
Antwoorden algemene beschouwingen 
 
Portefeuillehouder: Burgemeester Noten 
 
Gemeentebelangen 
 
Communictievisie 
V: In januari van dit jaar hebben we de communicatievisie vastgesteld en daarbij aangegeven dat er 
veel goed gaat in onze gemeente. Ook hebben we daarbij veel tips aangedragen om onze burgers goed 
op de hoogte te brengen maar helaas moeten we nu 9 maanden later constateren dat er niet veel 
vooruitgang is geboekt. We hebben aangegeven dat het niet alleen bij woorden moet blijven maar het 
juist om de daden gaat. Vooral de volgorde van communiceren baart ons zorgen. In recente gevallen 
kwamen zaken eerder in de publiciteit dan dat de betrokkenen op de hoogte waren gesteld. 
  
A: Ik ben het met u eens als u zegt dat de volgorde van communiceren erg belangrijk is. Graag hoor 
ik van u aan welke gevallen u refereert. Dan kunnen we ook gericht actie ondernemen in de organisatie. 
Het is bij ons gewoonte dat burgers besluiten waar het hen aangaat niet uit de media moeten vernemen. 
Wij willen ze zelf informeren. Dat is ons uitgangspunt.   
 
Kernpunten  
V:  In een tijd waarin we meer zelfredzaamheid vragen is het zeer belangrijk dat de burger goed 
geïnformeerd wordt. Kernpunten is het officiële orgaan van de gemeente maar wordt niet genoeg als 
zodanig gebruikt. Dalfsennet is een veelgelezen en door ons zeer gewaardeerde website in Dalfsen. Op 
die manier lezen heel veel mensen de informatie van de gemeente maar helaas wordt daarbij het melden 
in Kernpunten vergeten. Dat is voor met name mensen zonder computer niet te verkopen. Hoe kan het 
gebeuren dat zaken die de burgers aangaan wel op Dalfsennet staan en niet in Kernpunten? 5  
  
A:  Zoals u aangeeft is Dalfsennet een zeer gewaardeerde websitte in Dalfsen en wordt deze site 
ook veelvuldig van informatie voorzien. Dalfsennet plaatst in de regel álle persberichten die de gemeente 
verstuurt, daar zijn wij ook heel erg blij mee. De KernPUNTEN zijn echter niet bedoeld om persberichten 
in op te nemen. De KernPUNTEN zijn bedoeld om 1) alle officiële publicaties in te publiceren, zoals de 
omgevingsvergunning en daarnaast om onze inwoners te informeren over bijvoorbeeld 
wegwerkzaamheden, zwemabonnementen en dergelijke. Het is kostentechnisch niet mogelijk om alle 
persberichten ook op te nemen in KernPUNTEN. Al onze persberichten worden echter wel op onze 
website geplaatst en via een link doorgeplaatst op bijvoorbeeld Twitter. Daarnaast is het ook zo dat in 
veel gevallen de redactie van de Dalfser Marskramer aandacht besteed aan de persberichten die wij 
versturen, waar wij de redactie dan ook erkentelijk voor zijn.  
  
Column 
V: Bij het schrijven van een column in Kernpunten krijgen we als raad nadrukkelijk de boodschap 
om politiek neutraal te schrijven. Dit verwachten wij dan ook van het college. Is het college hiertoe 
bereid? 6  
Ook taalkundig verdienen deze columns nog niet de schoonheidsprijs. Wij vragen u hier nader op toe te 
zien. 
A: Kenmerkend voor column is dat een  persoonlijke rubriek is. De  columnist heeft de vrijheid om 
op eigen wijze een  eigenzinnige, eventueel ietwat badinerende visie op een bepaald onderwerp te 
geven. Dit is de vrijheid van de schrijver.  

 
 
Burgernet 
V: Inmiddels is Burgernet een paar keer ingezet in Dalfsen. Het is gebleken dat deze vorm van 
omzien naar elkaar goed werkt. We zijn benieuwd naar het aantal aanmeldingen op dit moment. Bent u 
bereid om dit vaker onder de aandacht te brengen bv. in de stand van de gemeente op de Damitobeurs? 
7 
 



A: Vanaf 30 april is in de gemeente Dalfsen Burgernet 3x ingezet. Twee maal is door de inzet van 
Burgernet de de dader gepakt.  
Wij zijn bereid om Burgernet te promoten tijdens de Damitobeurs. Ook zullen wij Burgernet promoten op 
de informatie-avonden die wij gaan organiseren om woninginbraken te voorkomen.  
Ook besteden wij via Kernpunten hier enkele keren per jaar aandacht aan.  
+ tussenstand via Linda 
 
ChristenUnie 
 
Burgerparticipatie 
V: Pag 27: inzake burgerparticipatie: “Dalfsen wil de burgers betrekken bij zoveel mogelijk stappen 
van initiatief tot besluitvorming en in de uitvoering.” Voor gewenste doorlooptijden en efficiency is dit niet 
wenselijk. <7>  
  
