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CDA 

 
 
 
Voorzitter, 
 
Afgelopen weekend was ik op een bruiloft. Tijdens een van de plechtigheden werd een uitspraak gedaan, 
die in de kern weergeeft hoe de CDA-fractie de verhouding ziet tussen de gemeente en haar inwoners. Ik 
zal hem u dan ook niet onthouden: 'opvoeden van kinderen, is zorgen dat ze zo snel mogelijk het huis uit 
kunnen'. Op het eerste gezicht een rare opmerking, dat geef ik toe. Maar als je het even laat bezinken... 
De gemeente is er om inwoners te ondersteunen zodat zij op eigen benen kunnen staan, eigen 
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Natuurlijk wel met de zorgende en ondersteunende houding van de 
gemeente, met een vangnet voor als het mis gaat.  
 
In dit licht zien wij bewegingen van het Rijk als de Wet Werken naar Vermogen als positief. En we 
begrijpen ook dat dergelijke decentralisaties de gemeente extra geld gaat kosten. Als CDA sluiten we 
daar de ogen niet voor. Echter zoals het nu is verwerkt in de meerjarenbegroting (blz. 25) gaat ons nog te 
gemakkelijk. We vinden het verstandig om er meerjarig mee te rekenen en willen het geld reserveren, 
maar het college zal t.z.t. wel met nadere onderbouwing moeten komen voordat het ook kan worden 
ingezet. 
 
Ook een actiever mantelzorgersbeleid en aandacht voor de vrijwilligers passen goed bij de rol van de 
overheid die ik net schetste. Deze groepen zullen we in de toekomst met elkaar hard nodig hebben om 
een zelfstandige en samenhangende gemeenschap te kunnen blijven zijn. Cruciaal hierin is, hoe onze 
jongeren hierin opgroeien. We zijn blij dat ook in Den Haag onze zorgen m.b.t. het alcoholmisbruik door 
jongeren zijn gehoord en er nu serieus wordt nagedacht over het ophogen van de leeftijdsgrens naar 18 
jaar.  
 
Vorig jaar hebben wij als CDA-fractie het college opgeroepen om te onderzoeken wat de mogelijkheden 
zijn voor de gemeente om gehoorschade a.g.v. onbenullig hoge volumes bij bijvoorbeeld evenementen te 
voorkomen. Gehoorschade die zich pas na jaren openbaart en waar een grote groep van onze jeugd later 
last van zal gaan krijgen. En daarmee de samenleving. Tot nu toe is het oorverdovend stil en horen we 
van de zijde van het college niets hier over.... 
 
Een heel ander thema betreft de plattelandswoning. Dit is een woning waarvoor andere eisen gelden 
m.b.t. bijvoorbeeld geurhinder op het platteland. Ook hier is in het verleden vanuit onze fractie 
herhaaldelijk voor gepleit. Tot nu toe was het wettelijk niet mogelijk, maar recente ontwikkelingen wijzen 
er op dat het er dan toch van gaat komen. De fractie roept het college op om zodra dit besluit gevallen is, 
dit type wonen dan ook per direct door te voeren.  
Ter ondersteuning van onze inwoners en bezoekers zouden we het college willen vragen te onderzoeken 
wat de mogelijkheden en kosten zijn van gratis Wi-Fi in de kernen en de toeristische hot spots.  
Wat ons betreft wordt in ieder geval haast gemaakt met glasvezel voor de hele gemeente. Dat is 
essentieel voor bedrijven - op bedrijventerreinen, in de kernen èn op het platteland van onze gemeente -, 
maar ook voor de 'gewone' inwoner. Langzamerhand is het iedereen wel duidelijk dat de toegang tot snel 
internet een van de basisvoorzieningen aan het worden is. Bijvoorbeeld doordat het daardoor langer 
mogelijk is om thuis te blijven wonen. Wij vragen het college hierop voor te sorteren, zodat we er klaar 
voor zijn als we hierover de beschikking hebben. Hierbij kan gedacht worden aan opleiding, een infobalie 
of een consulent voor ouderen zodat langer thuiswonen echt haalbaar wordt. 
 
Naast de digitale infrastructuur, moet er aandacht zijn voor de fysieke. Een aantal wegen komt voldoende 
terug in de documenten, we missen echter de N348. Hebben we er overheen gelezen of zijn hier geen 
financiële gevolgen te verwachten? 
 
Het is goed dat de inwoner van Dalfsen zich gesteund voelt door het college, zeker in het licht van wat ik 
tot nu toe heb uitgesproken. Een verhoging van het representatiebudget voelt in deze tijden misschien 



wel wat onheus en kan wat ons betreft ook wel een tandje minder, maar de CDA-fractie staat er niet 
afwijzend tegenover. 
 
Voorzitter, 
Ik begon mijn betoog met het statement dat de gemeente er is om inwoners te ondersteunen zodat zij op 
eigen benen kunnen staan, eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dus zelf doen door inwoners, 
verenigingen, stichtingen, mèt toezicht door de gemeente op vaste meetmomenten en met goede 
indicatoren. 
Het mes snijdt aan meerdere kanten: het verhoogt betrokkenheid, zorgt voor minder overlast en bespaart 
kosten. Want laten we eerlijk zijn, ambtenaren zijn geen ondernemers en vice versa. 
 
