7.728 -2.139 7.011 -162.104 -162.104

De Grift -389.401 125.702 -1.003.321 1.032.021 -234.999 -234.999

De Grift II 35.438 18.470 -53.909 0 0

Posthoornweg 473.890 28.316 -202.829 299.376 299.376

Voorziening -184.620 184.620 0 0

Totaal 5.568.050 2.453.129 -5.166.572 1.256.158 4.110.765 149.952 4.260.717

Nog te maken kosten 9.660.890

Nog te verwachten opbrengsten -23.314.348

Verwacht exploitatie-resultaat (-/- = voordelig) -9.392.741

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op de

programma's 4 en 9.(Economische zaken en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting )

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt

gespecificeerd worden:

Soort vordering Gecorrigeerd Gecorrigeerd

Saldo Voorziening saldo saldo

31-12-2008 oninbaarheid 31-12-2008 31-12-2007

Vorderingen op openbare lichamen 4.005.965 4.005.965 4.436.622

BNG Fido Beleggingsrekening 0 0 7.078.829

Overige vorderingen 1.213.189 -199.564 1.013.625 1.687.975

5.219.154 -199.564 5.019.591 13.203.427

De voorziening heeft betrekking op de bijstandsvorderingen.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

2008 2007

Kassaldi 6.274 1.447

Banksaldi 7.143.219 8.139.513

Girosaldi 5.561 122.534

7.155.055 8.263.494

De Koele         
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Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

2008 2007

Vooruitbetaalde bedragen 12.958 0

Nog te ontvangen bedragen 2.306.504 1.520.748

Overige 7.318 6.369

2.326.781 1.527.117

PASSIVA

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

2008 2007

Algemene reserve 6.191.379 5.608.657

Bestemmingsreserves:

   geblokkeerd

   voor egalisatie van tarieven 17.131.579 15.642.339

   overige bestemmingsreserves 47.827.214 46.973.395

Resultaat na bestemming -14.970 349.132

71.135.202 68.573.524

Het verloop in 2008 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Bestemming Saldo

Saldo Rente resultaat 31-12-2008

01-01-2008 Toevoeging Toevoeging Onttrekking 2007

Algemene reserves 5.608.657 1.305.496 75.145 1.147.052 349.132 6.191.379

Bestemmingsreserves geblokkeerd 15.642.339 782.117 809.635 102.513 0 17.131.579

Overige bestemmingsreserves 46.973.395 890.215 6.179.045 6.215.440 0 47.827.214

Resultaat na bestemming 349.132 14.970 -349.132 -14.970

Totaal 68.573.524 2.977.828 7.063.825 7.479.974 0 71.135.202

Onder "Bestemming resultaat" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de

bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.

Het verloop in 2008 van de Overige Bestemmingsreserves wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

Saldo Rente Overige Onttrekking Vermindering Saldo

01-01-2008 Toevoeging Toevoeging ter dekking van 31-12-2008

afschrijvingen

Bestemmingsreserves geblokkeerd

Gemeentelijke huisvesting 14.287.089 714.354 809.635 15.811.079

Brandweerk. en gemeentew. Nwl. 1.355.250 67.763 102.513 1.320.500

15.642.339 782.117 809.635 102.513 0 17.131.579



 104 

 
 

 

Saldo Rente Overige Onttrekking Vermindering Saldo

01-01-2008 Toevoeging Toevoeging ter dekking van 31-12-2008

afschrijvingen

Bestemmingsreserves

Grote projecten 7.375.046 88.501 2.244.734 93.411 9.614.869

Startersfonds 43.595 43.595 0

Ziekte- en ongevallenrisico 78.175 938 210.896 192.971 97.038

Milieu 259.244 3.111 461.354 38.819 684.890

Ruimtelijke kwaliteit 102.994 102.994

Automatisering 202.940 2.435 53.064 152.312

Organisatieontwikkeling 7.326 88 7.414 0

Flexibele beloning (FPU) 31.699 380 8.387 40.466

Plattelandsontwikkeling 198.517 2.382 200.900

Parkeerfonds 19.936 239 20.176 0

Reconstr. Burg.Backxlaan-Zuid 35.326 424 35.750 0

Rijwielpaden 31.961 384 32.345

Wavin gelden 6.919.150 83.030 629.265 6.372.915

Reserve verkoop aandelen Vitens 2.131.266 152.234 1.979.032

Herstructuering openbaar groen 166.896 2.003 13.185 2.427 179.657

Beeldende kunst 222.155 2.666 22.954 15.590 232.185

Privatisering zwembaden 198.053 2.377 40.033 160.396

Maatschappelijke dienstverlening 1.257.538 15.090 1.272.628

Bijstandsvorderingen 272.820 11.345 261.475

Jeugdvoorzieningen 23.354 280 5.000 2.950 25.684

Egalisatie riolering 3.412.505 40.950 254.434 3.707.889

Egalisatie reiniging 1.693.742 20.325 336.779 400.000 1.650.845

Begraafplaats Welsum 214.975 0 214.975

Stads-dorpsvernieuwing gelden 26.845 322 27.167

 Volkshuisv. overdracht woningbedrijf 7.318.883 748.737 6.570.146

 Volkshuisvesting  1.772.291 21.791 417.964 437.478 1.774.568

 Egalisatie btw-compensatiefonds 1.260.291 15.123 662.616 612.799

Nog te betalen bedragen (knelpunten) 100.652 1.208 101.860

Onderwijs :

Decentralisatie huisvesting onderwijs 209.829 2.518 23.394 188.952

Grondexploitatie :

Algemene reserve grondbedrijf 6.014.448 517.963 1.407.865 2.417.309 5.522.968

Onbelaste reserve dorpsuitleg 5.473.935 65.687 692.500 186.863 6.045.259

Totaal 46.973.395 890.215 6.179.045 6.215.440 0 47.827.214

Omtrent de aard en de reden wordt verwezen naar de staat Reserves en Voorzieningen
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Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2008 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Saldo naar vooruit- Nieuw saldo Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo

01-01-2008 ontvangen 01-01-2008 31-12-2008

1.275.105 0 1.275.105 316.299 162.447 96.740 1.332.217

870.313 0 870.313 211.460 0 105.171 976.601

694.275 614.176 80.099 0 0 29.210 50.889

Totaal voorzieningen 2.839.692 614.176 2.225.516 527.759 162.447 231.121 2.359.707

In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen.

Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Door een wijziging van de voorschriften, zijn de van overheidslichamen ontvangen voorschot bedragen voor een

specifiek doel, opgenomen op vooruitontvangen bedragen

Het verloop in 2008 van de Voorzieningen wordt in onderstaand overzicht per voorziening weergegeven.

Saldo naar vooruit- Nieuw saldo Overige Vrijval Aanwending Saldo

01-01-2008 ontvangen 01-01-2008 toevoeging 31-12-2008

Wethouderspensioenen 760.824 760.824 100.000 162.447 698.377

Pens. gewezen weth. 514.281 514.281 216.299 96.740 633.840

sub-totaal 1.275.105 0 1.275.105 316.299 162.447 96.740 1.332.217

Groot onderhoud gem. geb. 870.313 870.313 211.460 105.171 976.601

sub-totaal 870.313 0 870.313 211.460 0 105.171 976.601

Pilot jeugd-gezondheidspl. 16.464 16.464 0 0

Tijdelijke stimreg. uitstroom 23.288 23.288 0 0

WIW/Soc.activering 43.170 43.170 0 0

Reconstructie 71.154 71.154 0 0

Dagarrangementen/comb. 286.415 286.415 0 0

Stimulering schuld/hulpver. 23.678 23.678 0 0

WMO invoeringssubsidie 50.000 50.000 0 0

Traject oudkomers 39.362 39.362 0 0

Herinrichting B.  Backxlaan 23.077 23.077 23.077 0

Kap. gewenning  sportver. 9.435 9.435 5.668 3.767

Ongevallen per./brandweer 47.587 47.587 465 47.122

Wet inburgering 60.644 60.644 0 0

sub-totaal 694.275 614.176 80.099 0 0 29.210 50.889

Totaal 2.839.692 614.176 2.225.516 527.759 162.447 231.121 2.359.707

Omtrent de aard en de reden wordt verwezen naar de staat Reserves en Voorzieningen

Voorzieningen voor 

verplichtingen, etc

door derden beklemde 

middelen met een 

specifieke 

aanwendingsrichting

onderhoudsegalisatie 

voorzieningen
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Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

2008 2007

Onderhandse leningen:

   binnenlandse banken en overige financiële instellingen 7.884.095 9.197.853

7.884.095 9.197.853

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2008.

Saldo Vermeer- Aflossingen Extra Saldo

01-01-2008 deringen Aflossingen 31-12-2008

Onderhandse leningen 9.197.853 1.313.757 7.884.095

9.197.853 0 1.313.757 0 7.884.095

De totale rentelast voor het jaar 2008 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 447.802.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

2008 2007

Schulden korter dan 1 jaar 4.678.647 5.803.147

Overlopende passiva 2.176.153 1.116.132

6.854.799 6.919.278

De schulden korter dan 1 jaar kunnen als gespecificeerd worden:

2008 2007

Bank- en girosaldi 2.500.000 0

Overige schulden 4.678.647 5.803.147

7.178.647 5.803.147

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

2008 2007

Vooruitontvangen bedragen 901.045 416.232

Vooruitontvangen subsidies van derden 1.227.870 1.087.556

Overige overlopende passiva (nog niet vervallen rente leningen o.g) 192.238 226.520

2.321.153 1.730.308
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In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de ontvangen subsidies van derden over het jaar 2008.

Saldo van Nieuw saldo Toevoeging Aanwending Saldo

01-01-2008 voorzieningen 01-01-2008 31-12-2008

Provincie, DOP Hoonhorst 9.173 9.173 9.173 0

Provincie, LOP 33.000 33.000 33.000 0

Provincie, fietspad Migaweg 115.000 115.000 4.422 110.578

Provincie, multiculturele voorzieningen Nwl. 200.000 200.000 200.000

Provincie, Bertje Blus 11.955 11.955 4.395 7.560

Provincie, digitaal jongeren centrum 5.500 5.500 5.500 0

Ministerie van OCW, Volwasseneducatie 2007 50.413 50.413 50.413 0

Ministerie van VWS, EKD 11.881 11.881 11.881

Ministerie van VWS, RSV/JGZ 10.215 10.215 10.215

Gemeente Zwolle, leerplicht 10.200 10.200 10.200 0

Ministerie van VWS, preventief jeugdbeleid 16.043 16.043 16.043

Ministerie VWS,jeugd-gezondheidsplein 16.464 16.464 16.464

Min Soza tijdelijke stimulering regeling uitstroom 23.288 23.288 23.288

Ministerie Soza WWB werkdeel 43.170 43.170 43.170

Provincie, reconstructie 71.154 71.154 71.154 0

Provincie, dagarrangementen 286.415 286.415 75.921 362.336 0

Ministerie Soza, schuldhulpverlening 23.678 23.678 23.678 0

Provinvie, WMO invoeringssubsidie 50.000 50.000 50.000

Min. OCW, traject oudkomers 39.362 39.362 24.259 15.104

Min Soza. Wet inburgering 60.644 60.644 61.144 106 121.683

Provincie, missie en visie document 25.000 25.000 0

Provincie, halteplan 51.433 1.568 49.864

Provincie, duurzaam veilig 60 km 64.074 28.966 35.108

Provincie, uitvoering groene en blauwe diensten 22.616 22.616 0

Provincie, invoering VIS2 90.943 10.625 80.318

Provincie, project past present tomorrow 14.500 4.000 10.500

Provincie, externe veiligheid 16.183 16.183 0

Senter Novem,zwerfafval 10.000 10.000 0

Gemeente Zwolle, RMC gelden 30.600 15.644 14.956

Min VWS, uniform 51.539 48.337 3.202

Min VWS, uniform maatwerk 375.641 373.963 1.678

Provincie, bijdrage sportaccommodaties 132.705 132.705

Ministerie van OCW, Volwasseneducatie 2008 269.685 206.465 63.220

Provincie, gezinscoaching 11.678 11.678

Provincie, fietspad Varsen 17.500 17.500

Provincie, NFV Oudleusen 150.000 150.000

Provincie, gebiedsmakelaar/leadercoordinator 17.500 17.500

Provincie, water afkoppelen 10.504 10.504

Provincie, water stimuleringssubsidie 3.151 3.151

Totaal 473.380 614.176 1.087.556 1.502.317 1.362.004 1.227.870
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Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen

kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Geldnemer Oorspronkelijk Percentage Restant Restant

Aard/Omschrijving bedrag borgstelling begin jaar eind jaar

Stichtingen/instellingen Gewaarborgde geldleningen 64.243.820 100% 52.587.641 51.817.162

Particulieren Hypotheekgarantie 100% 4.634.802 4.147.030

57.222.443 55.964.192

In 2008 hebben geen borgbetalingen plaatsgevonden.

