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Burgemeester Noten 
 
Personeel 
CDA wil geen extra middelen voor salariskosten. Het betreft hier echter autonome stijgingen die niets met 
de personeelsformatie te maken. De bezuinigingstaakstelling op het personeelsbudget van € 700.000,- in 
2014 wordt gewoon gehaald. 
Wanneer we ook nog eens de autonome kostenstijgingen niet in de begroting mee zouden nemen, dan 
zouden we daarmee € 60.000,- extra op het personeel besparen. En dat is niet de afspraak die we met 
de raad hierover maakten. 
 
De fractie van GB vraagt om zorgvuldigheid richting personeel bij De Verbouwing. Dat gebeurt zeker. Het 
personeel wordt intensief bij de reorganisatie betrokken door deelname aan werkgroepen. Zo’n 80 
medewerkers zetten zich hiervoor in. 
 
Burgerparticipatie 
Vragen van CDA en Gemeentebelangen.  
Burgerparticipatie is maatwerk en maakt, net als het gebruik van social media, deel uit van een palet aan 
mogelijkheden voor externe communicatie/participatie. 
Per project wordt gekeken of en zo ja op welke wijze, binnen welke kaders, onze inwoners worden 
betrokken en welke communicatiemiddelen we inzetten. . Immers, bij de decentralisaties hoort een 
andere  vorm en intensiteit van burgerparticipatie, dan bij het aanleggen van groenstroken bijvoorbeeld. 
En niet elk project is geschikt voor burgerparticipatie!  
Datzelfde geldt voor de zogenaamde gemeenteparticipatie, dan wel overheidsparticipatie. 
Bij deze vorm van participatie zijn wij afhankelijk van de initiatieven die uit de samenleving komen en 
waarbij we als overheid een faciliterende rol kunnen spelen. 
Ook daarvoor geldt dat sommige projecten niet geschikt zijn, omdat bijvoorbeeld de raad een strakke 
regierol wenst van het college.  
Die afwegingen worden per project gemaakt.  
 
Klachten overlast, vooral door drugsgebruikers 
Het door GB geschetste beeld “met name door overlast van drugsgebruikers” herkennen we niet. Er is 
ook overlast door “niet-drugsgebruikers”.  
Inwoners kunnen overlast melden via het digitale meldpunt jeugdoverlast, maar er komen ook meldingen 
binnen gewoon via de mail. (Overlast)klachten of meldingen worden altijd direct doorgestuurd naar de 
politie en het jongerenwerk. Zij maken dan een afspraak met de melder en gaan meestal gezamenlijk 
naar hem/haar toe. Daarnaast worden klachten en meldingen ook besproken in het reguliere 
jeugdoverleg (gemeente, politie, (ambulant) jongerenwerk).  
Conclusie: Wij reageren nu al meteen op overlastmeldingen.     
 
Dienstverlening 
Het college is het eens met de interpretatie die de CU geeft aan de wensen van de burger over de 
dienstverlening (namelijk lang het kanaal dat hem past). We wijken daar ook niet van af. In de begroting 
hebben wij alleen aan willen geven dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van het digitale kanaal en dat 
het aanbod van de gemeente op dat gebied (ook 24/7) ook steeds groter wordt. 
 
Gebruik gemeentehuis 
De CU vraagt of er gezocht wordt naar andere gebruikers nu de afdeling van de brandweer naar de 
veiligheidsregio verhuist. Op dit moment is het al zo dat we “gasten” hebben in ons gemeentehuis. De 
talentenregio is in het gemeentehuis van Dalfsen gehuisvest. De bibliotheek zal er tijdelijk worden 
gehuisvest vanwege de verbouwing van de Trefkoele. Ook met de politie zijn we in gesprek, mochten zij 
andere huisvesting overwegen. 
 



 
 
Wethouder Agricola 
 
Economie 
De vraag die gesteld is hoe wij als college Leegstand in de winkelgebieden willen tegengaan en hoe we 
aan kijken  om te komen tot het  opbouwen van een aantrekkelijk winkelbestand door een compact 
winkelgebied. Ik kan u zeggen dat het college zich al geruime tijd in zet op het compact houden van de 
winkelgebieden binnen onze gemeente. Dit is ook in lijn met de structuurvisie kernen ( 2010) en 
detailhandel structuurvisie ( 2006). De nota economisch beleid (2013) benadrukt voor de detailhandel het 
verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in de dorpscentra, vanuit de faciliterende en 
stimulerende rol van de gemeente.  
De herontwikkeling Kroonplein en de betrokkenheid bij Typisch Dalfsen zijn hier voorbeelden van een 
praktische uitvoering. In relatie tot het terug dringen van Leegstand heb ik gesprekken gevoerd met 
eigenaren van panden binnen onze gemeente en heb met regelmaat dit eveneens onder de aandacht 
gebracht bij de besturen van de onderneming verenigingen en hen opgeroepen de handen in een te 
slaan en gebruik te maken van hun contacten en netwerken. 
Overigens heeft de gemeente Dalfsen nog relatief weinig leegstand, zeker in vergelijking met enkele 
buurtgemeenten. Dit blijkt ook uit een onderzoek van Trendbureau Overijssel. 
 