Goed monitoren, is het sleutelwoord. Daar zit de crux en de CDA- fractie zet daar nu juist vraagtekens bij. 
We hebben inmiddels 2 rapporten van PWC gezien en daar zijn we toch wel van geschrokken. Het punt 
uit de jaarrekening m.b.t. de afwaardering van gronden (ondanks herhaalde vragen/opmerkingen van de 
CDA-fractie) is duidelijk maar staat niet alleen, zo blijkt uit de rapportages. We zijn benieuwd naar de 
reactie van het college op de (toch wel stevige) verbeterpunten die accountant heeft aangegeven. 
 
De CDA-fractie ondersteunt de aanpak van het college naar aanleiding van de motie Planning en Control, 
maar van ons mag er wel een schepje bovenop.  
We hebben als raad behoefte aan sturingsinformatie: de jaarrekening laat een positief saldo van 8 ton 
zien, maar wat zijn de gevolgen van de (op financieel gebied) ingrijpende Wet Hof? Wat zijn de gevolgen 
voor onze jaarrekening van het verplicht schatkistbankieren? Lopen de leges terug en wat zijn de 
gevolgen? Is de RUD eigenlijk klaar? Jammer dat niet het blijkbaar niet budgettair neutraal kan. Komen 
er nog incidentele kosten? 
In de VJN staat een bedrag van € 20.000 genoemd voor risicomanagement. Waar is dat voor en wanneer 
mogen we resultaten zien?  
We hebben een doorkijkje gekregen van de gevolgen voor onze gemeente van de junicirculaire. Dat was 
niet positief. En we hebben het idee dat we er nog lang niet zijn. 
 
Goed monitoren geeft inzicht, het voorkomt niet dat er vervelende keuzes gemaakt moeten worden, maar 
maakt kiezen makkelijker. In ieder geval beter onderbouwd. 
 
De gevolgen van herwaardering van functies voor het loonkostenbudget zien wij niet, hoogstens 
incidenteel. Het college/de organisatie heeft budget beschikbaar gesteld gekregen waarbinnen e.e.a. 
georganiseerd moet worden. Dat geldt ook voor het budget voor de brandweer, dit is taakstellend. 
 
Voorzitter, ik rond af met een kort resume. De CDA-fractie pleit voor een gemeente op afstand met zorg 
en ondersteuning van onze inwoners en bedrijven. Dit betekent ook toezicht op afstand, wat ook goed 
mogelijk is met professionele monitoring of planning en control. Dat vraagt ook een andere organisatie, 
zowel kwalitatief als kwantitatief. Wij zijn er dan ook nog niet aan toe om de verzoeken op eventuele extra 
budgetten voor personeel structureel in te boeken. 
 
Ik wil eindigen met uit te spreken dat we u en het college veel wijsheid en zegen toewensen.  
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
 

CDA-fractie Dalfsen; 
Jan Uitslag 
Theo Logtenberg 
Jan van de Hoek 
Pieter Jan van Zanten 
Janine Schiphorst 
Arend Jan Schuurman 
Arno van Dijk 
 



Gemeentebelangen 

  
 
 
 

 
 
 
Voorzitter, 
 
Dalfsen ligt op koers, maar vaart wel op woelige baren!   
 
Allereerst dank voor de overzichtelijke voorjaarsnota die we van u als College van B&W hebben mogen 
ontvangen. Ook dank aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt! Het is altijd weer een enorme klus om 
de Voorjaarsnota nog in het voorjaar aan de raad voor te leggen.  
 
In onze reactie van vorig jaar stond letterlijk: “Wij zouden graag zien dat “onze ambtenaren” een 
burgervriendelijker houding aannemen. Soms moet je ook in de geest van de wet kunnen handelen. Het 
moet niet nodig zijn dat de burgemeester of een wethouder er aan te pas moet komen” In het afgelopen 
jaar hebben we weer gemerkt dat het hier nog wel eens aan schort. We vragen u nogmaals nadrukkelijk 
toe te zien op de dienstverlenende functie die de gemeente heeft.  
 
De Gemeente Dalfsen staat er goed voor zo hebben we uit de kranten en andere media kunnen 
vernemen. Daar zijn we in eerste instantie natuurlijk blij mee maar alertheid en waakzaamheid zijn 
dringend gewenst! Het uiteindelijke positieve resultaat van € 844.029,00 is niet de graadmeter, maar wel 
kunnen we de vraag stellen: Wat komt er de komende jaren nog op ons af? We zijn er nog lang niet op 
financieel-economisch gebied en ook de inkomsten uit het gemeentefonds zullen, naar alle 
waarschijnlijkheid, minder worden.  
 
U geeft in de inleiding bij hoofdstuk 1 aan dat u actuele ontwikkelingen transparant en volledig in beeld 
wilt brengen. Echter uit het jaarverslag en de jaarrekening 2011 blijkt deze transparantie niet echt. Mede 
gelet op het accountantsrapport blijkt dat er een forse inhaalslag gemaakt dient te worden. Wij roepen het 
college op dit voortvarend en krachtig ter hand te nemen. In feite is de rapportage van de accountant, 
hoewel ongevraagd, een directe ondersteuning van de motie Planning en Control, die wij samen met 
coalitiepartner CDA hebben ingediend.  
 
Het aantrekken van een nieuwe accountant is volgens GB een goede beslissing. Overigens voorzitter, 
een voorstel dat wij al ruim 2 jaren geleden hebben ingediend.  
 
Onze vraag: Deelt het College de mening dat die transparantie duidelijker kan en moet? Het 
aantrekken van de nieuwe accountant PWC mag geen excuus zijn. Voor ons is de wijze waarop 
PWC haar controle uitvoert een stap in de goede richting. We horen graag hoe u dit als College 
gaat oppakken!  