A: Dalfsen streeft een open en transparante bestuursstijl na. Daar maakt burgerparticipatie ook 
onderdeel van uit. In het handboek Burgerparticipatie dat in april in uw raad is besproken wordt 
aangegeven dat burgerparticipatie maatwerk is. Daar waar burgerparticipatie geen toevoeging heeft, of 
zelfs belemmerend kan werken, zullen wij dit instrument dan ook niet inzetten. Het kan niet zo zijn dat 
doorlooptijden niet gehaald worden. Maar daar waar we meer kwaliteit kunnen toevoegen aan een 
project, daar waar een project alleen kan slagen met draagvlak uit de bevolking, daar waar we tijd en 
geld hebben om een traject met behulp van burgerparticipatie uit te voeren, zullen we dat niet nalaten. 
We doen dat niet bij alle projecten/beleidstrajecten die we uitvoeren. Maar we proberen dat wel zoveel 
mogelijk te doen. 
 
Hooibelasting 
V:  Verder vragen we het college serieus na te denken over een hooibelasting. Wij en vele inwoners 
van onze gemeente (met name kern Dalfsen) vinden het niet normaal dat in de aanloop naar een concert 
de openbare wegen vol liggen met hooi, bierblikjes en andere rommel. Niet alleen de uitstraling , maar 
ook de verkeersveiligheid is in geding. Maatregelen zijn er - ook naast de hooibelasting - genoeg te 
bedenken. Verreken de kosten van directe reiniging met de organisatoren, beboet de vervuilers, spreek 
af dat nog dezelfde avond de wegen weer schoon zijn. Maar wat ons beteft in dit kader geen onbetaalde 
geïntegreerde dienstverlening van de gemeente meer. <13> 
 
A:  Hooi is een traditie die bij Normaal hoort. Uitbannen en voorkomen is erg lastig. Daarom hebben 
we afspraken met de organisatie gemaakt dat zij diezelfde avond schoonmaken. Dit is deels ook 
gebeurd. Echter na afloop van het concert vonden de feestgangers het noodzakelijk om nogmaals met 
hooi te gooien. We zullen hierover nog strakkere afspraken gaan maken met de organisatie.  
Alle kosten voor het reinigen van het wegdek, inclusief de gemaakte ambtelijke kosten, zijn op de 
organisatie verhaald. Overigens is dit ook de voorgaande jaren gedaan.  
 
 
 
Continuiteit brandweer:  
V:  Hoe zijn de vooruitzichten voor voldoende bemensing van de brandweer. Helpt de 
jeugdbrandweer ons om de continuïteit te borgen? <14>  
A:  Vanuit de jeugdbrandweer zijn inmiddels twee personen overgestapt naar de brandweer. De 
jeugdbrandweer voldoet daarmee aan haar verwachtingen.  
Bemensing is voortdurend aandachtspunt. Tijdig anticiperen op vertrekkende mensen. Op het moment 
dat iemand vertrekt moet zijn of haar opvolger opgeleid. Momenteel zijn de korpsen op sterkte.  
 
 
Jeugdoverlast 
V: Er is blijvende overlast: in Nieuwleusen is er blijkbaar sprake van een verplaatsing. In de kern 
Dalfsen is nachtelijke overlast hardnekkig, Vrijwel altijd gekoppeld aan overvloedig alcoholgebruik en 
vaak aan de geconcentreerde uitstap uit de discobus. Doen we samen met politie, stadswachten en 
burgers voldoende? Welke vervolgstappen ziet het college om dit probleem effectief te bestrijden? <15> 



 
A:  Er is geen sprake van een verplaatsing van de overlast van Nieuwleusen naar Dalfsen. Het 
betreft twee verschillende problematieken. Ik heb een aantal maatregelen genomen om de overlast te 
verminderen. Om de jeugd bewuster te maken van de overlast heb ik ze door middel van een prijsvraag 
opgeroepen om met ons mee te denken over hoe de terugkeer naar huis rustiger kan verlopen. Het 
winnende idee leidde tot de campagne van de Rebelse Rollators, wat veel (landelijke) media-aandacht 
trok.  
Aan restaurant Ali Baba aan het Kerkplein is geen ontheffing van de sluitingstijd meer verleend. In het 
verleden mocht deze ondernemer tot 03.00 uur nieuwe bezoekers toelaten. Nu geldt voor alle horeca 
dezelfde sluitingstijd: na 02.00 geen nieuwe bezoekers toelaten, uiterlijk om 03.00 uur alle bezoekers uit 
de onderneming. 
Ook heb ik afspraken gemaakt met de discotheekeigenaren over hun rol in de overlast die veroorzaakt 
wordt door de jeugd die terugkomt met de discobussen.  
Met politie en jongerenwerk vindt structureel overleg plaats over jeugdoverlast in het algemeen maar ook 
over de uitgaansoverlast. Alle partijen spannen zich tot het uiterste in om de overlast te verminderen.  
 