 

Langlopende financiele verplichtingen

Op enkele aangekochte percelen ten behoeve van de grondexploitatie zijn afspraken gemaakt voor 

bijbetaling als de bestemming wijzigt

Complex De Grift III

nabetaling bij wijziging van bestemming

Complex Gronden ten Oosten van Dalfsen

Cultuurgrond Welsummerweg

gebruik om niet tot uiterlijk ult.2020

nabetaling bij wijziging van bestemming

Cultuurgrond nabij Kampmansweg 

gebruik om niet tot uiterlijk ult.2012

nabetaling bij wijziging van bestemming

Complex Westerbouwlanden Noord

nabetaling bij wijziging van bestemming

Complex Oosterbouwlanden

nabetaling bij wijziging van bestemming
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Naam reserve / voorziening Saldo rente Vermeer- Vermin- Saldo

per toevoeging deringen deringen per

01-01-08 31-12-08

Algemene reserve

Algemene reserve 5.608.657 1.305.496 424.278 1.147.052 6.191.379

Totaal algemene reserve 5.608.657 1.305.496 424.278 1.147.052 6.191.379

Bestemmingsreserves geblokkeerd

Gemeentelijke huisvesting 14.287.089 714.354 809.635 15.811.079

 Brandweerkazerne en gemeentewerf 1.355.250 67.763 102.513 1.320.500

Totaal bestemmingsres. geblokkeerd
15.642.339 782.117 809.635 102.513 17.131.579

Bestemmingsreserves

Grote projecten 7.375.046 88.501 2.244.734 93.411 9.614.869

Startersfonds 43.595 43.595 0

Ziekte- en ongevallenrisico 78.175 938 210.896 192.971 97.038

Milieu 259.244 3.111 461.354 38.819 684.890

Ruimtelijke kwaliteit 102.994 102.994

Automatisering 202.940 2.435 53.064 152.312

Organisatieontwikkeling 7.326 88 7.414 0

Leeftijdbewust personeelsbeleid 31.699 380 8.387 40.466

Plattelandsontwikkeling 198.517 2.382 200.900

Parkeerfonds 19.936 239 20.176 0

Reconstr. Burg.Backxlaan-Zuid 35.326 424 35.750 0

Rijwielpaden 31.961 384 32.345

Wavin gelden 6.919.150 83.030 629.265 6.372.915

Aandelen Vitens 2.131.266 152.234 1.979.032
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Naam reserve / voorziening Toelichting Beslag

Algemene reserve

Algemene reserve onvoorz.uitg. en afdekken risico's 

toev.: batig saldo 2007                      

onttr.: diverse  plannen.

3.576.000: diverse plannen en nota's, 

gebiedsbeleid.subsidie sportaccommodaties    

3.500.000 minimaal in de reserve

Totaal algemene reserve

Bestemmingsreserves geblokkeerd

Gemeentelijke huisvesting gemeentelijke huisvesting                  

toev.:dot.res.dorpsuitleg en 

rente/afl.lening Vechthorst

volledig geblokkeerd voor dekking kap.lasten 

gemeentelijke huisvesting ( i.v.m. voorschriften 

mag een investering niet in 1 x tlv reserve 

gebracht worden)

 Brandweerkazerne en gemeentewerf dekking kapitaallasten 

brandweerkazerne/gemeentewerf

volledig geblokkeerd voor dekking kap. lasten 

brandweerkazerne/gemeentewerf

Totaal bestemmingsres. geblokkeerd

Bestemmingsreserves

Grote projecten uitgaven grote projecten                    

toev. dividend Wadinko, afl. Vitens alg. 

reserve grondexploitatie.                                          

10.4 miljoen voor diverse projecten 

(voorjaarsnota 2008)

Startersfonds

Ziekte- en ongevallenrisico verv.personeel bij langd.ziekte          

toev.:2,5% van de salariskosten       

onttr.: ziektevervanging

Milieu uitgaven milieubeleid                          

toev. dividend Essent, egalisatie 

reserve reiniging.  (ged)                             

ontr. notitie duurzaamheidsbeleid                           

601.000: duurzaamheidsbeleid

Ruimtelijke kwaliteit uitgaven voor ruimtelijke 

kwaliteitsverbeteringen in het 

platteland.                                           

toev. resultaat Doktersbrug

Automatisering vervangen investeringen 143.000: diverse investeringen

Organisatieontwikkeling organisatieontwikkeling                      

onttr.: tbv organisatieontwikkeling

Leeftijdbewust personeelsbeleid

inzetten voor leeftijdbewust 

personeelsbeleid.

Plattelandsontwikkeling duurzame ontwikk. platteland, 

stimulering experimentele projecten   

onttr.:Leader+

117.000: diverse projecten Leader+

Parkeerfonds 

saldo is toegevoegd aan de algemene 

reserve

Reconstr. Burg.Backxlaan-Zuid reconstructie Burg.Backxlaan-Zuid

Rijwielpaden uitvoering GVVP voor fietspaden

Wavin gelden financieren diverse projecten                              

onttr.:  vervallen WMO dividend, 

digitalisering B&m archief, molen 

Massier, ambulant jongeren werker, 

fietspaden, speelvoorzieningen

3.070.000: aansluiting N348,fietspaden 

Dommelerdijk en Jagtlusterallee, molen Fakkert 

(ongeveer 3.000.000 reserveren voor volgende 

raadsperiode)

Aandelen Vitens voor incidentele zaken                       

onttr.: grote projecten 

volledig voor grote projecten
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Naam reserve / voorziening Saldo rente Vermeer- Vermin- Saldo

per toevoeging deringen deringen per

01-01-08 31-12-08

Herstructuering openbaar groen 166.896 2.003 13.185 2.427 179.657

Beeldende kunst 222.155 2.666 22.954 15.590 232.185

Privatisering accommodaties 198.053 2.377 40.033 160.396

Maatschappelijke dienstverlening 1.257.538 15.090 1.272.628

Bijstandsvorderingen 272.820 11.345 261.475

Jeugdvoorzieningen 23.354 280 5.000 2.950 25.684

Egalisatie riolering 3.412.505 40.950 254.434 3.707.889

Egalisatie reiniging 1.693.742 20.325 336.779 400.000 1.650.845

Begraafplaats Welsum 214.975 214.975

Stads-dorpsvernieuwing gelden 26.845 322 27.167

 Volkshuisv. overdracht woningbedrijf 7.318.883 748.737 6.570.146

 Volkshuisvesting  1.772.291 21.791 417.964 437.478 1.774.568

Egalisatie btw-compensatiefonds (bcf) 1.260.291 15.123 662.616 612.799

 Nog te betalen bedragen (knelpunten) 100.652 1.208 101.860

Totaal bestemmingsreserves 35.275.183 304.047 4.078.680 3.587.874 36.070.035

Onderwijs

 Decentralisatie huisvesting onderwijs 209.829 2.518 23.394 188.952

Totaal onderwijs 209.829 2.518 0 23.394 188.952

Grondexploitatie

Algemene reserve grondbedrijf 6.014.448 517.963 1.407.865 2.417.309 5.522.967

Onbelaste reserve dorpsuitleg 5.473.935 65.687 692.500 186.863 6.045.259

Totaal grondexploitatie 11.488.383 583.650 2.100.365 2.604.172 11.568.227
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Naam reserve / voorziening Toelichting Beslag

Herstructuering openbaar groen renovatie/herstr. openbaar groen      

toev.: verkoop groenstroken              

onttr.:uitvoering groenstructuurplan

70.000: uitvoering groenstructuurplan

Beeldende kunst realisatie van beeldende kunst          

toev.: uit grondverkopen                    

onttr.: gerealiseerde kunstwerken

217.000: diverse kunstwerken

Privatisering accommodaties privatiseringsonderzoeken                

onttr.: onderzoekkosten

Maatschappelijke dienstverlening schommelingen uitgaven WWB en 

WMO opvangen

77.000: subsidie vluchtelingenwerk. Alcohol 

matigingsbeleid

Bijstandsvorderingen vorderingen ABW van voor 2004      

onttr.:waardering vordering

Jeugdvoorzieningen realisatie jeugdvoorzieningen            

toev.: overschot exploitatiebudget

13.000: diverse jeugdvoorzieningen

Egalisatie riolering egalisatie voor ink/uitgaven                

toev.: exploitatie overschot

reserve is onderdeel van gemeentelijk 

rioleringsplan en verwerkt in tariefsopbouw 

komende jaren.

Egalisatie reiniging egalisatie voor ink/uitgaven                

toev.: exploitatie overschot                

ontr: reserve milieu

Begraafplaats Welsum Investeringen op begraafplaats 65.000: uitbreiding begraafplaats

Stads-dorpsvernieuwing gelden projecten bebouwde komgedeelten   

 Volkshuisv. overdracht woningbedrijf is papieren reserve, hier staan geldl. 

van de Vechthorst tegenover                    

onttr.: valt vrij tgv gem.huisvesting en 

reserve volkshuisvesting.

6.570.146: reserve volkshuisvesting

 Volkshuisvesting  voor volkhuisvesting in brede zin      

toev.: aflossing geldlening                 

onttr.:herinr.woonomgeving, 

verv.verlichting, bestemmingspl.

1.580.000: opwaarderen woonomgeving, 

renovatie verlichting, bestemmingsplannen.

Egalisatie btw-compensatiefonds (bcf) nadelige effecten btw-compfds.afd. 

onttr.: tgv exploitatie

613.000: dotatie tgv. exploitatie t/m 2011

 Nog te betalen bedragen (knelpunten) incidentele knelpunten                        

Totaal bestemmingsreserves

Onderwijs

 Decentralisatie huisvesting onderwijs invest. voor huisvesting onderwijs    

onttr.:inhuur personeel

Totaal onderwijs

Grondexploitatie

Algemene reserve grondbedrijf opvangen risico's grondexploitatie    

toev.: resultaat                                   

onttr.:afwaarderingen,res. grote 

projecten.

Onbelaste reserve dorpsuitleg bovenwijkse voorzieningen               

toev.: vanuit grondverkopen              

onttr.:herinr. Bellingeweer

4.545.000: aansluiting N348,duurzaam veilig, 

fietspaden Dommelerdijk en Jagtlusterallee, 

verbindingsweg Bouwhuisweg, rotonde Burg. 