 
Gelijktijdig lezen we dat er voor nieuw beleid in principe geen financiële ruimte is. Daar zijn we het 
helemaal mee eens. We hebben bij aanvang van deze regeerperiode met elkaar de 
bezuinigingstaakstelling ingezet en wat ons betreft zetten we deze lijn door. Ook met het oog op 12 
september 2012, de datum waarop nieuwe verkiezingen zullen plaatsvinden. De tijd die voor ons ligt biedt 
nog steeds een erg onzeker perspectief. We hebben een aantal punten waar we aandacht voor vragen 
en een aantal vragen: Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2012 2  
 



 
-  Aandacht voor de burger. De lasten zo laag mogelijk houden, want ook zij worden getroffen door 

diverse financiële maatregelen.  

-  We willen het aanbestedingsbeleid van onze gemeente graag aangepast zien. We vragen het 
college het beleid zodanig aan te passen dat Dalfser/ regionale bedrijven eerder mee kunnen 
doen. Is het college hier toe bereid?  

-  Kosten van de veiligheidsregio in de hand houden. Alles wat groter wordt, hoeft niet per definitie 
duurder te worden. Vanaf 2014 € 15.300,00 incidenteel en vanaf 2015 structureel € 13.100,00 
meer per jaar.  

-  Natuurbad Heidepark vraagt om duidelijkheid voor de toekomst.  

-  Wat is de stand van zaken van het fietspad langs de Sterrebosweg? Komt er in juni 2012, deze 
maand, hierover duidelijkheid?  

-  Wat is de stand van zaken van het fietspad langs de Migaweg?  

-  Combinatiefunctionarissen; cofinanciering van 60% = € 30.000,00 per jaar. Levert dit op wat wij 
ervan verwachten? Hoe gaat u evt. de noodzakelijke cofinanciering rond krijgen? We zijn 
benieuwd naar de ervaringen van de scholen en zien ook de evaluatie eind van dit jaar graag 
tegemoet.  

-  Wet Werken Naar Vermogen. De eerste stap is gezet, we zien uw voorstellen graag tegemoet. 
Wij hebben er vertrouwen in.  

-  De gemeente is in gesprek met een bedrijf dat glasvezelnetwerk wil aanleggen. Dat vinden wij 
een goede zaak. We zijn voor deze sociaal duurzame ontwikkeling en ook voor deze uitvoering.  

-  Geconcludeerd wordt dat er op dit moment sprake is van een sluitend meerjarenperspectief. 
Inmiddels hebben we uit aanvullende informatie tijdens het technisch beraad op 11 juni 
jongstleden en de brief van de heer Hans Berends begrepen dat er voor 2012 een tekort dreigt, 
dat in 2013 mogelijk oploopt tot tussen de € 166.000,00 en € 490.000,00. Voorzitter voor ons is 
een sluitende begroting en het bijbehorend sluitend meerjarenperspectief, een absolute vereiste!  

 
Verder stelt het College, samengevat op bladzijde 39, voor een inflatie toe te kennen van 1% voor alle 
budgetten bestemmingsreserves. In de aanvullende denkrichting notitie van 12 juni jl. doet het College de 
suggestie om de beoogde herinvoering van de inflatiecorrectie van 1% voor alle budgetten en reserves 
de komende jaren niet door te voeren. Hier zijn we het helemaal mee eens.  
 
We zijn benieuwd naar uw reactie en antwoorden op onze vragen.  
 
De fractie van Gemeentebelangen Dalfsen;   
Jos Ramaker 
Peter Meijerink 
Hein Mekelenkamp 
Ruud van Leeuwen 
Hans Ellenbroek 
Herman Kleine Koerkamp 
en Inge Snijder-Haarman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CU 

 
Voorzitter,  
 
Ik begin met een verhaal dat zich hier bij de Vechtbrug afpeelde.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot zover het verhaal. 

Crisis in perspectief en perspectief in de crisis 

Wie kan er geen begrip hebben voor mensen die onzeker of zelfs moedeloos zijn bij zoveel 
onduidelijkheid? Een Euro die op springen staat, de huizenmarkt die op slot zit, een zorgstelsel dat 
genezing nodig heeft, landelijke verkiezingen met een onzekere uitkomst, pensioenen die 
ineenschrompelen, decentralisaties van taken naar gemeenten met tegelijkertijd bezuinigingen.  
We hebben behoefte aan hoop en een toekomstgericht politiek verhaal.   
Behoefte aan een richting die antwoord geeft op een doorgeslagen geïndividualiseerde samenleving en 
gecentraliseerde verzorgingsstaat, waarin mensen elkaar zijn kwijgeraakt. En tegelijk ook een antwoord 
geeft op een autonome marktwerking, waarin salarissen en bonussen gelijke tred houden met de 
opgebouwde schulden en geaccepteerde risico‟s. 
We moeten werken aan perspectief in de crisis. Ook in Dalfsen. 
 
Een van de bouwstenen is dienstbaarheid. In de visie van de ChristenUnie staat voorop dat elke 
afzonderlijke persoon waardevol is. Iedereen mag er zijn. Een mens is immers geschapen door God, 
naar Zijn beeld. Mensen staan altijd in relatie tot anderen en leven tijdelijk op een geschapen aarde. Ze 
leven in gezinnen, hebben buren en vrienden, zijn actief in verenigingen en / of kerken. In al die relaties 
en verbanden dragen ze verantwoordelijkheden.  
 