Wat betreft de indicatoren met betrekking van het ondernemersklimaat kan ik u zeggen dat het door de 
VVD aangehaalde groeipercentage van 0,75% is onder de paragraaf Ondernemersklimaat niet vermeld. 
Wellicht dat is bedoeld de getallen onder vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Als we dan kijken naar 
de verwachte uitgifte van bedrijventerreinen is deze uitgifte inderdaad een voorzichtige inschatting en 
mede gebaseerd op de huidige marktsituatie en de contacten met het lokale bedrijfsleven. We zullen 
bezien of de uitkomsten van het marktonderzoek industrieterreinen aanleiding geeft tot bijstelling. 
Als we  kijken naar de beschikbaarheid van het  bedrijventerrein in de kern Dalfsen dan is het beleid er op 
gericht wat in de structuurvisie kernen en de bedrijventerreinenvisie ( 2010) is besloten dat het ruimtelijk 
zwaartepunt voor de werkfunctie in Nieuwleusen en Lemelerveld ligt. 
 ( 17 ha direct uitgeefbaar, ca 3 ha niet direct uitgeefbaar., voorontwerp bestemmingplan Febriek- 
gedeelte Stappenbelt) 
Voor de kern Dalfsen is door uw Raad in mei 2013 het ontwerp bestemmingplan woon werklocatie 
kampmansweg vastgesteld ( 2,2 ha direct uitgeefbaar. 
 Al met al beschikken we over voldoende bedrijfsterrein. 
 
Wonen 
Het CDA vraagt ons om een reactie op het actieplan Wonen 2013. Deze vraag verrast ons, juist omdat 
wij met de CDA fractie inhoudelijk in gesprek zijn over dit Actieplan. 
Wij hebben geconstateerd dat veel in het actieplan genoemde punten reeds worden uitgevoerd, maar wel 
als actiepunt vermeld staat. Om deze reden hebben wij de CDA fractie voor overleg uitgenodigd om de 
punten te bespreken en waar nodig over en weer toe te lichten. Omdat 1 gesprek onvoldoende bleek 
voor bespreking van alle actiepunten wordt het gesprek vervolgd. Na afloop van deze gesprekken zullen 
wij u informeren over de te ondernemen acties op de dan nog openstaande actiepunten. 
 
Vraag van de fractie van het CDA: We horen nog weinig opbeurende geluiden met betrekking tot 
glasvezel in het buitengebied. Ik zag pas een filmpje van KPN, waar ze in 1999 aan mensen op straat 
vroegen of ze een mobiele telefoon nodig hadden. Onzin, was het algemene antwoord. “Ik heb al een 
antwoordapparaat of ze bellen maar terug.” Eén zij zelfs dat ze maar een brief moesten schrijven als ze 
contact zouden willen. Conclusie is duidelijk. Niet vragen of ze willen, maar verkoop het. Bedrijf de 
goede marketing, ook voor glasvezel. [7]  
  
Nut en noodzaak voor de aanleg van glasvezel in de Buitengebieden is algemeen bekent en wordt 
ook gedeeld door de bewoners in de buitengebieden, de ondernemersverenigingen en LTO. 
Verbeteren van de leefbaarheid en vestigingsklimaat, stimuleren van innovatie en dienstverlening en 
bevorderen van sociale samenhang zijn zaken waarbij een breedbandnetwerk van wezenlijk belang is. 
De realisatie van een breedbandnetwerk is echter geen publiekrechtelijke taak. Marktpartijen hebben te 



kennen gegeven dat de buitengebieden voor hen niet rendabel zijn. Breedband in het buitengebied is 
daarom alleen mogelijke vanuit burgerparticipatie en in coöperatief verband. De gemeente neemt hierin 
een stimulerende en faciliterende rol en heeft daarom een stuurgroep in het leven geroepen met 
vertegenwoordigers  uit diverse afdelingen van Plaatselijk Belang, Industrieclub Dalfsen, 
Ondernemersvereniging Lemelerveld en Duurzaam Hoonhorst. De Stuurgroep onderzoekt momenteel in 
samenwerking met de Provincie Overijssel of een haalbare, financierbare en duurzame business case 
voor een breedband coöperatie voor het buitengebied mogelijk is. Er wordt gewerkt aan een topologie 
voor het buitengebied die als basis kan dienen voor de business case. Daarnaast worden gezamenlijk 
met omliggende gemeenten en Nieuwleusen Synergie gekeken naar mogelijke samenwerkingsvormen.  
 