Backxlaan

Totaal grondexploitatie
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Naam reserve / voorziening Saldo rente Vermeer- Vermin- Saldo

per toevoeging deringen deringen per

01-01-08 31-12-08

Voorzieningen 

Pilot jeugd-gezondheidsplein 16.464 16.464 0

WIW/Soc.activering 43.170 43.170 0

Groot onderhoud gem. gebouwen 870.313 211.460 105.171 976.601

Wethouderspensioenen 760.824 100.000 162.447 698.377

Pensioen gewezen wethouders 514.281 216.299 96.740 633.840

Stimulering schuld/hulpverlening 23.678 23.678 0

Kap. gewenning bijdrage sportver. 9.435 5.668 3.767

Ongevallen personeel/brandweer 47.587 465 47.122

Traject oudkomers 39.362 39.362 0

Herinrichting B. Backxlaan 23.924 23.924 0

Tijdelijke stimreg uitstroom 23.288 23.288 0

Reconstructie 71.154 71.154 0

WMO invoeringssubsidie 50.000 50.000 0

 Dagarrangementen/combinatiefuncties 286.415 75.921 362.337 0

 Wet inburgering 60.644 61.144 121.788 0

Totaal voorzieningen 2.840.539 0 664.824 1.145.656 2.359.707

Grondexploitatie

Te verwerken verlies Posthweg 184.620 184.620 0

Totaal grondexploitatie 184.620 0 0 184.620 0

Dubieuze debiteuren 50.429 50.429

Voorziening Posthoornweg opgenomen bij de grondexploitatie en voorziening Dubieuze debiteuren bij Overige vorderingen

TOTAAL GENERAAL 71.299.979 2.977.828 8.077.781 8.795.281 73.560.307,75

Voorziening dubieuze debiteuren
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Naam reserve / voorziening Toelichting Beslag

Voorzieningen 

Pilot jeugd-gezondheidsplein preventief jeugdbeleid

WIW/Soc.activering tbv.scholings- en activeringsbudget

Groot onderhoud gem. gebouwen groot onderhoud gem. gebouwen

Wethouderspensioenen tbv pensioenverplichtingen ex wet-

houders die nog geen 65 jaar zijn

Pensioen gewezen wethouders

pensioenen aan gewezen wethouders 

of hun nabestaanden

Stimulering schuld/hulpverlening hulp bij schulden

Kap. gewenning bijdrage sportver. gebruikers Pleijendal compenseren 

voor de hogere lasten

Ongevallen personeel/brandweer inzetten voor kosten personeel

Traject oudkomers inzetten voor inburgeringsactivit.

Herinrichting B. Backxlaan herinrichting Burg. Backxlaan

Tijdelijke stimreg uitstroom
stimuleren van uitstroom WWB

Reconstructie inzetten voor de gebiedsplannen 

Dalmsholte en Grensweg

WMO invoeringssubsidie invoeringskosten WMO

 Dagarrangementen/combinatiefuncties dagarrangement; project Lemelerveld

 Wet inburgering opvang nieuwkomers

Totaal voorzieningen

Grondexploitatie

Te verwerken verlies Posthweg verliesvoorziening

Totaal grondexploitatie

Dubieuze debiteuren dubieuze debiteuren

Voorziening Posthoornweg opgenomen bij de grondexploitatie en voorziening Dubieuze debiteuren bij Overige vorderingen

TOTAAL GENERAAL

Voorziening dubieuze debiteuren
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Specificatie baten/lasten per beleidsproduct programma 1

Lasten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

001.0 Bestuursorganen 1.168.638 1.158.638 1.170.346 -11.708 1.188.089

002.0 Best onderst college B&W 1.406.748 1.505.048 1.688.258 -183.210 1.335.965

003.0 Burgerlijke Stand 68.628 68.628 59.684 8.944 74.199

003.1 Gemeentelijke Basis Administr 511.733 511.733 566.921 -55.188 605.596

003.2 Vastgoed informatievoorziening 170.246 170.246 193.418 -23.172 220.698

004.0 Akten/Naturalisatie/naamswijz 1.525 1.525 1.177 348 648

004.1 Documenten en uittreksels 62.900 149.900 153.417 -3.517 131.065

005.0 Bestuurlijke samenwerking 111.931 111.931 104.057 7.874 109.806

006.0 Best onderst raad/rekenkamer 157.258 206.858 240.711 -33.853 173.669

330.0 Nutsbedrijven 6.968 6.968 5.576 1.392 6.755

913.0 Overige financiele middelen 4.404 4.404 4.510 -106 4.774

921.0 uitkering gemeentefonds 2.912 2.912 1.679 1.233 3.443

922.0 Algemene baten en lasten 895.887 166.667 22.151 144.516 5.811

930.0 Uitvoering Wet WOZ 297.293 317.293 402.986 -85.693 300.116

932.0 Baten OZB-eigenaren 0 0 409 -409 5.387

936.0 Baten toeristenbelasting 0 0 3.996 -3.996 0

937.0 Baten hondenbelasting 0 0 0 0 36

940.0 Lasten heffing/inv gem belast 53.313 53.313 52.668 645 46.793

960.0 Saldo van kostenplaatsen 475.045 1.692.510 1.930.174 -237.664 1.486.820

970.0 Saldo baten/lasten voor best.* 0 0 2.561.677 -2.561.677 2.255.969

Totaal voor mutatie reserves 5.395.429 6.128.574 6.602.138 -473.564 5.699.670

980.0 Mutaties reserves functie 0/9 3.202.970 5.800.419 10.041.653 -4.241.234 22.323.209

990.0 Saldo baten/lasten na best.* 95.278 292.844 0 292.844 349.132

Totaal lasten 8.598.399 11.928.993 16.643.791 -4.714.798 28.022.879

* Niet in totaaltelling meegenomen

Product Omvang

002.0 Best. onderst. college B&W 71.000 Uren eigen personeel Lasten binnen bestaand

beleid

22.000 Investeringen die lopen Lasten binnen bestaand

via reserves. Wel geraamdGeraamd beleid

maar nog niet volledig

uitgevoerd

33.000 Advertentie's, ontvangsten Lasten binnen bestaand

op andere posten beleid

25.000 Representatie, opening Lasten binnen bestaand

gemeentehuis beleid

922.0 Algemene baten en lasten -92.000 Kapitaallasten. Kosten Lasten binnen bestaand

op andere posten beleid

-75.000 Investeringen die lopen Lasten binnen bestaand

via reserves. Wel geraamdGeraamd beleid

maar nog niet volledig

uitgevoerd

980.0 Mutaties reserves 4.241.234 Mutaties tussen de reser- Lasten binnen bestaand

ves gebaseerd op nota beleid

reserves en voorzieningen Hogere lasten gecompen-

die niet zijn verwerkt in seerd door hogere

een begrotingswijziging opbrengsten

Oorzaak Soort afwijking
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Baten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

001.0 Bestuursorganen 9.918 9.918 9.918 0 23.230

002.0 Best onderst college B&W 0 0 33.196 33.196 10.045

003.1 Gemeentelijke Basis Administr 0 0 5.416 5.416 4.359

003.2 Vastgoed informatievoorziening 0 0 3.727 3.727 2.437

004.0 Akten/Naturalisatie/naamswijz 47.655 47.655 39.928 -7.727 41.198

004.1 Documenten en uittreksels 212.950 399.950 397.663 -2.287 379.049

005.0 Bestuurlijke samenwerking 0 0 0 0 8.089

006.0 Best onderst raad/rekenkamer 0 0 24.754 24.754 3.255

330.0 Nutsbedrijven 246.925 679.703 857.130 177.427 715.984

913.0 Overige financiele middelen 124.158 110.195 110.195 0 437.866

914.0 Geldlening/uitzettingen > 1 jr 3.292.949 3.292.949 3.470.136 177.187 3.427.184

921.0 uitkering gemeentefonds 17.471.760 17.944.665 18.151.832 207.167 16.386.103

922.0 Algemene baten en lasten 0 0 21.204 21.204 44.245

930.0 Uitvoering Wet WOZ 134.500 134.500 135.607 1.107 145.687

931.0 Baten OZB-gebruikers 433.745 423.745 428.167 4.422 417.559

932.0 Baten OZB-eigenaren 2.273.423 2.293.423 2.299.952 6.529 2.201.638

934.0 Baten baatbelasting 5.000 4.000 1.891 -2.109 2.484

936.0 Baten toeristenbelasting 125.000 120.000 108.000 -12.000 118.863

937.0 Baten hondenbelasting 98.000 99.000 100.073 1.073 80.474

939.0 Baten precariobelasting 20.000 18.000 19.363 1.363 18.621

960.0 Saldo van kostenplaatsen 0 0 226.395 226.395 730.775

970.0 Saldo baten/lasten voor best.* 1.312.638 1.312.638 1.312.638 0 0

Totaal voor mutatie reserves 24.495.983 25.577.703 26.444.547 866.844 25.199.145

980.0 Mutaties reserves functie 0/9 1.985.610 6.847.079 7.465.004 617.925 24.928.310

990.0 Saldo baten/lasten na best.* 0 292.844 -292.844 0

Totaal baten 26.481.593 32.424.782 33.909.551 1.484.769 50.127.455

* Niet in totaaltelling meegenomen

Product Omvang

330.0 Nutsbedrijven 180.000 Dividend Essent Baten binnen bestaand

beleid

eind december bericht

ontvangen, niet mogelijk

dit op te nemen

921.0 Algemene uitkering 68.000 Hogere uitkering Baten binnen bestaand

voorgaande jaren beleid

139.000 Hogere uitkering 2008 Baten binnen bestaand

beleid

980.0 Mutaties reserves 617.925 Mutaties tussen de reser- Bate binnen bestaand

ves gebaseerd op nota beleid

reserves en voorzieningen Hogere baten gecompen-

die niet zijn verwerkt in seerd door lagere

een begrotingswijziging opbrengsten

Oorzaak Soort afwijking



 121 

 

 

Specificatie baten/lasten per beleidsproduct programma 2
Lasten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

120.0 Brandweer 1.484.494 1.490.273 1.548.858 -58.585 1.453.650

120.1 Rampenbestrijding 76.129 76.129 59.818 16.311 41.338

140.0 Openbare orde en veiligheid 284.055 282.555 326.780 -44.225 283.032

Totaal lasten 1.844.678 1.848.957 1.935.456 -86.499 1.778.020

Baten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

120.0 Brandweer 59.824 3.824 4.055 231 71.354

140.0 Openbare orde en veiligheid 27.602 27.602 31.594 3.992 56.770

Totaal baten 87.426 31.426 35.649 4.223 128.124

Specificatie baten/lasten per beleidsproduct programma 3
Lasten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

210.0 Wegen, straten en pleinen 2.818.842 4.558.162 3.546.040 1.012.122 9.963.475

211.0 Verkeersmaatregelen te land 176.484 176.484 217.840 -41.356 234.452

212.1 Coll. vraagafhankelijk vervoer 1.242 1.242 447 795 553

240.0 Waterkering/afwatering e.d. 74.436 74.436 74.900 -464 76.373

560.0 Openbaar groen 1.408.671 1.406.201 1.506.921 -100.720 1.421.002

560.1 Openluchtrecreatie 48.321 48.321 223.731 -175.410 45.182

580.1 Kinderspeelplaatsen 74.608 144.608 104.234 40.374 76.362

Totaal lasten 4.602.604 6.409.454 5.674.113 735.341 11.817.399

Product Omvang

210.0 Wegen, straten en pleinen 911.000 Investeringen die lopen Lasten binnen bestaand

560.0 Openbaar groen 89.000 via reserves. Wel geraamdGeraamd beleid

560.1 Openluchtrecreatie 184.000 maar nog niet volledig

uitgevoerd

Baten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

210.0 Wegen, straten en pleinen 48.140 48.140 79.022 30.882 54.226

211.0 Verkeersmaatregelen te land 12.000 12.000 20.268 8.268 19.293

560.0 Openbaar groen 3.800 3.800 37.437 33.637 56.450

560.1 Openluchtrecreatie 8.400 8.400 5.791 -2.609 9.081

Totaal baten 72.340 72.340 142.518 70.178 139.050

Oorzaak Soort afwijking
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Specificatie baten/lasten per beleidsproduct programma 4
Lasten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

310.0 Markten 3.869 3.869 7.599 -3.730 4.621

310.1 Economische ontw en beleid 48.871 48.871 48.251 620 45.635

320.0 Industrie 298.845 298.845 53.909 244.936 12.124

Totaal lasten 351.585 351.585 109.759 241.826 62.380

Product Omvang

320 . Industrie Administratieve oorzaak, lasten Lasten binnen bestaand

grondexploitatie worden niet beleid

bruto op product geraamd

aangezien bij de jaarrekening

een afrekening naar de 

balans plaatsvindt.