 
 
Opmerkingen algemene beschouwingen begroting 2013 (antwoorden Welzijn & Onderwijs) 
 
Portefeuillehouder: Wethouder Von Martels 
 

1. CDA 
Reactie 3: deelname aan Jeugdsportfonds door financiering uit middelen van Provinciale Staten voor 
breedtesport € 1 per inwoner voor 2 jaar; alternatief is de landelijke pot JOG) 
Opmerking: College koerst op deelname aan Jeugdsportfonds per 2014. Dit door gedeelte van de 
middelen voor categoriale bijzondere bijstand specifiek te bestemmen voor kinderen van gezinnen met 
een minimum inkomen. Dit voornemen is de conceptKadernota bewegen en sport 2013 – 2016 
opgenomen. Concept Kadernota ligt nu voor inspraak ter inzage en behandeling door de gemeenteraad 
is voorzien in januari 2013. Duidelijk moet zijn dat daar waar mogelijkheden zijn voor aanvullende 
subsidiemogelijkheden hier naar gekeken wordt. 
 
Reactie 4: insteek festiviteitensubsidie 
Opmerking: in feite komt het er op neer dat als opstart voor incidentele nieuwe activiteiten, via 
projectsubsidies, subsidie wordt verleend. In de praktijk blijkt dat het geen incidentele activiteiten, maar 
structureel jaarlijks terugkerende activiteiten worden, waarvoor jaarlijks subsidie wordt aangevraagd. Het 
is mooi dat deze activiteiten jaarlijks terugkeren, maar dit wil niet zeggen dat jaarlijkse subsidiëring aan 
de orde is. Deze projectsubsidies zijn bedoeld als aanjager met als doel dat deze activiteiten na de start 
vervolgens zelf zorgen voor een sluitende exploitatie. 
 
Reactie 8: in cultuurbeleid is gekozen voor basisschoolleeftijd. Waarom toch een onderzoek naar 
mogelijkheden voor Agnietencollege?    
Opmerking: Er is inderdaad gekozen voor het basisonderwijs. We zien dat bij groep 1 van het 
Agnietencollege ook behoefte is aan cultuureducatie en dat het voor die groep jongeren een toegevoegde 
waarde heeft. Ze kunnen naar verwachting meeliften met het programma dat voor het basisonderwijs 
wordt aangeboden. Wij nemen de vraag van het Agenietencollege serieus en vinden het de moeite waar 
om hier naar te kijken. Dat zal echter geen uitvoerige studie zijn. 
 

2. Gemeentebelangen  
(geen vragen voor afd. W&O) 
 

3. ChristenUnie 
Punt 12 (Evenementen en festiviteiten):  
Opmerking: Bedoeling is niet een geheel nieuw subsidiekader vast te stellen. Zie antwoord bij CDA, 
reactie 4. 
 



Punt 16 (Effecten leegstand bij scholen voor kulturhusplannen en kosten leegstand) 
Opmerking: Duidelijk is dat er bij verschillende scholen sprake is van leegstand. In de huidige 

kulturhusplannen merken wij geen directe bedreiging. Ons beleid is om kinderopvang en 
peuterspeelzaalbeleid met VVE in de Kulturhuzen onder te brengen. Wel is duidelijk dat leegstand de 
komende jaren meer gaat spelen. In het voorjaar 2013 ontvangt u hierover een notitie. Ter info: als 
sprake is van verhuur door schoolbesturen is toestemming vereist van de gemeente, is sprake van 
medegebruik dan moeten schoolbesturen dit melden. We willen geen concurrentie. Tot slot: de leegstand 
bij scholen is voor rekening van schoolbesturen. 
 
Punt 17 (financiële dekking nota sport- en beweegbeleid 
Opmerking: Uitgangspunt is budgettaire neutraliteit. Wel stellen wij in de conceptKadernota bewegen en 
sport 2013-2016 om voor de in deze nota genoemde actiepunten eenmalig € 40.000 (voor vier jaar dus) 
beschikbaar te stellen. Aangezien behandeling nog in de gemeenteraad moet plaatsvinden (planning 
januari 2013) is hiermee n de voorliggende meerjarenbegroting geen rekening mee gehouden.  
 

4. PvdA 
 
Punt 4 (Cultuur, sport en recreatie / bibliotheek) 
Opmerking: Wij vinden het ook belangrijk, dat de bibliotheek een stevige functie in de 
Kulturhusconcepten of beter de programmering gaat krijgen. Natuurlijk is en blijft het maatwerk per kern. 
Hoe dat vorm en inhoud kan krijgen en wat de financiële vertaling daarvan is bespreken wij met de 
bibliotheek. De resultaten daarvan leggen wij aan de raad voor. Het terugdraaien van de 
bezuinigingstaakstelling is voor ons geen optie.  
 
Punt 5: Sport 
Opmerking: Wij zijn positief over de inzet van de combinatiefunctionarissen Onderwijs & Sport. Heel 
graag hadden we hiermee door willen gaan. In verband met het benodigde budget (€ 70.000 per jaar) en 
het ontbreken van financiering door derden kiezen wij ervoor geen voorstel te doen tot voorzetting van de 
combinatiefunctionarissen Onderwijs & Sport. Dit is opgenomen in de conceptKadernota bewegen en 
sport 2013 – 2016. Aangezien het realiseren van buurtsportcoaches aanvullend is op de huidige inzet 
door combinatiefunctionarissen zien wij geen mogelijkheden deze te realiseren. 
 