In een gezonde samenleving is sprake van een evenwicht tussen een zekere zelfstandigheid van een 
persoon enerzijds en betrokkenheid en zorg voor elkaar anderzijds. Mensen bloeien op in onderling 
dienstbetoon.  
Op dat dienstbetoon zal de komende jaren een steeds sterker beroep worden gedaan. De gemeentelijke 
overheid mag weliswaar meer regisseren, maar de samenleving moet steeds meer zelf oppakken. Want 
per saldo gaan we het met aanzienlijk minder geld doen. Tegelijk is geld niet de succesfactor. We moeten 
kiezels vinden die als smaaksteen kunnen worden gebruikt. We moeten op zoek naar de juiste snaren in 
de samenleving, zodat mensen zich gaan afvragen wat hun persoonlijke bijdrage is aan de omgeving en 
hun verbanden, Welke ingrediënten breng jij in? Hoe ga jij meer doen met minder? In onze gemeente zijn 
al mooie voorbeelden te vinden. De buurt en de kleine kern blijken hierin veelal een cruciale factor. 
 
 



De gemeente Dalfsen moet een dienstbare overheid zijn  
om een dienstbare samenleving te stimuleren. 

 
De ChristenUnie wil graag een hoopvol perspectief bieden. De samenleving is ons lief. Want God heeft 
mensen lief. We verwachten veel van inwoners en bestuurders. Hierbij realiseren we ons onze 
afhankelijkheid van Zijn zegen.  
 

De voorjaarsnota in dit perspectief 
 
Vanuit bovenstaande visie hebben we de voorjaarsnota (VJN) beoordeeld.  
Wat onze fractie vooral trof, was het gebrek aan bezieling in de voorjaarsnota. Er spreekt geen hoop uit. 
Of het moet zijn dat de rode draad door het stuk de zwarte cijfers zijn.  
We verwachtten een VJN die een inhoudelijke rode draad voor de komende jaren zou aanduiden. Die 
samenhang ontbreekt. We verwachtten per programma een concretisering van de brede inhoud naar 
specifieke doelen voor volgend jaar en de daaropvolgende jaren. Maar het blijft bij een zakelijke 
opsomming van plussen en minnen. Typeringen als “we gaan aan de slag met ….” vinden we niet 
passend. Formuleer liever te realiseren producten, te behalen resultaten of effecten. 
Wat de ChristenUnie fractie betreft is het tijd voor een herijking van het instrument van de VJN. Dat stelt 
concrete eisen aan het ontwikkeltraject voor planning en control. 
 
De financiële hoofdlijn die in de VJN is opgenomen laat overigens wel de vruchten zien van een tijdige en 
serieuze bezuinigingsaanpak in de afgelopen jaren. Hier zijn we blij mee. Maar met de aanvullende 
bezuinigingen die in de collegebrief d.d. 12 juni 2012 is verwoord neemt de uitdaging nog wel verder toe.  
 
We sluiten af met een achttal concrete vragen en / of voorstellen. 
 
Nr Kern Uitwerking 

1.  Is de resterende stelpost 
voldoende om alle nu bekende 
decentralisatie-effecten af te 
dekken? 

Als je de collegedenkrichting volgt dan is de stelpost 
voor decentralisatie en rijksbezuinigingen wel bijna 
leeggelopen. Nog € 150.000 vanaf 2014. Dit terwijl we 
inhoudelijk nog niet weten wat de ambities en de 
bijbehorende kosten zijn.  
Kan integraal inhoudelijk en financieel inzicht worden 
gegeven in het totale plaatje van de drie decentralisaties 
(WWnV, AWBZ en JZ)? We vinden het nu erg 
fragmentarisch. Wat wordt er wel en wat niet uit gedekt? 
Dit met het oog op nog te maken kosten voor de feitelijke 
decentralisatie. 
 
In de behandeling van het voorstel GR WEZO (25 juni 
a.s.) willen we hierop ook terugkomen. 
 
Overigens kunnen we ons vinden in de gedachte om 
onzekere verhogingen van het gemeentefonds vanaf 
2014 vooral nu niet mee te nemen. 

2.  De bijdrage voor het steunpunt 
vrijwilligerswerk structureel 
toekennen. 

Dit past in de visie van de dienstbare samenleving. 
Vrijwilligers zijn de olie in de samenleving. De koninklijke 
onderscheidingen van de afgelopen jaren spreken wat 
dat betreft boekdelen.  
De financiering wordt voorzien door het voorstel 
“Representatie” van programma 1 te laten vervallen. 
Topsport is niet het doel dat we nastreven en dus ook 
niet belonen. We herinneren ons de inspreker die 
jaarlijks voor topsport € 50.000,= ondersteuning vroeg. 
Breedtesport heeft prioriteit van de raad.  



Amendement (2x). 

3.  Het indicentele voordeel van de 
OZB-opbrengst voor 2012 wordt 
in 2013 verrekend ten gunste 
van de belastingplichtigen. 

Dit jaar wordt € 100.000,=  meer geheven dan beoogd. 
Dit komt door een timingsprobleem mbt hoogte van 
tarieven en de totaalwaarde van de WOZ. Wij willen 
deze onbedoelde lastenverzwaring herstellen. 
Verrekening in dit jaar lijkt minder efficient. Daarom 
kiezen we voor een eenmalige verrekening van deze 
meeropbrengst met de heffing voor 2013. 
Amendement. 

4.  Duidelijkheid over stadswachten 
is op korte termijn noodzakelijk. 

Programma 2 meldt zowel het verdwijnen van 
stadswachten als het starten met de bestuurlijke 
strafbeschikking door juist de stadswachten.  
Het lijkt ons goed om de toekomstige invulling breder te 
maken dan hondenpoep. 