Baten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

310.0 Markten 6.876 6.876 8.239 1.363 6.941

310.1 Economische ontw en beleid 3.000 3.000 5.433 2.433 5.542

320.0 Industrie 298.845 298.845 1.175.456 876.611 1.454.899

Totaal baten 308.721 308.721 1.189.128 880.407 1.467.383

Specificatie baten/lasten per beleidsproduct programma 5
Lasten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

420.0 Openb basisonderw excl huisv 30.486 30.486 29.470 1.016 29.952

421.0 Op basis onderw, huisvesting 304.216 325.209 309.968 15.241 297.959

422.0 Bijz basisonderw excl huisv 69.669 69.669 70.009 -340 74.135

423.0 Bijz basisonderw huisvesting 765.084 829.615 728.825 100.790 787.064

442.0 Bijz voortgezet onderw excl hv 2.200 2.200 45 2.155 0

443.0 Bijz voortgezet onderw huisv 8.354 8.354 6.270 2.084 8.959

480.0 Gem. baten/lasten vh onderwijs 790.553 839.953 876.554 -36.601 846.597

482.0 Volwasseneneducatie 259.458 259.458 218.023 41.435 209.197

Totaal lasten 2.230.020 2.364.944 2.239.164 125.780 2.253.863

Product Omvang

423.0 Bijz. basisonderw. huisvesting -127.000 Investeringen Geraamd Lasten binnen bestaand

maar nog niet volledig beleid

uitgevoerd

34.000 Investeringen die lopen Lasten binnen bestaand

via reserves. Wel geraamdGeraamd beleid

maar nog niet volledig

uitgevoerd

Baten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

420.0 Openb basisonderw excl huisv 0 0 0 0 518

421.0 Op basis onderw, huisvesting 0 0 3.949 3.949 0

423.0 Bijz basisonderw huisvesting 0 0 1.166 1.166 0

480.0 Gem. baten/lasten vh onderwijs 14.335 38.435 39.110 675 17.375

482.0 Volwasseneneducatie 250.000 250.000 206.465 -43.535 195.592

Totaal baten 264.335 288.435 250.690 -37.745 213.485

Oorzaak Soort afwijking

Oorzaak Soort afwijking
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Specificatie baten/lasten per beleidsproduct programma 6
Lasten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

510.0 Openbaar bibliotheekwerk 585.413 585.413 589.210 -3.797 561.706

511.0 Vormings- en ontwikkelingswerk 191.915 178.510 189.399 -10.889 140.404

530.2 Sport zwembaden 690.862 690.862 590.550 100.312 547.242

530.3 Sport gymnastieklokalen 148.683 158.683 130.159 28.524 119.125

530.4 Sport sporthallen 667.684 677.684 751.509 -73.825 679.719

530.50 Sport: subsidies / sportraad 159.229 147.729 77.836 69.893 81.500

531.1 Sport sportparken 325.787 334.787 395.499 -60.712 320.022

540.0 Kunst 86.686 191.686 88.893 102.793 69.736

541.0 Oudheidkunde en musea 136.014 211.014 412.820 -201.806 457.812

560.2 Overige openluchtrecreatie 159.762 159.762 91.105 68.657 146.036

580.0 Multi-funct accommodaties 16.008 16.008 28.107 -12.099 37.902

Totaal lasten 3.168.043 3.352.138 3.345.087 7.051 3.161.204

Product Omvang

530.2 Sport zwembaden -117.000 Uren eigen personeel Lasten binnen bestaand

beleid

530.5 Sport subsidies/sportraad 75.000 Subsidie, niet uitgegeven Lasten binnen bestaand

loopt via de reserves beleid

531.1 Sport sportparken 78.000 Investeringen die lopen Lasten binnen bestaand

540.0 Kunst -91.000 via reserves. Wel geraamdGeraamd beleid

541.0 Oudheidkunde en musea 153.000 maar nog niet volledig

uitgevoerd

30.000 Uren eigen personeel Lasten binnen bestaand

beleid

560.2 Overige openluchtrecreatie -30.000 Afrekening voorgaande Lasten binnen bestaand

jaren VVV beleid

-21.000 Uren eigen personeel Lasten binnen bestaand

beleid

Baten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

510.0 Openbaar bibliotheekwerk 23.693 23 23 0 23

511.0 Vormings- en ontwikkelingswerk 0 4.092 4.092 0 0

530.2 Sport zwembaden 144.800 144.800 111.462 -33.338 106.728

530.3 Sport gymnastieklokalen 56.799 56.799 57.016 217 65.962

530.4 Sport Sporthallen 81.175 81.175 83.873 2.698 82.622

530.50 Sport: subsidies / sportraad 77 77 5.745 5.668 7.625

531.1 Sport sportparken 13.959 13.959 14.391 432 14.191

540.0 Kunst 0 0 4.000 4.000 0

541.0 Oudheidkunde en musea 1.820 1.820 616 -1.204 5.470

560.0 Overige openluchtrecreatie 150 150 85 -65 857

Totaal baten 322.473 302.895 281.303 -21.592 283.478

Oorzaak Soort afwijking
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Specificatie baten/lasten per beleidsproduct programma 7
Lasten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

610.0 Bijstandsverlening 1.497.618 1.497.618 1.677.746 -180.128 1.707.028

611.0 Werkgelegenheid 474.736 4.317.579 4.542.309 -224.730 744.512

612.0 Inkomensvoorzieningen 181.500 181.500 130.750 50.750 169.551

614.0 Gemeentelijk minimabeleid 576.926 603.926 412.470 191.456 376.094

620.0 Maatsch begeleiding en advies 383.668 457.165 465.589 -8.424 483.540

620.1 Ouderenbeleid 239.527 239.527 239.780 -253 244.222

620.2 Gehandicaptenbeleid 276.511 285.511 363.288 -77.777 411.464

621.0 Vreemdelingen 98.997 124.497 190.947 -66.450 240.806

622.0 Huish verzorging (Wmo) 1.932.031 1.850.441 1.656.266 194.175 1.675.550

630.0 Overig sociaal cultureel werk 300.730 300.730 297.530 3.200 298.245

630.1 Jeugdbeleid 136.425 144.695 144.095 600 137.797

650.0 Kinderdagopvang 222.181 222.181 237.802 -15.621 364.468

652.0 Voorzieningen gehandicapten 871.463 858.463 989.101 -130.638 776.682

Totaal lasten 7.192.313 11.083.833 11.347.673 -263.840 7.629.959

Product Omvang

614.0 Gemeentelijk minimabeleid -77.000 Leenbijstand Lasten binnen bestaand

beleid

-43.000 Uren eigen personeel Lasten binnen bestaand

beleid

620.2 Gehandicaptenbeleid 66.000 Uren eigen personeel Lasten binnen bestaand

beleid

20.000 Investeringen die lopen Lasten binnen bestaand

via reserves. Wel geraamdGeraamd beleid

maar nog niet volledig

uitgevoerd

622.0 Huish verzorging (Wmo) -175.000 Minder verstrekkingen en Lasten binnen bestaand

boekingen via salaris beleid

Bovendien hebben wij niet

de volledigheid van de eigen

bijdragen kunnen vaststellen

652.0 Voorzieningen gehandicapten 60.000 Meer verstrekkingen Lasten binnen bestaand

beleid

Baten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

610.0 Bijstandsverlening 1.114.397 1.114.397 1.224.696 110.299 1.171.844

611.0 Werkgelegenheid 401.000 4.261.843 4.454.817 192.974 556.966

612.0 Inkomensvoorzieningen 181.100 181.100 149.954 -31.146 183.103

614.0 Gemeentelijk minimabeleid 154.500 154.500 129.113 -25.387 98.649

620.0 Maatsch begeleiding en advies 0 0 0 0 517

621.0 Vreemdelingen 21.450 34.950 112.956 78.006 121.270

622.0 Huish verzorging (Wmo) 274.908 274.908 255.813 -19.095 227.302

630.1 Jeugdbeleid 0 0 5.500 5.500 0

650.0 Kinderdagopvang 0 0 15.424 15.424 150.913

652.0 Voorzieningen gehandicapten 0 0 70.928 70.928 135.540

Totaal baten 2.147.355 6.021.698 6.419.201 397.503 2.646.104

Product Omvang

614.0 Gemeentelijk minimabeleid 24.000 Baten voorgaande jaren Baten binnen bestaand

beleid

Oorzaak Soort afwijking

Oorzaak Soort afwijking
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Specificatie baten/lasten per beleidsproduct programma 7
Lasten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

610.0 Bijstandsverlening 1.497.618 1.497.618 1.677.746 -180.128 1.707.028

611.0 Werkgelegenheid 474.736 4.317.579 4.542.309 -224.730 744.512

612.0 Inkomensvoorzieningen 181.500 181.500 130.750 50.750 169.551

614.0 Gemeentelijk minimabeleid 576.926 603.926 412.470 191.456 376.094

620.0 Maatsch begeleiding en advies 383.668 457.165 465.589 -8.424 483.540

620.1 Ouderenbeleid 239.527 239.527 239.780 -253 244.222

620.2 Gehandicaptenbeleid 276.511 285.511 363.288 -77.777 411.464

621.0 Vreemdelingen 98.997 124.497 190.947 -66.450 240.806

622.0 Huish verzorging (Wmo) 1.932.031 1.850.441 1.656.266 194.175 1.675.550

630.0 Overig sociaal cultureel werk 300.730 300.730 297.530 3.200 298.245

630.1 Jeugdbeleid 136.425 144.695 144.095 600 137.797

650.0 Kinderdagopvang 222.181 222.181 237.802 -15.621 364.468

652.0 Voorzieningen gehandicapten 871.463 858.463 989.101 -130.638 776.682

Totaal lasten 7.192.313 11.083.833 11.347.673 -263.840 7.629.959

Product Omvang

614.0 Gemeentelijk minimabeleid -77.000 Leenbijstand Lasten binnen bestaand

beleid

-43.000 Uren eigen personeel Lasten binnen bestaand

beleid

620.2 Gehandicaptenbeleid 66.000 Uren eigen personeel Lasten binnen bestaand

beleid

20.000 Investeringen die lopen Lasten binnen bestaand

via reserves. Wel geraamdGeraamd beleid

maar nog niet volledig

uitgevoerd

622.0 Huish verzorging (Wmo) -175.000 Minder verstrekkingen en Lasten binnen bestaand

boekingen via salaris beleid

652.0 Voorzieningen gehandicapten 60.000 Meer verstrekkingen Lasten binnen bestaand

beleid

Baten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

610.0 Bijstandsverlening 1.114.397 1.114.397 1.224.696 110.299 1.171.844

611.0 Werkgelegenheid 401.000 4.261.843 4.454.817 192.974 556.966

612.0 Inkomensvoorzieningen 181.100 181.100 149.954 -31.146 183.103

614.0 Gemeentelijk minimabeleid 154.500 154.500 129.113 -25.387 98.649

620.0 Maatsch begeleiding en advies 0 0 0 0 517

621.0 Vreemdelingen 21.450 34.950 112.956 78.006 121.270

622.0 Huish verzorging (Wmo) 274.908 274.908 255.813 -19.095 227.302

630.1 Jeugdbeleid 0 0 5.500 5.500 0

650.0 Kinderdagopvang 0 0 15.424 15.424 150.913

652.0 Voorzieningen gehandicapten 0 0 70.928 70.928 135.540

Totaal baten 2.147.355 6.021.698 6.419.201 397.503 2.646.104

Product Omvang

614.0 Gemeentelijk minimabeleid 24.000 Baten voorgaande jaren Baten binnen bestaand

beleid

Oorzaak Soort afwijking

Oorzaak Soort afwijking
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Specificatie baten/lasten per beleidsproduct programma 8
Lasten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