Punt 6: Gehandicaptensport 
Opmerking:  Wij willen de sportraad en de Wmo-raad ons laten adviseren hoe wij mensen met een 
beperking meer aan bewegings- en sportactiviteiten kunnen laten doen. Dit voornemen is opgenomen in 
de conceptKadernota bewegen en sport 2013 – 2016.  
 
Punt  9: SMON 
Opmerking: De cursus wordt dit jaar niet gegeven, maar wel in 2013. Het budget bij SMON is voor 2012 
inderdaad op. Overigens wordt er niet op het jeugd en jongerenwerk bezuinigd. SMON is een volwassen 
en professionele organisatie die deze keuze zelf heeft gemaakt.  
 
Punt 10. Passend onderwijs 
Opmerking: Wij zijn het er mee eens dat het onderwijs een belangrijke partner is voor een goede 

ontwikkeling van de jeugd. Zeker ook gezien de transitie van de jeugdzorg. Volgend jaar ontvangt u over 
de transitie van de jeugdzorg een notitie hoe wij zowel op regionaal als op lokaal niveau met de 
verschillende partners (zoals: het onderwijs) hieraan vorm en inhoud willen geven. 
 

5. VVD 
 
Punt 7 Subsidieoverzicht. 
Opmerking: Dat overzicht is toegezegd en wordt ook opgesteld. Eerst worden de subsidiebeschikkingen 
gemaakt. Die zijn eind dit jaar de deur uit. De beschikkingen zijn de basis voor het op te stellen overzicht. 
 
 
 



Vragen 3, 4, en 5 ChristenUnie Algemene Beschouwingen. 
 
Hebben we dit voldoende meegewogen? 
In de juni- en septembercirculaire worden de aanpassingen vermeld van de algemene uitkering aan de 
gemeenten, het zogeheten Gemeentefonds. Uiteraard zijn de inkomsten uit het Gemeentefonds een 
indicatie voor de uitgaven op de betreffende begrotingspost, maar een gemeente is vrij om het budget uit 
het Gemeentefonds (voor zover overigens herleidbaar tot een specifiek product) te verhogen of te 
verlagen voor haar eigen uitgaven. In 2010 heeft de gemeente Dalfsen de ramingen voor de Wmo 
bijgesteld, los van het Gemeentefond. Bij de plannen werd destijds uitgegaan van een groei van 7% in de 
komende 4 jaar. Deze groei was gebaseerd op het rapport van het Centraal Planbureau (het MEV: 
macrco-economische verkenningen. De basis voor de rijksbegroting). De groei was 5% volume en 2% 
prijs. Naar nu blijkt doet de volumegroei zich niet voor. En de prijsgroei in mindere mate. Als we de 
begroting niet aanpassen zal in de komende jaren de raming op de Wmo steeds te hoog zijn. Het bedrag 
van € 100.000,- moet overigens wel in perspectief worden gezien van de totale uitgaven op het product 
Hulp bij het Huishouden, namelijk € 2,5 miljoen. Dit is het bruto bedrag. Met de eigen bijdragen die we 
van het CAK ontvangen (ca. € 300.000,-) zijn de netto-uitgaven ca. € 2,2 miljoen. 
Er is een keuze om de ramingen zo te laten in afwachting van nieuwe maatregelen en andere 
ontwikkelingen die op ons afkomen. Het College kiest ervoor om deze maatregelen te zijner tijd specifiek 
te bezien op hun financiële consequenties. De begrotingsbedragen worden overigens wel verhoogd met 
de gebruikelijke index. Wat hierbij speelt verder is dat voor de grootste ontwikkelingen (AWBZ en 
Jeugdzorg) de financiële kaders nog niet bekend zijn. Landelijk zijn geen macro-budgetten bekend, en de 
verdeling over de gemeenten is ook nog niet bekend.  
 
Stelpost van € 1 miljoen. Ik neem aan dat Financiën dit beantwoordt? 
 
Wet werken naar vermogen 
Zoals het er nu naar uitziet wordt de Wet werken naar vermogen omgevormd tot een Participatiewet. De 
ingangsdatum is gepland op 1 januari 2014. De voorbereidingstijd is erg krap. De ambities om zo veel 
mogelijk mensen met een uitkering een re-integratietraject te bieden worden begrensd door de 
budgetten. De effecten van de bezuinigingen moeten worden afgewacht. 
 
 
 
 
Reactie F&B op algemene beschouwingen begroting 2013 
 
Portefeuillehouder: Wethouder Goldsteen 
 
CDA 
Het bevreemdt ons dan ook dat een aantal incidentele meevallers op het WMO-dossier, wordt ingeboekt 
als structureel voordeel. Dat lijkt een beetje op: geen treinkaartje meer kopen als je een aantal keren niet 
gecontroleerd bent. De CDA Fractie wil deze meevallers niet inboeken maar structureel op de begroting 
laten staan, toekomstgericht dus. [Reactie1] 
 
Tijdens het technisch beraad op 15 oktober is al aangegeven dat in de najaarsnota alleen 
incidentele financiële afwijkingen zijn meegenomen. Van enkele afwijkingen o.a. WMO was al 
bekend dat er sprake was van een structureel karakter. Deze structurele mutaties zijn nu verwerkt 
in de begroting, zodat er sprake is van een actueel saldo. 
 