5.  Hoe staat het met de uivoering 
van de beleidsvoornemes op het 
gebied van Jeugd (en gezin)? 

De uitwerking van het onderdeel preventie uit de notitie 
ketenbeleid laat op zich wachten. Dit is een 
beleidsvoornemen uit 2010. We zien dit graag uitgewerkt 
in combinatie met het alcoholmatigingsbeleid, waarbij de 
mogelijkheden van de nieuwe wet worden meegenomen.  
De aangekondigde evaluatie van het CJG zien we niet 
terug op de raadsagenda. Komt die nog wel dit jaar? 

6.  Is de meerjarenvisie bibliotheek 
die in 2012 komt de invulling van 
de motie? 

We zijn aangenaam verrast door de mededeling dat de 
meerjarenvisie van de bibliotheek al dit jaar beschikbaar 
komt. Is dit de invulling van een deel van de motie die op 
23 april j.l. is aangenomen? Of was deze planning in 
april al bekend? 
Wordt deze visie direct meegenomen in de ontwikkeling 
van de Trefkoele-plannen? 

7.  Welke smaaksteen gaat het 
college hanteren om voldoende 
draagvlak voor het Trefkoele-
project te creëren? 

De ontwikkeling lijkt meer op het duwen vanuit de 
gemeente richting verenigingen en stichtingen. Zonder 
“trekkracht” uit de samenleving is het de vraag of dit 
project een succes kan worden.  
Er samen voor gaan, je ervoor inzetten en er iets moois 
van maken; dat geeft motivatie en binding. 

8.  Op welke termijn levert RUD-
Overijssel ook financieel 
voordeel op? 

Met schaalvergroting worden zowel kwaliteitverbetering 
als efficiencyvoordeel beoogd. Wanneer kunnen we ook 
financiële voordelen verwachten? 

 
Voorzitter, ik sluit af. 
We willen als raad sturen op hoofdlijnen. De ChristenUnie fractie heeft geprobeerd om hoofdlijnen neer te 
zetten en tot nadenken aan te zetten. En als u vindt dat sommige van de laatste punten niet de hoofdlijn 
betreffen, zie deze dan als exemplarisch voor meer fundamentele richtingen. 
 
We hopen op een goed debat over deze VJN.  
 
De fractie van de ChristenUnie; 
Rietje Lassche 
Anne Nijburg 
Luco Nijkamp 
 
 
 
 
 
 
 



PvdA 

 
 
 
 
Voorzitter, 
 
De algemene beschouwingen op de voorjaarsnota hebben we dit jaar iets anders opgezet. 
 
Voor ons valt deze dit keer uiteen in een algemene beschouwing op de voortgang van de programma's 
en het meerjarenperspectief, en afzonderlijk daarvan komen we met een voorstel met betrekking tot de 
leefbaarheid in onze kernen.  
 
We beginnen met de algemene beschouwing op de programma's. Daarbij loop ik niet alle programma's 
langs maar maak enkel opmerkingen over de voor ons relevante onderwerpen. 
 
Ten aanzien van het meerjarenperspectief; daar hebben een beetje een déjà vu. Er was weer een enorm 
overschot in 2011. En ook nu prognosticeren we overschotten voor de komende jaren; 
overschotten die, naar wij verwachten, ook dán weer hoger uit zullen vallen. We besteden het geld dat we 
krijgen om in te zetten voor onze gemeenschap onvoldoende. Dat vinden we principieel onjuist. We 
hebben het bij de jaarrekening al gezegd en herhalen hier onze weerzin tegen het feit dat we een aantal 
kleine investeringen in de leefbaarheid van onze gemeenschap soms zomaar afwijzen vanwege 
vermeend geldgebrek (ik wijs op het vrijwilligerssteunpunt, de bibliotheek en de relatief kleine 
subsidies voor allerlei sociaal maatschappelijke instellingen in onze gemeente). Vervolgens blijkt keer op 
keer dat we tonnen over houden; ons (PvdA) wordt wel eens verweten dat we potverteerders zijn – 
hetgeen overigens volgens recent wetenschappelijk onderzoek feitelijk onjuist bleek te zijn -, maar 
dit vinden wij onverteerbaar. 
 
Programma’s 

 
Beheer openbare ruimte  
Voor de leefbaarheid is een goed beheer van de openbare ruimte van groot belang, zowel bij nieuwe 
projecten als bij onderhoud. Een goede ruimtelijke inpassing is daarbij een voorwaarde. Dit geldt in het 
bijzonder voor het nieuwe parkeerterrein bij het station. De situatie na de eerste fase was zeker geen 
visitekaartje voor Dalfsen. De uitbreiding zou een wezenlijke verbetering 
moeten geven.  
 
Uiteindelijk is onze vrees bewaarheid geworden en is de tweede fase uitgemond in alleen maar meer 
stenen zonder toevoeging aan de ruimtelijke kwaliteit; dit ondanks de toezegging van de 
wethouder dat hier extra aandacht voor zou zijn. 
 
Het nieuwe groen structuur plan met als motto omvorming van beplanting naar gras mag wat ons betreft 
niet alleen gericht zijn op vermindering van onderhoudskosten, maar dient ook een positieve bijdrage te 
leveren aan de woonomgeving. Is het college bereid om dit op te nemen in het op te stellen plan en komt 
dit plan ter vaststelling in de raad?1 
 
We kijken met enige spanning uit naar de nieuwe wensenlijst GVVP. Mogen we er van uit gaan dat we er 
voldoende in terug vinden van het door ons aangeboden fietsplan 2, met name wat betreft duidelijke 
fietsmarkering in de kernen en uitbreiding van de fietsparkeerplaatsen? 
 