714.0 Openbare gezondheidszorg 405.946 392.674 366.536 26.138 358.651

715.0 Jeugdgezondheidszorg uniform 381.524 362.171 383.475 -21.304 382.758

716.0 Jeugdgezondheidszorg maatwerk 56.974 74.239 59.328 14.911 44.671

721.0 Afvalverwijdering/verwerking 1.891.972 1.891.972 1.815.226 76.746 1.903.334

722.0 Riolering en waterzuivering 1.025.611 1.025.611 832.731 192.880 683.353

723.0 Milieubeheer 679.336 719.336 737.253 -17.917 853.594

724.0 Lijkbezorging 293.870 293.870 293.537 333 307.985

725.0 Baten reinigingsrechten/afval 0 0 371 -371 2.848

726.0 Baten rioolrechten 0 0 0 0 1.498

Totaal lasten 4.735.233 4.759.873 4.488.457 271.416 4.538.692

Product Omvang

722.0 Riolering en waterzuivering -188.000 Investeringen Geraamd Lasten binnen bestaand

maar nog niet volledig beleid

uitgevoerd

Baten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

714.0 Openbare gezondheidszorg 13.272 0 0 0 0

715.0 Jeugdgezondheidszorg uniform 381.524 362.171 373.963 11.792 378.624

716.0 Jeugdgezondheidszorg maatwerk 0 51.539 48.337 -3.202 0

721.0 Afvalverwijdering/verwerking 280.651 280.651 431.153 150.502 404.956

722.0 Riolering en waterzuivering 0 0 34.281 34.281 6.879

723.0 Milieubeheer 0 0 75 75 145.500

724.0 Lijkbezorging 246.816 221.316 190.018 -31.298 214.019

725.0 Baten reinigingsrechten/afval 1.926.778 1.926.778 2.056.963 130.185 2.008.268

726.0 Baten rioolrechten 1.077.804 1.077.804 1.097.830 20.026 1.047.617

Totaal baten 3.926.845 3.920.259 4.232.620 312.361 4.205.863

Product Omvang

721.0 Afvalverwijdering/verwerking 49.000 Afrekening voorgaande Baten binnen bestaand

jaren, vergoeding VNG beleid

140.000 Dividend Rova Baten binnen bestaand

beleid

725.0 Baten reinigingsrechten afval 130.000 Meer leges Baten binnen bestaand

beleid

Oorzaak Soort afwijking

Oorzaak Soort afwijking
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Specificatie baten/lasten per beleidsproduct programma 9
Lasten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

550.0 Natuurbescherming 87.325 87.325 79.084 8.241 35.919

810.0 Ruimtelijke ordening 661.189 696.189 827.651 -131.462 772.951

820.0 Woning-exploitatie/woningbouw 30.866 30.866 275.893 -245.027 62.022

821.0 Stads- en dorpsvernieuwing 3.106 3.106 1.113 1.993 3.369

822.0 Volkshuisvesting 1.118.019 1.168.019 1.130.951 37.068 1.101.505

823.0 Baten bouwvergunningen 0 0 2.236 -2.236 0

830.0 Bouwgrondexpl part woningbouw 1.417.464 1.417.464 563.400 854.064 2.509.760

Totaal lasten 3.317.969 3.402.969 2.880.328 522.641 4.485.526

Product Omvang

810.0 Ruimtelijke ordening 67.000 Uren eigen personeel Lasten binnen bestaand

beleid

26.000 Investeringen die lopen Lasten binnen bestaand

via reserves. Wel geraamdGeraamd beleid

maar nog niet volledig

uitgevoerd

27.000 Investeringen die lopen Lasten binnen bestaand

via reserves. beleid

830.0 Bouwgrondexploitatie woningbouw Administratieve oorzaak, lasten Lasten binnen bestaand

grondexploitatie worden niet beleid

bruto op product geraamd

aangezien bij de jaarrekening

een afrekening naar de 

balans plaatsvindt.

Baten begroting begroting rekening rekening

2008 2008 2008 verschil 2007

Beleidsproduct primair na wijz.

550.0 Natuurbescherming 23.800 23.800 2.494 -21.306 981

810.0 Ruimtelijke ordening 55.000 55.000 61.571 6.571 94.287

820.0 Woning-exploitatie/woningbouw 34.170 34.170 277.305 243.135 64.423

822.0 Volkshuisvesting 21.100 21.100 14.499 -6.601 54.685

823.0 Baten bouwvergunningen 973.500 873.500 779.449 -94.051 820.061

830.0 Bouwgrondexpl part woningbouw 1.417.464 1.417.464 1.052.878 -364.586 3.853.678

Totaal baten 2.525.034 2.425.034 2.188.196 -236.838 4.888.115

Product Omvang

823.0 Baten bouwvergunningen 94.000 Minder bouwleges Baten binnen bestaand

Totaal 95.278 292.844 -14.972 -307.816 349.135

Oorzaak Soort afwijking

Oorzaak Soort afwijking
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Incidentele baten Begroting Begroting Rekening Toelichting

2008 2008 2008

Primair na wijziging

Programma 1

330.0 Nutsbedrijven 110.000 171.354 351.863 Dividend Essent

330.0 Nutsbedrijven 292.500 292.500 Dividend Wadinko

921.0 Algemene uitkering 20.437 88.655 Afrekening 2005/2006

Programma 8

721.0 Afvalverw. en verwerking 49.387 VNG, bijdrage inzameling papier en

glas over 2006 en 2007

Totaal incidentele baten 110.000 484.291 782.405

Incidentele lasten Begroting Begroting Rekening Toelichting

2008 2008 2008

Primair na wijziging

Programma 1

960.Saldo kostenplaatsen 122.000 122.132 BTW-compensatiefonds

Programma 9

823.0 Baten bouwvergunningen 10.910 Leges voorgaande jaren

Totaal incidentele lasten 122.000 133.042

Bedragen x € 1,--.

Overzicht incidentele baten en lasten



 129 

 

Gebruik onvoorzien begroting wijziging begroting

2008 2008

primair na wijz.

Primaire begroting 80.100

De raming is gebaseerd op een 

bedrag van € 3,00 per inwoner

26.700 inwoners x € 3,00

Wijziging nr. 9 -50.000 30.100

Uitvoering jaarwerkplan 2008

extra personeel

Wijziging nr. 21

Najaarsnota

aframen t.b.v. exploitatie -30.100 0

ONVOORZIEN



 130 

 

 

Algemene dekkingsmiddelen Begroting Begroting Rekening

2008 2008 2008

voor wijziging na wijziging

Lokale middelen, waarvan de besteding

niet gebonden is 4.511.544 4.521.044 4.443.519

Algemene uitkering 17.471.760 17.924.228 18.063.177

Dividend 359.107 777.922 1.098.757

Saldo van de financieringsfunctie 0 0 -285.416

Compensabele BTW versus uitkering uit

BTW compensatiefonds 540.484 662.484 662.616

Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0

Totaal 22.882.895 23.885.678 23.982.653

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

De financiële uitkomsten kunnen in het volgende overzicht worden gepresenteerd 
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Aldus vastgesteld door de  
 
raad van de gemeente Dalfsen 
 
in zijn openbare vergadering  
 
van 29 juni 2009. 
 
 
 
 
de voorzitter    de griffier, 
L.V. Elfers    H.C. Lankman 
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Aan de Raad 

van de gemeente Dalfsen 

Postbus 35 

7720 AA  DALFSEN 

Accountantsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de jaarrekening 2008 van de gemeente Dalfsen, bestaande uit de balans per  

31 december 2008 en de programmarekening over 2008 met de toelichtingen, gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen is verantwoordelijk voor 

het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 

overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten 

als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde 

baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming 

betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke 

regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. 

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van 

een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de 

jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van 

de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 

financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden 

redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 

controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle 

verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole 

provincies en gemeenten en met inachtneming van het door de gemeenteraad van Dalfsen op 12 

maart 2007 vastgestelde controleprotocol. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen 

aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te 

plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 

over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren 

werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, 

waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het 

opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de 

activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne 

beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 

controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot 

doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van 
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de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid 

van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van 

schattingen die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft gemaakt, 

een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het 

normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 22 september 

2008 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de 

beheersorganisatie van de gemeente. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor 

onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad  

bij raadsbesluit van 22 september 2008 vastgesteld. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Dalfsen een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2008 als van de activa en passiva 

per 31 december 2008 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede 

de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en 

met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van 

regelgevende instanties 

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet 

melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 

jaarrekening. 

 

Zwolle, 19 mei 2009 

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: J. Hofmeijer RA 
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KERNGEGEVENS

Rekening 2007 Begroting 2008 Rekening 2008

Sociale structuur

Aantal inwoners: 26.541 26.700 26.735

waarvan

<20 jaar 7.234 7.235 7.179

>64 jaar 3.908 3.951 4.068

75-85 1.291 1.315 1.325

Eenouderhuishoudens 408 400 413

Lage inkomens 2.384 2.421 2.280

Totaal aantal bijstandsontvangers 105 110 107

Fysieke structuur

Oppervlakte Gemeente in hectare: 16.512 16.512 16.512

waarvan binnenwater 138 138 138

Aantal woonruimten 10.242 10.425 10.383

Financiële structuur per inwoner

Algemene uitkering gemeentefonds 611 654 676

(incl. 50% behoedzaamheidreserve)

Opbrengst belastingen 107 110 111

(excl. Rioolrecht/reinigingsheffing/leges

Vaste schuld 413 344 344
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Overzicht 

Investeringen  

en 

kredieten 
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Rek.nr. Omschrijving Begr.wijz. Begroot Restant Krediet Werkelijk Over Onder Bijdragen Restant Toelichting 2008

Jr./nr. bedrag Krediet 2007 2008 2008 schrijding schrijding derden Krediet 2008

0002009 Nieuwbouw gemeentehuis 2003/35 200.000 7.792.743 7.792.743 6.972.933 819.810 Afronding 1e halfjaar 2009

2005/11 147.960

2005/17 16.000.000

0002010 Kantoormeubilair 422.000 -4.813 417.187 451.193 34.007 Kantoormeubilair nieuwbouw gemeentehuis

Afronding 1e hj 2009 gelijk met nwbouw gemhuis

0002011 Warmte Koude Opslag 2008/103 190.000 190.000 190.000

0002014 Voorzieningen servicepunt N'leusen 2004/2 118.000 47.793 47.793 4.113 43.680 Afronding 1e halfjaar 2009

0002100 Gemeentelijke website 2007/2 20.000 4.087 4.087 38 4.049

'0002101 Intranet / Timetell 2008/2 50.000 50.000 41.860 8.140 Afronding 1e halfjaar 2009