Er komen niet alleen extra taken naar de gemeente, het zal ook financieel krapper worden. Denk maar 
aan de afname van het gemeentefonds door de ophoging van de BTW. Minder inkomsten, meer lasten. 
Dat zal de komende jaren ook wel zo blijven, is de verwachting. De begroting die voor ons ligt laat een 
positief saldo zien. Dat wordt echter bijna volledig veroorzaakt doordat de reservering voor de gevolgen 
van het bestuursakkoord wordt afgeboekt. Waarom wordt hiervoor gekozen, terwijl de financiële 
weersverwachting er nog niet beter op is geworden? [Reactie11]  
 



Om te komen tot een sluitende begroting was het nodig om de stelpost gevolgen bestuursakkoord 
te laten vrijvallen. Door daarnaast voorzichtig te begroten hebben we nog niet aanvullend hoeven 
te bezuinigen.  
 
Wel wordt de OZB-verhoging doorgevoerd. Dit past in de meegegeven kaders.  
Omdat we pas na behandeling van deze begroting inzicht krijgen in de kostendekkendheid van leges, 
willen we ook dan bezien wat de gevolgen hiervan zijn voor de lasten van onze inwoners. Want niet 
alleen de gemeente heeft een financieel huishoudboekje dat moet sluiten.  
Het CDA streeft naar kostendekkende leges. Uitgangspunt daarbij is dat deze kosten gebaseerd zijn op 
de werkelijk gemaakte kosten voor de gemeente voor het product dat gevraagd wordt. Nu de inkomsten 
terug lopen vanwege onder meer wetswijzigingen en de economische situatie enerzijds en als gevolg 
daarvan overcapaciteit binnen de ambtelijke organisatie anderzijds zijn maatregelen noodzakelijk. Deze 
te nemen maatregelen staan los van de legeskosten en wij vragen het college dan ook alle voorstellen in 
dit licht te formuleren. Legesverhoging als oplossing voor dit probleem is wat onze fractie betreft dan ook 
geen optie. [Reactie12] 
 
Dit is ook niet de bedoeling. Indien de opbrengsten significant lager worden zal ook gekeken 
worden naar de kostenkant.  
En omdat het hier vooral om formatie-uren gaat, betekent dit dat we flexibeler moeten worden in 
het inzetten van personele capaciteit. Dat kan door medewerkers, meer dan nu, Multi-inzetbaar te 
maken, of door naast het werken met een vaste kern extra capaciteit in te huren (of via de 
Talentenregio aan te trekken) wanneer de vraag naar producten stijgt. Dit punt zal worden 
meegenomen bij de heroriëntatie op de organisatie die op dit moment wordt uitgevoerd. 
 
 
Gemeentebelangen 
De P en C cyclus, die op ons afkomt naar aanleiding van de jaarrekening en de daarbij behorende 
adviezen van PWC, zullen we ter harte moeten nemen en daar dus ook naar moeten handelen. Het 
bevreemdt ons dan ook ten zeerste wat er in deze begroting over de liquiditeitsplanning wordt 
geschreven, Bij de behandeling van de treasurynota in 2010 hebben wij als GB al aangedrongen op een 
liquiditeitsplanning. Pas bij de behandeling van de voorjaarsnota 2011 kregen we het antwoord dat e.e.a. 
zeer arbeidsintensief was en dat geen enkele gemeente dat deed. In de aangenomen motie over P en C 
in 2011 werd e.e.a. door de Raad ook nog weer eens scherp neergezet. Een van de aanbevelingen van 
de accountant (die door u integraal zijn overgenomen) bij de jaarrekening 2011 was inderdaad een 
liquiditeitsplanning en ook de Wet Hof spreekt hierover. Daarom lezen we met stijgende verbazing in de 
onderliggende begroting een verdediging van het bestaande beleid, maar geen enkel woord of 
voornemen om met een liquiditeitsplanning aan de slag te gaan. Dit in tegenstelling tot de opdracht van 
de raad. 1 
 
In de raadsvergadering van 24 september is het plan van aanpak planning en control (P&C) 
vastgesteld. In het overzicht van de verbeterpunten naar aanleiding van het accountantsverslag is 
het gaan werken met een liquiditeitsplanning opgenomen voor 2013. Bij de samenstelling van de 
paragraaf financiering kon hier nog niet op geanticipeerd worden.  
 