Sociale duurzaamheid 
Ondanks het tijdelijk stil leggen van de invoering van de Wet werken naar vermogen, blijft het onverkort 
belangrijk dat de arbeidsmarkt toegankelijker wordt voor mensen die zich in een kwetsbare positie 
bevinden.  
 



Werk is de beste manier om te participeren in de samenleving. Belangrijke succesfactor is hierbij dat 
werkgevers alle ballast rondom administratie uit handen wordt genomen.  
 
Bij aanbestedingen in de sfeer van beheer openbare ruimte,zouden we in de gunningscriteria moeten 
opnemen dat een bepaald percentage van de aanneemsom ingezet moet worden om 
arbeidsgehandicapten, schoolverlaters en/of langdurig werklozen aan het werk te helpen. Is het college 
daartoe bereid 3. 
 
Milieu 
De manier waarop we met de geurnormen zijn omgegaan in Lemelerveld waarbij de maximaal 
toelaatbare stank zo‟n beetje tot acceptabele norm is verheven zit ons dwars. Aan het college de 
vraag om bij vergunningverlening te voorkomen dat op meer plaatsen, net als in Lemelerveld, de 
geurnormen voor de bebouwde kom moeten worden bijgesteld. 4 
 
En dan een meer algemene opmerking in relatie tot de discussie over het begrip megastal. 
 
Wij zouden als richting voor het college het volgende willen meegeven:  
 
Wij produceren voedsel voor de eigen consument. Deze duurzame en lokaal gewortelde bedrijven zijn 
bovendien arbeidsintensief in plaats van kapitaalintensief.  
 
Voor grootschalige op export gerichte bedrijven is geen plaats 
Begrippen die hierbij leidend zijn voor de PvdA; 
1 Gezondheid (absolute prioriteit) 
2 Dierenwelzijn 
3 Milieu 
4 Ruimtelijke kwaliteit 
 
Belangrijk is dat iedereen zich realiseert dat we daarmee de landbouw willen stimuleren. Een landbouw 
gericht op duurzaamheid, in harmonie met haar buren, zowel de mensen als de natuur. Een landbouw die 
in de streek geworteld is met een afzetmarkt dichtbij. Dit is beter voor de (gezins)boer en beter voor de 
buur.  
 
Cultuur, sport en recreatie.  
We vinden het mooi te zien dat de nodige samenwerking van de 
grond komt. Het heeft lang geduurd, maar als daarmee het bad voor het dorp is veilig gesteld zijn we 
tevreden. We gaan er van uit dat de al eerder verlengde subsidie wordt doorgezet totdat meer 
duidelijk is hoe de verhouding met de camping uitpakt.5 
 
Scheiden wonen en zorg 

Het scheiden van wonen en zorg in de ouderenzorg wordt versneld ingevoerd voor een grotere groep 
cliënten. Dat vloeit 1op1 voort uit het zogenoemde „Kunduz-akkoord‟. Zorgaanbieders hebben nog maar 
zeven maanden om hun bedrijfsvoering hierop in te richten. De Kunduz-coalitie wil het 'extramuraliseren' 
van de zorg versnellen en daarom vindt het scheiden van wonen en zorg niet in 2014 plaats, maar in 
2013.  
 
Met name psychiatrische patiënten en verslaafden zullen niet meer in een beschermde woonomgeving 
terecht kunnen en vanaf volgend jaar zelf de huur moeten betalen. Kortom ze zullen de regie over hun 
leven zelf moeten voeren, terwijl dit voor die groep nou juist een probleem is en zal blijven. Als lokale 
overheid zullen we hierop een visie moeten ontwikkelen; hoe geeft het college hier invulling aan? 6 
 
Vrijwilligers 
Wat zou onze maatschappij zijn zonder vrijwilligers? Een sociale crisis vele malen groter dan de 
economische, waarin we ons nu bevinden. Zeker in een tijd van grote bezuinigen in het sociale 



domein zal de vraag naar vrijwilligers alleen maar toenemen. Het is daarom erg belangrijk dat deze grote 
groep (de zilveren kracht van de samenleving) goed en adequaat wordt ondersteund. Wij vragen het 
college het niet gehonoreerde punt van het vrijwilligerssteunpunt alsnog te honoreren. 7 
 
Onderwijs 
Goed dat er eind dit jaar gestart wordt met aansluiting tussen Passend Onderwijs en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (zorgplicht rond de school is voor de gemeente). De evaluatie van de invoering van het 
CJG staat ook eind dit jaar gepland. Wij stellen voor eerst het CJG te evalueren en pas daarna de 
aansluiting met passend onderwijs te realiseren. Op die wijze kunnen verbeterpunten uit de evaluatie 
meegenomen worden 8  
 
Op de 8 genummerde en gearceerde vraagpunten willen we graag een reactie van het college. 
 
Dan wat betreft het afzonderlijke onderwerp over de leefbaarheid van onze kernen. In eerdere algemene 
beschouwingen hebben we al eens aangegeven dat we groot belang hechten aan het duurzaam inrichten 
van onze lokale samenleving. Duurzaamheid in de zin dat het voor iedereen mogelijk moet zijn mee te 
doen in die samenleving. Maar ook duurzaamheid op een wat meer  concrete manier. De leefbaarheid 
van kernen. 
 