0002103 Upgrade www.dalfsen.nl 2008/2 45.000 45.000 39.385 5.615

0002105 Missie en Visiedocument 2008 95.000 95.000 63.682 25.000 56.318 Afronding in 2009

0002106 Grote projecten 2008/1 75.000 75.000 17.757 57.244 Doorlopend project

0002502 Beschrijving werkprocessen 2002/41 14.000 4.488 4.488 14.838 10.350

0003016 Digitalisering B&M archief 2006/14 192.000 85.070 85.070 81.458 3.613 tlv Wavin-gelden

0003122 Verv straatnaamborden 2006 2006/2 6.000 6.000 6.000 6.000

0003132 Opbergunit reisdocumenten 2004/2 4.000 4.000 4.000 3.775 225

0003133 Kassasysteem gemeentehuis 2008/2 28.000 28.000 23.387 4.613

0003134 Clientvolgsysteem 20.255 20.255

0003202 Vastgoedinfo: Centraal adres 2003/6 70.500 398 398 398

0003203 Vastgoedinfo: WOZ opwaardering 2003/6 83.750 44.061 44.061 44.061 Krediet periode 2006/2010

0003204 Vastgoedinfo: Bestemmingsplan 2003/6 36.000 31.100 31.100 31.100 Krediet periode 2006/2010

0003206 Vastgoedinfo: Datawarehouse 2003/6 155.500 56.057 56.057 56.057 Krediet periode 2006/2010

0003207 Vastgoedinfo: Publiekr beperkingen 2003/6 13.000 5.574 5.574 5.467 107

0003208 Vastgoedinfo: Gebouwenregistratie 2003/6 21.000 13.089 13.089 3.557 9.533 Krediet periode 2006/2010

0004003 Klant/medewerker tevreden onderz 2006/14 4.754 4.754

0004004 Personeels- en salarisadministratie 2006/ 11.520 1.156 36.156 36.156

2008 / 2 35.000

0005023 Printers AS/400 (DV) 2003/2 9.715 9.715 9.715 9.715 Krediet opgenomen in 0005041  ICT 2008

0005026 Netwerk besturing software 2004/2 12.500 12.500 12.500 12.500 Krediet opgenomen in 0005041  ICT 2008

0005028 Vervanging laptop 2004 2004/2 1.555 1.555 1.555 1.555 Krediet opgenomen in 0005041  ICT 2008

0005030 Verv Hubs netwerkapparatuur 2004/2 19.430 10.000 10.000 10.000 Krediet opgenomen in 0005041  ICT 2008

0005031 Cisco routers 2004/2 7.770 3.870 3.870 3.870 Krediet opgenomen in 0005041  ICT 2008

0005035 Uitbreiiding AS/400 2006/2 65.000 65.000 65.000 65.000 Krediet opgenomen in 0005041  ICT 2008

0005036 PC servers 2007 2007/2 22.000 22.000 22.000 22.000 Krediet opgenomen in 0005041  ICT 2008

0005037 Laptops tbv handhavers 2007/2 5.000 5.000 5.000 5.000 Krediet opgenomen in 0005041  ICT 2008

0005038 Bouw- en Milieu software 2007/2 40.000 40.000 40.000 40.000 Krediet opgenomen in 0005041  ICT 2008

0005039 Netwerk besturing software 2007/2 20.000 20.000 20.000 20.000 Krediet opgenomen in 0005041  ICT 2008

0005040 Verv Microsoft software 2007/2 70.000 70.000 70.000 70.000 Krediet opgenomen in 0005041  ICT 2008

0005041 ICT 2008 2008/2 464.500 464.500 498.254 33.754 9.450 Afronding 1e hj 2009 gelijk met nwbouw gemhuis

0005045 Koppeling Decos Protos 17.584 17.584 Software activeren ivm nieuwe voorschriften

0005046 Subsidies welzijn Decos 1.610 1.610 Software activeren ivm nieuwe voorschriften

0005047 Koppeling  RIS/Decos 13.219 13.219 Software activeren ivm nieuwe voorschriften

0005048 Digitaliseren/scannen facturen 51.179 51.179 Software activeren ivm nieuwe voorschriften

0005050 Civision Basisregistratie 32.247 32.247 Software activeren ivm nieuwe voorschriften

0005051 Gww Bestek 6.695 6.695 Software activeren ivm nieuwe voorschriften

0005052 AutoCad 7.112 7.112 Software activeren ivm nieuwe voorschriften

0005500 Brandweerauto Dej 9.550 9.550

0006002 Videostreaming raadszaal 2008/10 40.000 40.000 40.000
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Rek.nr. Omschrijving Begr.wijz. Begroot Restant Krediet Werkelijk Over Onder Bijdragen Restant Toelichting 2008

Jr./nr. bedrag Krediet 2007 2008 2008 schrijding schrijding derden Krediet 2008

0025015 Kazerne Nieuwleusen (expl) 2005/19 270.000 28.909 28.909 22.150 6.759

0025020 Compressor werf Dalfsen 2008/2 5.000 5.000 3.872 1.128

0030012 Verv Renault Master 2.811 2.811

0030015 Verv aanhangwagen Nieuwleusen 2008/2 4.000 4.000 5.197 1.197

0030016 Shibaura tractor 2008/2 30.000 30.000 30.000 Aanschaf in 2009

0030017 Schutbak Ahlman shovel 2008/2 11.500 11.500 11.719 219

0030018 Verv 5-voudige maaimachine 2008/2 66.000 66.000 65.897 103

0030019 TORO cirkelmaaimachine 3V 2008/2 44.000 44.000 58.128 14.128

0030020 Versnippermachine 2007/2 27.000 27.000 27.000 24.100 2.900

0033019 Brandveiligheidsvoorz gebouwen 2004/2 100.000 38.419 38.419 13.834 24.585 Verdere uitvoering in 2009

0033020 MOP gebouwen 90.544 90.544

BRANDWEER DALFSEN

0120003 Vervanging OVD auto 2007/2 27.000 27.000 27.000 47.516 20.516 21.064 bijdrage derden betreft inruil en bpm

0120115 Kledingwasmachine 2003/2 4.202 4.202 4.202 4.218 16

0120122 Aggregaat 2005/2 3.900 3.900 3.900 3.900

0120124 Aanhangwagen 2006/2 1.900 1.900 1.900 1.900

0120125 Slangen tankautospuit 2006/2 160 160 160 160

0120126 Slangen autospuit 2006/2 3.600 3.600 3.600 3.600

0120127 Toyota Jeep 2006/2 27.000 27.000 27.000 46.782 19.782 20.265 bijdrage derden betreft inruil en bpm

0120129 Tankautospuit 2007/2+22 310.000 112.750 112.750 113.120 370

0120132 Hydr redgescheepschap/slangen 2007/2 27.000 27.000 27.000 25.418 1.582

0120133 Draagbare motorspuit 2007/2 15.100 15.100 15.100 11.478 3.622

0120136 Alarmontvangers korpsen 2007/2 20.700 20.700 20.700 11.067 9.633

0120138 Warmtebeeldcamera 2007/2 18.190 10.800 18.190 9.610 8.580 Aanschaf in 2009

0120140 Droogkasten ademluchtapparatuur 2008/2 6.750 6.750 6.750 Aanschaf in 2009

BRANDWEER NIEUWLEUSEN

0120219 Tankautospuit -217.878 24.122 24.855 733

0120223 Helmen 2007/2 1.550 1.550 1.550 1.550

0120224 Motorkettingzagen 2007/2 8.000 8.000 8.000 2.521 5.479

0120226 Slangen tankautospuit 2008/2 18.000 18.000 17.969 31

BRANDWEER LEMELERVELD

0120319 Gala uniformkleding 2007/2 6.100 5.684 5.684 5.684 Realisatie in 2009

0120320 Toestellen ademlucht 2008/2 11.950 11.950 13.649 1.699

0120322 Bouwkundige aanpassingen 2008/2 20.000 20.000 20.000 Realisatie in 2009

0120323 Inventaris instructieruimte 2008/2 10.000 10.000 10.000 Realisatie in 2009
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Rek.nr. Omschrijving Begr.wijz. Begroot Restant Krediet Werkelijk Over Onder Bijdragen Restant Toelichting 2008

Jr./nr. bedrag Krediet 2007 2008 2008 schrijding schrijding derden Krediet 2008

WEGEN

0210102 Ruilverk Veldhoek-Raarhoek 97/549 68.067 315 315 31 284

0210104 Planontwikkeling station 248 248

0210112 Aansluiting N348 Lemelerveld 2007/2 100.000 94.284 194.284 5.202 189.082 Planvorming, doorlopend

2008/2 100.000

0210113 Planvorming N340 Hessenweg 5.202 5.202 Aanvraag krediet in 2009

0210206 Herinrichting B Backxlaan-Zuid 2001/512 1.120.837 198.789 198.789 208.944 12.922 23.077

0210220 Herinr Rondweg 1.970.000 222.988 222.988 2.022 220.966 Onderschrijding door ontvangen subsidie in 2007

0210223 Herinr/opw woonomg. 2006 2006/2 250.000 115.679 115.679 61.106 54.573 tlv reserve volkshuisvesting, doorlopend

0210224 Herinr/opw woonomgeving 2007 2007/2 250.000 237.656 237.656 142.529 95.128 tlv reserve volkshuisvesting, doorlopend

0210226 Herinr/opw woonomgeving 2008 2008/2 250.000 250.000 78.476 171.524 tlv reserve volkshuisvesting, doorlopend

0210227 GVVP 2008 2008/2 400.000 400.000 9.926 390.074 Realisatie in 2009 en verdere jaren

0210228 Realisatie Halteplan 1.568 1.568 1.568 Kredietaanvraag 2009

0210300 Voorzieningen zandwegen 2006/2 40.000 17.781 17.781 18.000 219

0210400 Fietspad Dalmsholterweg 2.660 2.660

0210412 Fietspad Dommelerdijk 2007/2 215.000 127.503 1.036.503 118.661 917.841 Afronding in 2009

2008/2 909.000

0210413 Fietspad Jagtlusterallee 2007/2 215.000 65.300 690.300 37.423 652.877 Afronding in 2009

2008/2 625.000

0210506 Groot onderhoud bruggen 2008/2 60.000 60.000 57.652 2.348

0210620 Verv verlichting 2006 2006/2 60.000 2.414 2.414 2.414

0210621 Uitbr verl beb kom/buitengeb 2007/2 7.000 4.888 4.888 4.488 400

0210622 Verv verlichting 2007 2007/2 60.000 35.510 35.510 35.510

0210623 Uitbr verl beb kom/buitengeb 2008/2 7.000 7.000 7.000 Afronding in 2009

0210624 Verv verlichting 2008 2008/2 60.000 60.000 62.443 2.443

0210700 Fietspadenstrooier 2008/2 26.000 26.000 25.330 670

0211029 Vervangen verkeersteller 2006 2006/2 5.000 2.165 2.165 980 1.185

0211032 Duurzaam Veilig 2007 2007/2 30.000 28.808 28.808 62 28.746 Afronding in 2009

0211033 Duurzaam veilig 2008  60 km 2008/2 26.250 26.250 28.966 64.074 61.358 Afronding in 2009

ECONOMISCHE ZAKEN

0310104 Uitv prog econ beleid 2007 2007/2 21.000 21.000 21.000 20.395 605

0310105 Uitv prog econ beleid 2008 2008/2 21.000 21.000 4.766 16.234 Uitvoering in 2009

ONDERWIJS

Carrousel

0421851 MOP obo 2005/2 21.390 21.390 21.390 21.390

0421853 MOP 2008 (20 jaar) 2008/4 31.066 31.066 25.990 5.076 Afronding in 2009

Bonte Stegge

0421804 Mop 2008 2008/4 347 347 347 Afronding in 2009
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Jr./nr. bedrag Krediet 2007 2008 2008 schrijding schrijding derden Krediet 2008

Heideparkschool

0420203 Uitbreiding met 1 groep 2003/5 226.894 6.580 6.580 6.580

0420204 Leerpakket 2003/5 5.833 5.833 5.833 5.833

0420205 7e groep meubilair 2003/5 5.515 5.515 5.515 5.515

0421900 Onderhoud buitenkant 2004/5 1.077 1.077 1.077 1.077

0421901 Uitbreiding 2008 2008/4 255.697 255.697 183.356 72.341 Uitbreiding is nog niet afgerond

0421902 1e inrichting 2008 2008/4 12.311 12.311 12.311 Uitbreiding is nog niet afgerond

Schakel

0423002 Aanpassing gebouw 2007 30.000 30.000 30.000 30.000 Reserveren voor nieuwbouw

0423003 Mop 2008 2008/4 5.031 5.031 5.013 18

0423004 Onderzoek fusie Schakel/Kl Veer 5.102 5.102

Cyriacus

0423101 IHP 2006 2006/2 30.000 16.511 16.511 5.895 10.615 Afronding in 2009

0423103 6e groep / 1e inrichting 133.726 28.546 28.546 15.458 13.089

0423106 1e inrichting 12.311 12.311 12.311 964 11.347

Regenboog

0423300 MOP 2008 2008/4 2.037 2.037 1.036 1.001 Uitvoering in 2009

Hartschool

0421352 IHP 2006 2006/2 136.230 136.230 136.230 136.230 In 2009 realisatie uitbreiding

Kleine Veer

0423250 Onderhoud buitenkant 2004/5 8.948 8.948 8.948 8.948 Reserveren voor nieuwbouw

0423251 Verv dakbedekking 2006/2 63.433 63.433 63.433 63.433 Reserveren voor nieuwbouw

0423252 Aanpassing gebouw 2007/2 30.000 30.000 30.000 30.000 Reserveren voor nieuwbouw

0423253 Houtendraagconstructie 2007/2 30.397 30.397 30.397 30.397 Reserveren voor nieuwbouw

0423254 Dakbedekking 2007/2 33.035 33.035 33.035 33.035 Reserveren voor nieuwbouw

0423256 MOP 2008 2008/4 29.506 29.506 29.506 Reserveren voor nieuwbouw

Sjaloom

0421354 Realisatie permanente bouw 2002/24 36.211 8.148 8.148 8.148

0421355 Mop 2008 (20 jaar) 2008/4 3.377 3.377 3.377

De Uitleg

0423401 Aanpassing gebouwen 2008/2 30.000 30.000 30.000 Uitvoering in 2009

Cazemier

0423500 MOP 2008 2008/4 532 532 525 7

Polhaar

0423050 MOP 1 jaar bbo 2005/2 4.165 2.825 2.825 2.825

0423053 Draagconstructie 2006/2 7.335 7.335 7.335 7.335 wordt betrokken bij uitbreiding in 2009

0423054 MOP 2007 2007/2 46.517 11.568 11.568 11.568 wordt betrokken bij uitbreiding in 2009

De Zaaijer

0423606 Dakbedekking / ramen 2007/2 42.807 42.807 42.807 159 42.648 Uitvoering in 2009

0423607 MOP 2008 2008/4 7.572 7.572 7.572 Uitvoering in 2009

De Meele

0423651 MOP 2008 2008/4 290 290 290 Uitvoering in 2009

0423652 Lichtkoepel/dakbedekking 2006/2 689 689 689 689
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Jr./nr. bedrag Krediet 2007 2008 2008 schrijding schrijding derden Krediet 2008