Christen Unie 
De inleiding is duidelijk en leidt ons stapsgewijs tot een positief financieel meerjarenperpectief. Voor een 
begroting vinden we dit een concreet gedeelte. Tegelijk zijn we blij met het besluit voor een serieuze 
aanpak van het P&C traject. In veel formuleringen bij de programma’s in de begroting van zit nog veel 
verbeterruimte en die moet wat ons betreft de volgende begroting ingevuld worden. Daar ligt echt de 
prioriteit. <1>  
 
Mee eens. In het plan van aanpak planning en control staat dit als een speerpunt benoemd om in 
2013 mee aan de slag te gaan. 
 
De begroting is gepresenteerd als conservatief: dwz behoudend of beschermend. Wij zouden liever 
kiezen voor de formulering “toekomstgericht”. <2> We moeten bewaren en tegelijk ook bouwen. Dat het 
college dit mogelijk ook heeft bedoeld blijkt onder andere uit het achterwege laten van de onzekere 
verhogingen van het gemeentefonds accessen in de komende jaren. We achten dat verstandig met een 
langdurige economische dip in het vooruitzicht. 
Mee eens. 
 
We moeten daarom ook verstandig omgaan met ambities. De ChristenUnie fractie heeft kennis genomen 
van de effecten op de door Dalfsen genomen WMO maatregelen. We beperken het WMO budget (3 
posten) met bijna 2 ton structureel. Tegelijk geven zowel de juni- als de septembercirculaire juist extra 
budget voor de WMO. Er komen blijkbaar wijzigingen aan. Hebben we die voldoende meegewogen? <3>  

 

Ja dit is meegewogen. Zoals al benoemd bij technische beantwoordingen zijn de extra landelijke 
budgetten voor het opvangen van de gevolgen van de invoering van het scheiden van wonen en 
zorg (AWBZ) maar ook met de actualisatie van maatstaven in de algemene uitkering (aantallen 
uitkeringsontvangers, huishoudens met laag inkomen) en de prijs en looncompensatie. In de 
meerjarenbegroting zijn we al uitgegaan van een prijs en volume index bij de wmo producten.  
 
Hiermee raken we ook de stelpost bestuursakkoord. Een paar jaren geleden gestart met meer dan 1 
miljoen euro per jaar is deze stelpost nu verdwenen. Dit terwijl de decentralisaties van belangrijke 
regelingen en gerelateerde bezuinigingen nog moeten komen. Hoe denkt het college die nu de komende 
jaren op te vangen? <4> 
 
In de voorjaarsnota 2012 zijn reeds structurele gelden beschikbaar gesteld van ruim 4 ton voor de 
gevolgen van de Wet werken naar vermogen. Door het uitstel van de wet is er nu sprake van een 
incidenteel voordeel. Het is afwachten hoe het nieuwe kabinet dit gaat oppakken. 
 
Over de Paragrafen nog een aantal opmerkingen en vragen:  
De gemeente Dalfsen werkt niet met een liquiditeitsplanning, zo wordt vermeld in de paragraaf 
Financiering. Tegelijk wordt uitgelegd wat wel wordt gedaan. Wij willen graag dat er begin 2013 een 
toelichting van onze accountant komt op het verschil tussen definitie en de huidige praktijk in onze 
gemeente. <19>  
 
Zie antwoord bij gemeentebelangen op de liquiditeitsplanning. 
 



VVD 
We hobbelen inmiddels het 6e jaar van de crisis in. Enig zicht op het aanbreken van 7 vette jaren is er 
niet. De vraag is of de vette jaren überhaupt terugkeren. Op zeer korte termijn zal er een regeerakkoord 
zijn tussen de VVD en PvdA en daar zullen ongetwijfeld maatregelen in staan die grote financiële 
consequenties hebben voor de gemeenten. Want 20 miljard bezuinigen kan niet, zonder dat het ergens 
pijn gaat doen. De meerjarenbegroting die nu voorligt heeft, vrezen wij maar een zeer beperkte 
houdbaarheid datum. Deelt het college de mening van de VVD-fractie (1)? 
 
Nee, dat is namelijk afhankelijk van hoe het nieuwe kabinet gaat bezuinigen. We verwachten dat 
het nog wel even duurt voordat alles helder zal zijn, niet alle rijksbezuinigingen werken 
bijvoorbeeld door naar gemeenten. Door voorzichtig te begroten hebben we nu een solide 
begroting die voor alle jaren sluitend is. Zo hopen we een deel van de nadelen te kunnen 
opvangen, zo niet dan zullen we opnieuw moeten bezuinigen. 
 
Financieel solide beleid  
De VVD blijft moeite houden met het gemak waarmee de OZB wordt verhoogd. Ik wil hier toch 
benadrukken dat dit een van de weinige punten was uit het raadsdocument “Samen kiezen, samen doen” 
waar wij grote moeite mee hadden en hebben. We hebben de taakstelling 600.000 Euro extra OZB 
inkomsten gerealiseerd, dat is wat ons betreft voldoende. Ook als de rijksnorm daarmee nog niet 
helemaal gehaald is. Het college kan daar anders over denken, je kunt het raadsdocument op 
verschillende manieren interpreteren. Een nieuw college moet in 2014 dan maar een besluit nemen over 
eventuele verdere aanpassingen van de OZB (2).  
 