Namens de PvdA fractie; 
Johan Wiltvank 
José Eilert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VVD 

 
 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Bij de voorbereiding van de algemene beschouwingen kwam ik tot de conclusie dat we halverwege de rit 
zijn van deze 4-jarige periode. Tja, en waar staan we dan als gemeente Dalfsen? Er is vooral heel veel 
economische malaise en somberheid in de media. Je wordt overstelpt met de boodschap “Het gaat 
slecht” en het wordt voorlopig niet beter. Wat 5 jaar geleden –in 2008- begon als een bankencrisis heeft 
zich inmiddels ontwikkeld tot een Europese schuldencrisis met de gevreesde dubbele dip. Tel daarbij op 
een politieke crisis zowel in Nederland –op 12 september aanstaande mogen we voor de 5

e
 keer in 10 

jaar de gang naar de stembus maken- als een Europese politieke crisis, dan is de gemeente Dalfsen een 
oase van rust. Geen grote financiële problemen dankzij behoedzaam en stabiel financieel beleid. 
Daarnaast politieke stabiliteit waarbij gezond verstand van alle fracties bij het nemen van beslissingen 
voorop staat. Saai? Misschien...maar wat mij betreft een plezierige constatering in de dagelijkse tsunami 
van economisch slecht nieuws dat wij over ons uitgestort krijgen. Laten we als gemeenteraad onze 
zegeningen tellen! 
 
Onzekerheid is waar het momenteel omdraait. Onzekerheid over de te verwachten bezuinigingen vanuit 
het rijk. Onzekerheid of de aangekondigde decentralisaties vanuit het rijk doorgaan. Onzekerheid voor de 
gemeentelijke organisatie maar ook onzekerheid voor de inwoners van onze gemeente. Het resultaat van 
de aanhoudende onzekerheid is dat wij allemaal de hand op de knip houden en spaarrekening spekken! 
In een van mijn vorige bijdragen maakte ik mij zorgen of er in Dalfsen geen Griekse toestanden zouden 
ontstaan. Dit was naar aanleiding van de situatie bij de Wezo. Ik ben blij dat ik er bij die voorspelling toch 
naast zat, want dan hadden wij in Dalfsen een heel groot probleem gehad! 
Door de aanhoudende economische crisis bevat de Voorjaarsnota 2012 weinig nieuws. De voorgestelde 
bezuinigingen liggen op koers. Er is in principe geen ruimte voor nieuw beleid. De VVD staat nog steeds 
achter dit standpunt van het college. Er komen geen structurele middelen bij, sterker nog, het rijk gaat 
opnieuw extra bezuinigen. De gemeenten moeten opnieuw inleveren. 
Ik zal nu aan de hand van de 3 speerpunten van de VVD fractie te weten: financieel solide beleid, 
economische ontwikkeling en veiligheid een aantal opmerkingen maken bij de VJN 2012. 
 
Financieel solide beleid 

De VVD hanteert als uitgangspunt lage lasten voor inwoners en bedrijven. Daarnaast pleiten wij voor 
kostendekkende leges. De kostendekkendheid moet onderbouwd zijn. De burger is tenslotte geen 
melkkoe. Als je een melkkoe uitmergeld komt er geen melk meer uit! Zoals in mijn inleiding al 
aangegeven, is “onzekerheid” troef. Wij zitten als gemeente in een financieel onzekere situatie. Het 
kabinet is gevallen, er komen nieuwe verkiezingen aan. Of er nu een kabinet komt van linkse signatuur of 
van rechtse signatuur, de hand van het rijk wordt hoe dan ook opgehouden bij de gemeenten. 
Uitgangspunt is namelijk het halen van de 3% norm. Echter een tekort van 3% is nog steeds een tekort. 
Begrotingsevenwicht vraagt heel veel extra bezuinigingen. Zoals u allemaal heeft kunnen lezen 25 miljard 
structureel. Daar zal ook de gemeente haar bijdrage aan moeten leveren. 
 
Het rijk heeft inmiddels voor 2012 en 2013 aanvullende bezuinigingen aangekondigd. Gelukkig kunnen 
we die opvangen binnen de huidige begroting en zijn aanvullende bezuinigingen van de gemeente niet 
nodig Maar wat gebeurt en in 2015 en daarna? Hoe anticipeert het college hierop? Het is en blijft dus 
heel lastig nieuw beleid te formuleren en VVD-fractie blijft benadrukken dat het college zeer 
terughoudend moet zijn met het aangaan van nieuwe langlopende financiële verplichtingen. 
De gemeente Dalfsen heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het Kulturhus concept en staat op 
het punt opnieuw veel middelen te investeren in de Trefkoele en de Schakel. De fractie van de VVD 
ondersteunt het Kulturhusconcept maar vindt het belangrijk dat de te investeren middelen goed besteed 
worden en ondersteund de ingezette beleidslijn van het college om strakker te sturen op programmering 
en inzet van middelen en zonodig ingrijpt als dat nodig is. Het gaat om veel subsidiegeld opgebracht door 