De Wegwijzer

0423706 Houtendraagconstructie 2007/2 1.505 1.505 1.505 1.505 wordt betrokken bij uitbreiding in 2009

0423707 Dakbedekking 2007/2 28.168 28.168 28.168 22.443 5.725 wordt betrokken bij uitbreiding in 2009

0423708 Uitbreiding 2008 2008/4 347.990 347.990 308.381 39.609 wordt betrokken bij uitbreiding in 2009

0423709 1e inrichting 2008/4 24.622 24.622 24.622

0423710 MOP 2008 (20 jaar) 2008/4 249.602 249.602 231.991 17.611 wordt betrokken bij uitbreiding in 2009

0423711 MOP 2008 (1 jaar) 2008/4 1.921 1.921 1.921 wordt betrokken bij uitbreiding in 2009

Diversen

0423900 Haalbaarh onderz brede school -29.888 -29.888 5.232 35.120 betreft onderzoek fusie/brede school

Bijzonder Voortgezet Onderwijs

Voorzieningen Agnietencollege

Overig Onderwijs

CULTUUR EN RECREATIE

Diverse accommodaties

0530550 Sportstimulering 2007/22 10.000 45.749 45.749 45.749 Invoer andere kernen

0530551 Meersportenplein 2008/24 2.950 2.950 2.950 Betreft pannafield, wordt betrokken bij invest 2009

0530600 Onderzoek verzelfst Accom. 2005/20 25.000 887 887 0 887

Gymlokaal Hoonhorst

0530753 Verv gymtoestellen 2004 2004/2 2.500 2.500 2.500 2.500 Uitvoering 2009 afh van beleidsdiscussie

0530754 Verv gymtoestellen 2006 2006/2 2.000 2.000 2.000 2.000 Uitvoering 2009 afh van beleidsdiscussie

Gymlokaal Molendijk

0530854 Vervanging gymnastiektoestellen 2005/2 3.000 1.611 1.611 1.611 Uitvoering 2009 afh van beleidsdiscussie

Gymlokaal Lemelerveld

0530903 Vervanging gymtoestellen 2003/2 6.800 2.871 2.871 2.871 Uitvoering 2009 afh van beleidsdiscussie

0530904 Vervanging gymtoestellen 2005/2 3.500 3.500 3.500 3.500 Uitvoering 2009 afh van beleidsdiscussie

Sporthal De Schakel

0530956 Gymtoestellen 2007/2 10.000 4.315 4.315 4.315

0530958 Privatisering sphal De Schakel -6.567 -6.567 50.558 57.125 kosten tlv reserve accommodaties

0530965 Lening 5% 629.548 629.548 Ivm privatisering per 1-1-2009

Diversen

0531001 Herind sport middengebied -2.954 -2.954 80.093 83.047 Kosten komen tlv grote projecten

0531002 Visieplan sportpark Heidepark -1.776 -1.776 5.278 7.054 Kosten komen tlv grote projecten

0540106 Kunstwerk Gerner Marke 2007/17 100.000 99.715 99.715 99.715 Lopend project, vervolg in 2009

0540107 Kunstwerk Grote Markt 2008/7 40.000 40.000 87.283 47.283 80.000 32.717 Lopend project, vervolg in 2009

0540108 Kunstwerk De Put 2008/12 20.000 20.000 6.500 13.500 Lopend project, vervolg in 2009

0540109 Kunstwerk gedreven door water 2008/14 45.000 45.000 45.000 Lopend project, vervolg in 2009

0541004 Restauratie molen Fakkert 2007/2 867.000 867.000 867.000 867.000 Nadere besluitvorming in 2009

0541005 Restauratie molen Massier 2007/8 350.000 152.906 152.906 152.906

0550004 Landschapsontwikkeling 2007/2 10.000 5.335 5.335 7.257 1.921

0550005 Landschapsontwikkeling 2008/2 10.000 10.000 32.158 22.158 32.616 10.458 Afronding in 2009

0550010 Landschapsontwikkelingsplan 22.500 48.025 25.525 33.000 7.475 Afronding in 2009

0560017 Verkoop openbare groenstroken 26.370 26.370 26.370

0560018 Uitv groenstructuurplan 2007/2 40.000 39.963 39.963 2.427 37.536 Afronding in 2009

0560019 Herinr Bellingeweer 2007 2007/2 350.000 201.880 201.880 183.801 18.080 Afronding in 2009



 146 

 

Rek.nr. Omschrijving Begr.wijz. Begroot Restant Krediet Werkelijk Over Onder Bijdragen Restant Toelichting 2008

Jr./nr. bedrag Krediet 2007 2008 2008 schrijding schrijding derden Krediet 2008

0560211 Recr projecten Vechtdal 2005 2005/2 3.854 2.396 2.396 539 1.857

0560214 Uitv prog rect/toerisme 2006 2006/2 20.000 20.000 20.000 5.800 640 14.841 Uitvoering in 2009 en volgende jaren

0560215 Div recr proj Ov Vechtdal 2007/2 28.854 28.854 28.854 35.190 6.336 Fietsknooppunt

0560216 Div recr proj Ov Vechtdal 2008/2 3.854 3.854 1.000 2.854 Afronding in 2009

0560217 Uitv prog recr/toerisme 2008/2 20.000 20.000 17.451 2.549 Afronding in 2009

0560250 Stoomspoorevenement 5.500 5.500

0580003 Onderzoek toekomst Trefkoele 2007/30 18.481 18.481 12.201 6.280 Project loopt door in 2009

0580100 Speelvoorzieningen 2008 2008/2 70.000 70.000 15.985 54.015 Afronding in 2009

SOC VOORZ / MSCH DIENSTVERL

0620002 Zorgloket WMO 2006/2 30.000 17.634 17.634 1.800 15.834 Afronding in 2009

VOLKSGEZONDHEID / MILIEU

0714002 Pilot integrale jeugdgezondh zorg 2005/2 40.000 19.968 19.968 19.968 Betreft een pilot. Nog niet afgerond

0714003 Invoering VIS2 10.625 10.625 10.625

0721003 Ondergrondse glasinzameling 2004/10 90.000 35.824 35.824 20.562 15.262

0721004 Stortplaats De Stokte/Petersweg 2007/2 50.000 41.063 41.063 15.200 25.864 Afronding in 2009

0722004 Riolering buitengebied 2000 15 jr 2000/517 408.402 76.451 76.451 1.499 74.951 29.738

0722026 Vuilemissie overstort N'leusen 2006/2 350.000 71.983 71.983 829 71.154 Project loopt door in 2009

0722027 Opt/vervanging riolering 2007/2 175.000 99.942 99.942 63.775 36.167 Project loopt door in 2009

0722028 Uitv waterpl/rioleringsplan 2007/2 175.000 156.368 156.368 151.485 4.883

0722029 Maatr uitv GRP 2008 2008/2 407.000 407.000 22.163 384.837 Project loopt door in 2009

0722030 Maatr uitv GRP 2008 2008/2 221.000 221.000 15.087 205.913 Project loopt door in 2009

0722031 Maatr uitv GRP 2008 2008/2 257.000 257.000 120.798 136.202 Project loopt door in 2009

0722032 Masterplan 2008 2008/2 100.000 100.000 10.101 89.899 Project loopt door in 2009

0722033 Masterplan 2008 2008/2 100.000 100.000 5.914 94.086 Project loopt door in 2009

0722034 Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen 2008/2 9.000 9.000 9.050 50

0723004 Gemeentelijk geluidsbeleidsplan 2003/2 15.540 15.540 15.540 5.400 10.140

0723005 Update geluidsniveaukaart 2008/2 10.000 10.000 10.000

0723006 Notitie duurzaamheidsbeleid 2008 / 1 40.000 40.000 38.819 1.181 Project loopt door in 2009

RUIMTELIJKE ORD / VOLKSHUISV

0810100 Expl overeenk Koesteeg 15/17 36.500 36.500 36.500 Expl bijdr staat op vooruitontvangen bedragen

0810101 Expl overeenk Parallelstraat 1 5.000 5.000 5.000 5.000

0810102 Expl overeenk Ruitenborghstr 14/18 13.500 13.500 13.500 Expl bijdr staat op vooruitontvangen bedragen

0810104 Expl overeenk Brouwersstraat 139.840 139.840 432 139.408 Expl bijdr staat op vooruitontvangen bedragen

0810105 Expl overeenk Schaapmanstraat 38.100 38.100 27.496 10.604

0810106 Expl overeenk Brandkolkstraat 140.747 140.747 139.860 886

0810107 Expl overeenkomst Raiffeisenstr 42.363 42.363 41.565 798

0810500 Fietspad Kanaaldijk-Noord 30.559 30.559 9.846 20.713 Subsidie Provincie, afronding in 2009

0810501 Dop Hoonhorst 24.173 24.173 11.183 12.991 Subsidie Provincie, afronding in 2009

0810502 Fietspad Migaweg 4.422 4.422 4.422

0822004 Omgevingsvergunning 2008/2 50.000 50.000 50.000 Wettelijk uitgesteld tot 2009

0822005 VROM starterslening 2008/5 200.000 200.000 200.000

TOTAAL 12.668.500 19.800.090 13.365.477 1.268.260 779.693 396.459 7.096.171

Betreft 1 project. Afronding in 2009
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OCW 14 Lasten van educatie o.g.v. afgesloten 
overeenkomst(en) met één of meerdere 
roc’s 

In euro’s Jaarlijks 

     € 206.465       R 

    

Wet Educatie 
Beroepsonderwi
js niet G-31 

Wet Educatie 
Beroepsonderwijs 
Uitvoeringsbesluit WEB 

Gemeenten, 
niet G-31 en 
gem.reg. 

Teruggevorderd bedrag van ROC's over 
jaar t –1 terug te betalen aan het rijk 
(kolom 12) mee te nemen naar t+1 
(kolom 14) 

In euro's Jaarlijks 

        € 56.772  € 63.220  R 

OCW 15 Regeling 
dagarrangement
en en 
combinatiefuncti
es 

Regeling 
dagarrangementen en 
combinatiefuncties. (Zie 
gewijzigde regeling 23 
mei 2007) 

Gemeenten Besteed bedrag aan directe activiteiten In euro’s Jaarlijks 

     € 74.698       R 

          Besteed bedrag aan overhead In euro’s Jaarlijks      € 28.802       R 

          Besteed bedrag aan cofinanciering In euro’s Jaarlijks        € 126.500     R 

          Aantal gerealiseerde  
dagarrangementen (over de hele 
looptijd) 

In aantallen 2009 

3 3           D2 

          Aantal gerealiseerde combinatiefuncties 
(over de hele looptijd) 

In aantallen 2009 
0 0           D2 

          Toegekend bedrag t-1 minus  
besteed bedrag t-1 

In euro’s Jaarlijks 
  

€ 
372.654 

         R 

OCW 16 Brede scholen/ 
sportaccommod
aties 

Regeling stimulering 
aanpassing huisvesting 
brede scholen en 
aanpassing 
sportaccommodaties 
i.v.m. multifunctioneel 
gebruik 

Gemeenten Aantal afgeronde projecten In aantallen Jaarlijks 

1 1           R 

          Besteed bedrag jaar t In euro’s Jaarlijks      € 64.503       R 
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VROM 23B Externe 
veiligheid 

Subsidieregeling 
programmafinanciering 
Externe Veiligheid (EV)-
beleid en andere 
overheden 2006-2010. 
Provinciale beschikkingen 

Gemeenten 
(SiSa tussen 
medeover-
heden) 

% budget t.b.v. in dienst nemen vast 
personeel EV. 
 