Zoals reeds is aangegeven wordt de raad in december bij het voorstel over de vaststelling van de 
OZB tarieven nader geïnformeerd over de verhoging van de OZB tarieven in relatie tot de 
ontwikkeling van de rijksnorm. Op basis hiervan kan dan verdere besluitvorming plaatsvinden.   
 
 
 
Begroting 2013 
Antwoorden vragen voor wethouder Goldsteen 
 
Gemeentebelangen 
Reactie 2 
Via de kwartaalrapportage RO wordt de raad op de hoogte gehouden van de planprocedures. 
In de jaarrekening 2011 is over deze plannen ook informatie gegeven. 
Kampmansweg wordt betrokken bij de planvorming voor Oosterdalfsen. 
De Grift III is inmiddels in exploitatie genomen en wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. 
Parallelweg II: met de voorbereiding van de planvorming is gestart. Hiervoor is voorbereidingskrediet door 
de raad beschikbaar gesteld. 
 
Reactie3 
In het investeringsplan wordt jaarlijks € 2.000.000 opgenomen. Dit betekent niet dat de doelstelling 
daarbij is dat voor dit bedrag ook aankopen worden gedaan. Het college voert op dit punt een zeer 
voorzichtig beleid. 
In het investeringsplan zijn deze middelen opgenomen om daar waar nodig in 
onderhandelingen/aankopen slagvaardig te kunnen handelen. 
 
Reactie 4 
Dit is geen nieuwe rekensystematiek. Op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen moet de 
jaarlijkse omvang van het weerstandsvermogen voor de grondexploitaties worden berekend. 
Dit doen we in mei/juni. Dan wordt er over gerapporteerd aan het college en wordt de raad hierover via 
het RIS geïnformeerd. 
In 2012 is het berekende overschot voor 2011, € 31.793,  gestort in de algemene reserve algemene 
dienst.  
Zie ook de paragraaf grondbeleid bij de begroting 2013. 



 
Christen Unie 
Reactie 20 
De raad wordt jaarlijks op een aantal momenten geïnformeerd over de grondexploitatie: bij de 
jaarrekening, via door de raad vast te stellen kredieten bouwrijp maken en de exploitatieberekeningen 
(maart van elk jaar), zo nodig via de najaarsrapportage en via de informatie die het college jaarlijks naar 
de raad stuurt over het weerstandsvermogen. 
Ook wordt elk kwartaal gerapporteerd over de economische crisis. Hierbij wordt ook ingegaan op 
grondexploitatie/grondverkopen. 
In de paragraaf grondbeleid wordt ook uitvoeriger ingegaan op grondexploitatie in zijn algemeenheid. 
Daarmee wordt inzicht gegeven in de positie van het grondbedrijf, onze grondexploitaties. 
Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn in onze eigen missie en visie maar ook in andere 
beleidsdocumenten genoemd als speerpunten van beleid. Deze hebben zeker invloed op onze 
grondexploitaties maar binnen de grondexploitaties wordt hier wel rekening mee gehouden. 
 
VVD 
Reactie 4 
Ja dit hebben wij goed in beeld. 
Zie info hiervooor bij reactie 20 CU. 
 
Afdeling Onderhoud en Beheer 
 
PvdA 
Op het terrein van fietsvriendelijkheid kan er nog veel gebeuren. Dat kan niet liggen aan ideeën, want die 
hebben we een tijdje geleden al aangedragen in ons fietsplan. Dat ging over bijvoorbeeld duidelijke 
fietsmarkering in de kernen en uitbreiding van de fietsparkeerplaatsen. U wordt verzocht de 
aanbevelingen uit dat plan nu concreet invulling te geven. 2. 
 
Daar waar de aanbevelingen passen bij de lijnen uit het GVVP krijgen ze invulling via de Uitvoeringsnota 
van het GVVP. Ook bij nieuwe plannen en onderhoud gebeurt dat. De uitvoeringsvorm van 
fietsmarkeringen (suggestiestroken aangeven of niet bijvoorbeeld) is door de raad vastgelegd in het 
GVVP. Het hoofdfietsroutenetwerk uit dit plan is leidend. Dat is bewust een aaneengesloten netwerk, 
gebaseerd op de belangrijkste fietsstromen. Denk hierbij aan schoolroutes. 
‘Losse’ straten - die niet in het netwerk hangen - op dezelfde manier vormgeven als het hoofdnetwerk kan 
voor verwarring en/of onveiligheid zorgen. Dat staat uitgelegd in het GVVP. Daarom gaat de hoofdlijn uit 
het GVVP voor en kunnen niet alle ideeën uitgevoerd worden. 
 
 
 
 
Begroting 2013 
Antwoorden vragen voor wethouder Agricola 
 
CDA 
Reactie 5 
Wij gaan er vanuit dat de wetgever bij de eventuele omgevingswet een adequaat overgangsrecht 
opneemt. Het is nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze de Omgevingswet wordt ingevoerd. Het is 
daarom ook nog niet bekend of de aangedragen oplossing van het CDA mogelijk wordt gemaakt. 
Overigens vragen wij ons af welke andere gemeente wordt bedoeld en wat de genoemde temporisatie 
precies inhoudt. 
Op 1 juli 2013 zijn alle gemeenten nog steeds wettelijk verplicht hun bestemmingsplannen actueel en 
digitaal te hebben. Hierover wordt elk kwartaal via de kwartaalrapportage RO gerapporteerd. De datum 
van 1 juli 2013 kan worden gehaald. 
 