de burgers van deze gemeente en zij mogen verwachten dat wij dat verantwoord besteden. De 
wethouder heeft aangegeven dat het om ongeveer 1 miljoen Euro gaat. Hoe zijn deze middelen 
verdeeld? De VVD vraagt het college daarom inzichtelijk te maken welke subsidiemogelijkheden er zijn 
door middel van een subsidieregister. Het doel van een openbaar subsidieregister is om op de website 
van de gemeente Dalfsen alle subsidies per beleidsterrein in een register weer te geven zodat iedereen 
hier vrij en gemakkelijk toegang tot heeft. Dit vergroot de openbaarheid en de toegankelijkheid. 
Nu het rijk -en als uitvloeisel daarvan- de gemeenten aanvullend gaan bezuinigen om de 3% norm te 
halen ontstaat ook weer de discussie over stapeling van maatregelen en lastenverzwaringen. De VVD 
fractie is heel nieuwsgierig in hoeverre er binnen de gemeente Dalfsen sprake is van “stapeling”. Kan het 
college (laten) uitzoeken in hoeverre er sprake is van stapeling? Het gaat hier wat ons betreft om het 
aantal inwoners van Dalfsen dat rond moet komen van een minimum inkomen. Om welke maatregelen 
gaat het dan en om hoeveel maatregelen per huishouden? Achtergrond van deze vraag zijn de grote 
decentralisaties die nu –als gevolg van het demissionaire kabinet controversieel zijn verklaard. Echter 
deze dossiers zullen bij een nieuwe kabinet ongetwijfeld weer op de agenda komen. Wat doet Dalfsen 
ondertussen? Gaan we door met het voorbereiden van deze grote verandering? Of zetten we de 
voorbereidingen in de ijskast? Het voornemen uit de Wezo te stappen is pas een eerste stap waar wij -
zoals u weet- voorstander van zijn. 
 
Veiligheid 

Onze gemeente is relatief veilig. Daar zijn wij als VVD heel blij mee. De geconstateerde overlast door 
jeugd in Nieuwleusen is door het college voortvarend aangepakt waardoor het een stuk rustiger is 
geworden. Uitgaansoverlast en vandalisme is natuurlijk ontzettend vervelend en moet wat ons betreft 
aangepakt worden. Onze vraag is of het cameratoezicht op de huidige locatie afdoende is of dat dit 
uitgebreid moet worden? Is er sprake van verplaatsing van overlast? Is het zinvol het cameratoezicht in 
onze gemeente uit te breiden en welke locaties zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen? De VVD 
denkt bijvoorbeeld aan de skatebaan/voetbalmuur op Sportpark Gerner. 
In de VJN hebben we kunnen lezen dat de stadswachten zeer waarschijnlijk eind 2012 uit het straatbeeld 
van Dalfsen verdwijnen. Is er al een alternatief? Of gaat de wethouder zelf handhaven op hondenpoep 
door middel van een schep en een zakje? De VVD fractie neemt aan dat het handhaven op hondenpoep 
niet de enige taak van de stadswachten is. Gaan we als gemeente zelf stadswachten inhuren? Een ander 
alternatief is ,Naar onze mening, het uitbreiden van de inzet van de wijkagent. Hoever is de zoektocht 
naar alternatieven? 
De VVD maakt zich zorgen over de vorming van de nieuwe organisatie Brandweer IJsselland, met name 
de positie van de vrijwillige brandweer binnen de nieuwe organisatie. Wij hebben signalen opgevangen 
dat een deel van de vrijwillige brandweer wil opstappen? Is dit bij het college bekend en hoe anticipeert 
het college op deze ontwikkeling? 
 
Economische ontwikkeling 

De VVD vindt het belangrijk economisch ondernemerschap te stimuleren. Wij zien het MKB als de 
banenmotor van Nederland (en dus van Dalfsen). Wij vinden agrarisch ondernemerschap net zo 
belangrijk. 
De focus van de kern Dalfsen ligt wat de VVD betreft te veel op recreatie en toerisme. Recreatie en 
toerisme is belangrijk maar leidt in onze ogen tot “slaapdorp” Dalfsen waar ‟s ochtend de inwoners naar 
elders vertrekken om te werken en ‟s avonds weer terug komen. Wij pleiten al sinds 2010 voor een 
bedrijventerrein in de kern Dalfsen. De woon/werk kavels die geprogrammeerd staan, vinden wij 
onvoldoende. Een bedrijventerrein in de kern Dalfsen is nog steeds actueel. Er is nu gelegenheid de 
mogelijkheden te onderzoeken, de crisis duurt niet eeuwig. We moeten anticiperen op economische 
ontwikkeling van en in Dalfsen naast Nieuwleusen en Lemelerveld. Is er door het college al concrete actie 
ondernomen? 
Wij zitten in een economische crisis. Na jaren boven onze stand geleefd te hebben, zitten we in de 7 
magere jaren met lage groei, koopkrachtdaling en weinig financiële ruimte. De crisis is uiteindelijk van 
voorbijgaande aard en onze gemeente moet voorbereid zijn om daar maximaal van te profiteren. Dat kan 
door goede randvoorwaarden te scheppen. De belangrijkste randvoorwaarde is ruimte voor ondernemen. 
Dit betekent goede dienstverlening –het programma dienstverlening draagt hiervoor oplossingen aan-, 
eenvoudige procedures, infrastructuur –Rechterense Dijk en N340, 348, 35, 377 en fysieke ruimte. Wij 
roepen het college op hier werk van te maken! 



 
Conclusie 

De VVD is een liberale partij waarbij eigen verantwoordelijkheid en keuze vrijheid centraal staan. 
Betutteling door de overheid vinden wij uit den boze, verantwoording afleggen aan de burgers over 
genomen besluiten vinden wij vanzelfsprekend. Je kunt het niet iedereen naar het zin maken en je moet 
soms impopulaire maatregelen nemen. Politiek bedrijven door met alle winden mee te waaien om je 
daarmee populair te maken bij potentiële kiezers is niet onze stijl. Kernwaarden zijn leidend waarmee je 
een moeilijk besluit kunt verantwoorden. 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
Namens de VVD fractie; 
Karen Broekman 
Gerrit Schoonhoven 
 