 
Hieronder per beschikkingsnummer 
invullen t/m jaar t. 

    

             

        1 2008/0074020 In % Jaarlijks  100,00           D2 

          Besteed bedrag t.l.v. EV t/m jaar t In euro’s Jaarlijks       € 29.565      R 

VROM 28 Subsidieregeling 
aanpak 
zwerfafval 

Besluit milieusubsidies Gemeenten, 
samenwerki
ngsverband 
van 
gemeenten 

Totaal gemaakte subsidiabele kosten in 
jaar t. 
 
Hieronder per beschikkingsnummer 
invullen. 

    

             

        1 ZAB07033 In euro's Jaarlijks      € 16.545       R 

          Andere subsidies van het Rijk of de 
Europese Commissie  
Hieronder per beschikkingsnummer 
invullen. 

    

             

        1 0 0 =niet 
1 =wel 
(selecteer uit 
lijst) 

Na 
afronding 
project 

0 0   0        R 

          Basisproject: Plan van aanpak 
bestuurlijk vastgesteld?  
Hieronder per beschikkingsnummer 
invullen. 

    

             

        1 ZAB07033 0 =niet 
1 =wel 
(selecteer uit 
lijst) 

Na 
afronding 
project 

1 1           D1 

          Plusproject/ proeftuinproject: 
Projectevaluatie uitgevoerd?  
Hieronder per beschikkingsnummer 
invullen: 

    

             

        1 0 0 =niet 
1 =wel 
(selecteer uit 
lijst) 

Na 
afronding 
project 

0 0           D1 

WWI 34 Inburgering 
(oude stelsel) 

Wet inburgering 
nieuwkomers (Win) 

Gemeenten 
niet G-31  

In 2006 afgegeven beschikkingen voor 
inburgeringsprogramma's aan 
nieuwkomers in de zin van de Win.  

In aantallen 2008 

 17           D1 

          

In 2006, 2007 en 2008 afgegeven 
verklaringen aan nieuwkomers in de zin 
van de Win die betrekking hebben op 
beschikkingen die in 2006 zijn 
afgegeven.  

In aantallen 2008 

 17           D1 

WWI 35 Inburgering 
(nieuwe stelsel) 

Wet inburgering Besluit 
inburgering  Regeling 
vrijwillige inburgering niet-
G31 2007  

Gemeenten 
niet G-31 en 
gem. reg. 

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2007 
t/m 2009 voor het eerst een 
inburgeringsvoorziening is vastgesteld 

In aantallen 2011 

            D1 
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          Inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2007 
t/m 2009 voor het eerst een 
inburgeringsvoorziening is vastgesteld 
én die binnen 3 kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorziening hebben 
deelgenomen aan het 
inburgeringsexamen. 

In aantallen 2011 

            D1 

          Inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2007 
t/m 2009 voor het eerst een 
gecombineerde inburgeringsvoorziening 
is vastgesteld.  

In aantallen 2011 

            D1 

          Inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2007 
t/m 2009 voor het eerst een 
gecombineerde inburgeringsvoorziening 
is vastgesteld én die binnen 3 
kalenderjaren na vaststelling van de 
inburgeringsvoorziening hebben 
deelgenomen aan het 
inburgeringsexamen. 

In aantallen 2011 

            D1 

          Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in 
het besluit van de Staatssecretaris van 
Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, 
voor wie een inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 
(gepardonneerden).  

In aantallen 2011 

            D1 

          Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in 
het besluit van de Staatssecretaris van 
Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, 
voor wie een inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 
én die binnen 3 kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inbugeringsvoorziening hebben 
deelgenomen aan het 
inburgeringsexamen 
(gepardonneerden).  

In aantallen 2011 

            D1 

          In 2008 bekend gemaakte 
handhavingsbeschikkingen en 
verstrekte kennisgevingen aan 
inburgeringsplichtigen. 

In aantallen 2008 

 16           D1 

          Geestelijk bedienaren voor wie in 2008 
een inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld. 

In aantallen 2008 
 0           D1 

          Geestelijk bedienaren die in 2008 
hebben deelgenomen aan het 
inburgeringsexamen.   

In aantallen 2008 
 0           D1 

          Geestelijk bedienaren die in 2008 
hebben deelgenomen aan het 
aanvullend praktijkdeel van het 
inburgeringsexamen.  

In aantallen 2008 

 0           D1 
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          In 2007 afgegeven beschikkingen voor 
inburgeringsprogramma’s aan 
nieuwkomers in de zin van de Win. 

In aantallen 2008 

 0           D1 

          In 2007 en 2008 afgegeven verklaringen 
aan nieuwkomers in de zin van de Win 
die betrekking hebben op beschikkingen 
die in 2007 zijn afgegeven. 

In aantallen 2008 

 0           D1 

          Inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2008 
t/m 2009  voor het eerst een duale 
inburgeringsvoorziening is vastgesteld.  

In aantallen 2011 

            D1 

          Inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2008 
t/m 2009 voor het eerst een 
taalkennisvoorziening is vastgesteld. 

In aantallen 2011 

            D1 

WWI 43C Investering 
stedelijke 
vernieuwing 
(ISV) 

Wet Stedelijke 
Vernieuwing  
 
Provinciale beschikkingen 

Project-
gemeenten 
(SiSa tussen 
medeoverhe
den) 

Verplichtingen opgelegd door provincie: 
Bedrag voor stedelijke vernieuwing 
verkregen van provincies, tot en met 
2008 
Investeringsbudget (kolom 4) 
Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) 
Besteed bedrag t.l.v. provinciale/Wgr 
middelen (kolom 10)  
Cofinanciering (kolom 11)  
Correcties (kolom 14) 
Hieronder per beschikking invullen:  

    

             

        1 rwb/2005/2776 Waterfront In euro's Jaarlijks 
250.000 0     € 0 € 0   € 0  

D1: 
aantallen 
R:euro’s 

        2 rwb/2005/2776 A-lijst en 
Raillijstwoningen 

In euro's Jaarlijks 
 

145.000 
0     € 0 € 0   € 0  

D1: 
aantallen 
R:euro’s 

        3 2007/0305180 In euro's Jaarlijks 
 40.035 0     € 0 € 0   € 0  

D1: 
aantallen 
R:euro’s 

          Activiteiten stedelijke vernieuwing  
Hieronder per beschikkingsnummer 
invullen:  

    
            

D1: 
aantallen 
R:euro’s 

        1 rwb/2005/2776 Waterfront In aantallen na 
afronding 
van het 
project 

0 0          0 D1 

        2 rwb/2005/2776 A-lijst en 
Raillijstwoningen 

In aantallen na 
afronding 
van het 
project 

0 0          0 D1 

        3 2007/0305180 In aantallen na 
afronding 
van het 
project 

0 0          0 D1 

VenW 49B Brede 
doeluitkering 
verkeer en 
vervoer 

Wet BDU Verkeer en 
Vervoer, art 10 
 
Provinciale beschikkingen 

Gemeenten 
(SiSa tussen 
medeoverhe
den) 

Besteed bedrag t/m jaar t (kolom 10 en 
11)  
 
Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) 
Hieronder per beschikking invullen. 
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        1 2008/0046252 In euro's Jaarlijks  1     € 19.225 € 7.325     R 

        2 2007/0314460 In euro's Jaarlijks  0     € 82.643 € 82.643     R 

SZW 55 Wet sociale 
werkvoorziening 
(Wsw) 

Wet Sociale 
Werkvoorziening (Wsw) 

Gemeenten Het totaal aantal geïndiceerde inwoners 
van uw gemeente dat een 
dienstbetrekking heeft of op de 
wachtlijst staat én beschikbaar is om 
een dienstbetrekking als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de 
wet te aanvaarden op 31 december 
2008. 

In aantallen Jaarlijks 

 191,00           R 

          Het totaal aantal inwoners dat is 
uitgestroomd uit het 
werknemersbestand in 2008, uitgedrukt 
in arbeidsjaren. 

In 
arbeidsjaren 

Jaarlijks 

 7,77           R 

          Het totaal aantal gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor geïndiceerde 
inwoners in 2008, uitgedrukt in 
arbeidsjaren 

In 
arbeidsjaren  

Jaarlijks 

 148,16           R 

          Het totaal aantal gerealiseerde begeleid 
werkenplekken voor geïndiceerde 
inwoners in 2008, uitgedrukt in 
arbeidsjaren. 

In 
arbeidsjaren  

Jaarlijks 

 2,69           R 

SZW 57 Wet Werk en 
Bijstand (WWB) 

Wet Werk en Bijstand Gemeenten Totaal uitgaven inkomensdeel categorie 
65 jr en ouder 

In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
     € 33.128       Nvt 

    (inkomensdeel)     Totaal uitgaven inkomensdeel categorie 
jonger dan 65 jaar 

In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
      1.119.720       Nvt 

          Totaal ontvangsten (niet-rijk) van derden 
inkomensdeel categorie 65 jr en ouder 

In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 

    € 5.156        Nvt 

          Totaal ontvangsten (niet-rijk) 
inkomensdeel categorie jonger dan 65 
jaar 

In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 

    € 133.364        Nvt 

    Wet Werk en 
Bijstand (WWB) 

Wet Werk en Bijstand Gemeenten Meeneemregeling: overheveling 
overschot/tekort van 2007 naar 2008 

In euro’s 
kasstelsel (bij  
tekort een 
negatief 
bedrag 
invullen) 

2008 

          € 43.170  R 

    (werkdeel)     Meeneemregeling: overheveling 
overschot/tekort van 2008 naar 2009 

In euro’s 
kasstelsel (bij  
tekort een 
negatief 
bedrag 
invullen) 

2008 

          € 43.860  R 

          Totaal uitgaven werkdeel In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
     € 461.139       R 

          Omvang van het in 2007 uitgegeven 
bedrag waarvan de rechtmatigheid niet 
kan worden vastgesteld.  

In euro's  2008 

          € 0  R 
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          Omvang van het in 2008 uitgegeven 
bedrag waarvan de rechtmatigheid nog 
niet kan worden vastgesteld. 

In euro's  2008 
          € 0  R 

          Totaal ontvangsten (niet-rijk) werkdeel In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
    € 38.460        R 

          Terug te betalen aan rijk In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
        € 0    R 

SZW 58 Wet 
inkomensvoorzi
ening oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsongeschi
kte werkloze 
werknemers 
(IOAW) 

Gemeenten Uitgaven IOAW In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 

     € 63.994       R 

      

Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers 
(IOAW), art 54 

  Ontvangsten IOAW (niet-rijk) In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
    € 1.607        R 

SZW 59 Wet 
inkomensvoorzi
ening oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsongeschi
kte gewezen 
zelfstandigen 
(IOAZ) 

Gemeenten Uitgaven IOAZ  In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 

     € 66.756       R 

        Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
    € 226        R 

      

Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen 
(IOAZ), art 54 

  Uitvoeringskosten IOAZ In euro’s 
kasstelsel 

Jaarlijks 
     € 0       R 

SZW 61 Bijstandverlenin
g Zelfstandigen 

Besluit Bijstandsverlening 
Zelfstandigen 2004 art 54 

  Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 
(excl. Bob) 

In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
     € 17.891       R 

          Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking 
Bbz 2004 

In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
     € 34.780       R 

          Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz 
(excl. Bob) (excl. rijk) 

In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
    € 0        R 

          Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 
Bbz (excl. rijk) 

In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
    € 47.460        R 

          Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 
(excl. Bob) 

In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
     € 8.244       R 

          Totaal uitgaven uitkeringen Bob In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
     € 0       R 

          Totaal ontvangsten Bob (excl. rijk) In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
    € 0        R 

          Totaal uitvoeringskosten Bob In euro's 
kasstelsel 

Jaarlijks 
     € 0       R 

JenG 77 Invoering Centra 
voor Jeugd en 
Gezin (CJG) 

Tijdelijke regeling CJG Gemeenten Besteed bedrag in jaar t aan 
jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning jeugd, 
afstemming jeugd en gezin en het 
realiseren van centra voor jeugd / gezin. 

In euro’s Jaarlijks 

     € 427.180       R 

 