Wij volgen de wetgeving ten aanzien van de nieuwe Omgevingswet op de voet en indien hiervoor  acties 
nodig zijn zullen wij hierop anticiperen.  



 
Reactie 7 
Evenwichtige en ook sociale woningbouw is uitgangspunt van beleid. Dit staat in de Woonvisie gemeente 
Dalfsen 2011-2016. Door de raad in 2011 vastgesteld. 
Zoals opgenomen in onze Woonvisie vindt 50% van de totale woningbouw op uitbreidingslocaties plaats 
in de sociale sector. ²/5 daarvan is bestemd voor huurwoningen en ³/5 voor sociale koopwoningen. 
Wij streven naar gemengde woonwijken. Dat betekent dat de inzet voor alle doelgroepen zoveel mogelijk 
wordt verdeeld over de kernen. De doelgroepen starters en jongeren die het ouderlijk huis willen verlaten, 
krijgen daarbij extra aandacht. 
 
Regelmatig voeren wij overleg met beide corporaties over de woningvraag casu de quo de behoefte, 
waarbij kleinere, betaalbare huisvesting voor jongeren en alleengaanden een punt van aandacht is.  
Voorbeelden van op stapel staande en/of reeds in uitvoering zijnde projecten zijn: 

• voormalige kerk aan het Pleijendal in Dalfsen, 12 huurappartementen voor starters; 

• ‘De Burcht’ in Westerbouwlanden Noord met o.a. 8 studio’s; 

• de Hooilanden in Lemelerveld, 8 appartementen aan waarvan 4 goedkopere voor starters. 
Het betreft alle huurwoningen. 
 
Verder hebben wij momenteel plannen in voorbereiding voor de ontwikkeling van koopappartementen 
voor jongeren alleengaanden. Afhankelijk van de vraag/behoefte in de kleine kernen doen wij onderzoek 
naar de mogelijkheden van realisatie.   
 
Gemeentebelangen 
Geen 
 
Christen Unie 
Reactie 11 
Bedoelt zal worden Oosterdalfsen. 
Maakt onderdeel uit van de kwartaalrapportage RO. 
Planning is dat dit plan eind 2013 wordt vastgesteld. 
 
Partij van de Arbeid 
Reactie 11 
Ambities 
Onze ambities zijn, zoals verwoord in hoofdstuk 4 van de Woonvisie: 

1. Voorzien in de lokale woningbehoefte; 
2. Bevorderen van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat 

 
Ouderen met een beperking willen wij zolang als mogelijk tot tevredenheid zelfstandig laten wonen. 
 
Project 
Aan de Veldwachterstraat in De Gerner Marke is in opdracht van VechtHorst een woonvoorziening 
gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking die hier zelfstandig wonen en worden 
begeleid door Philadelphia. Ook wonen hier mensen met een psychiatrische of psychosociale beperking 
die om verschillende redenen niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Deze mensen 
worden begeleid door de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen.    
  
 
 
 
Tevredenheid 
Tevreden zijn wij als aan de genoemde ambities voldoende uitvoering kan worden gegeven en de voor 
2013 opgenomen plannen worden gerealiseerd. Ook als ouderen zichzelf voorbereiden op het ouder 
worden.  
Echter tevredenheid hangt af van vele niet beïnvloedbare factoren.   
 



Overzicht 
In 2013 zullen wij u een overzicht van de ingezette middelen en de daarmee bereikte resultaten voor de 
door u genoemde specifieke doelgroepen doen toekomen.  
Voor de starters en de minder draagkrachtigen ontvangt u reeds nu al jaarlijks een overzicht van de 
VROM-starterslening.  
 
VVD 
Reactie 8 
De gekozen beleidslijn uit de Missie en Visie Dalfsen 2020 is vertaald in de structuurvisie 2010-2020 
kernen en is door de raad in 2010 vastgesteld. 
Voor de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld zijn accenten gelegd op werken. Voor de kern Dalfsen en 
de andere kernen ligt het accent op wonen. Bij de uitbreiding Dalfsen Oost wordt ook nog een deel 
bedrijvigheid ingevuld. Dit gaat via een ontwikkelaar (Hardal). 
 
Reactie 9 
Voor wat betreft de regionale economische samenwerking is door de gemeente Zwolle in overleg met 
andere gemeenten het Werkplan regio Zwolle 2012 gemaakt. 
De raad is via de mededelingen in oktober geïnformeerd over het werkplan en de bedoelingen daarvan 
staan in het werkplan zelf. 
Het is belangrijk deze regio naast de regio Twente bij het Rijk en Europees op de kaart te zetten. 
 
  
 
 
 