Vraag van de fractie van het CDA: Het is in onze ogen niet nodig om 4x per jaar de speeltuinen te 
controleren. Volgens ons volstaat 1 formele controle door de gemeente, ouders van de spelende 
kinderen weten de gemeente echt wel te vinden als er iets mis is. Een speeltuin is in onze ogen ook 
meer van de wijk dan van de gemeente. [13]  
 
Toelichting inspecties 
Volgens het attractiebesluit dient de eigenaar/beheerder zorg te dragen voor de veiligheid van de 
speelvoorziening.  (Attractiebesluit en NEN-EN 1176).  
 Er zijn drie type inspecties:   

• Veiligheidsinspectie 

• Functionele inspectie 

• Visuele inspectie   
 

Soort 
inspectie 

Veiligheidsinspectie Functionele inspectie Visuele inspectie 

Inhoud 
inspectie 

Controle technische 
norm,  
onderhoudsstatus 
toestel, vrije valruimte 
met  
(veiligheids)ondergrond 

Intensieve controle 
onderhoudsstatus (stabileit, 
sterkte en werking) toestel.  
Controle  op gesteldheid 
aanwezige 
(veiligheids)ondergronden 
(slijtage) 
Controle op eventuele 
reparatiewerkzaamheden 

Eenvoudige visuele controle 
op zichtbare gebreken en 
gevaarlijke situaties. 
Vaststellen van slijtage en 
beschadigingen als gevolg 
van intensief gebruik, 
vandalisme, 
weersomstandigheden ed. 

frequentie 1x per jaar  3x per jaar Doorlopend 

Uitgevoerd 
door 

Speelplaatseninspecteur Speelplaatseninspecteur Wijkteams en burgers 

Specifieke 
kennis 
noodzakelijk 

ja ja nee 

 
De frequenties van de diverse inspecties zijn bepaald om de veiligheid van de speeltoestellen/ 
speelplaatsen en daarmee de veiligheid van onze kinderen te kunnen waarborgen.   
 
Burgers betrekken 
Burgers kunnen alleen betrokken worden bij de visuele inspectie. Dit gebeurt nu ook al. Voor veel 
speelplaatsen zijn nu al aanspreekpunten.  
Voor de overige inspecties is geschoold personeel nodig.  
 
Beleid 
Onze werkwijze is vastgelegd in de notitie speelvoorziening (2008). Het beleidsplan wordt begin volgend 
jaar herzien en aan uw Raad voorgelegd. Aansluitend hierop wordt er een beheerplan geschreven. In dit 
beheerplan zal de werkwijze van het inspecteren geëvalueerd worden.  Indien hier aanleiding voor is zal 
de inspectiefrequentie worden aangepast.  
 



Vraag van de fractie van het CDA: We zien met blijdschap dat samenwerking met partners in de 
watersector een structurele besparing oplevert van miljoenen. Wat zijn structurele besparingen voor 
Dalfsen uit deze samenwerking? [25] 
Tekst uit de begroting: “Nationaal Bestuursakkoord Water 2011 (NBW 2011) 
Het NBW heeft tot doel om partners in de watersector (gemeenten, waterschappen, rijkswaterstaat, 
provincies en drinkwaterbedrijven) beter te laten samenwerken om op termijn in de afvalwaterketen een 
besparing van 360 miljoen per jaar te kunnen realiseren.” 
 
Antwoord: De besparing van € 380 miljoen is gebaseerd op een landelijk feitenonderzoek. Het gaat 
daarbij niet om bezuinigen op de huidige uitgaven maar om het ombuigen van de trend van 
kostenstijging. Het doel is dus om minder meerkosten te maken. Door: 

- Effectief investeren en efficiënt uitvoeren.  
- Professionaliseren operationeel beheer 
- Innoveren met oog op duurzaamheid 
- Verminderen kwetsbaarheid 

Acht gemeentes (incl. Dalfsen) en het waterschap groot Salland zijn in het samenwerkingsverband 
RIVUS bezig met de uitwerking voor de regio. Hierbij zijn in de ambitieverklaring de volgende doelen tot 
2020 opgenomen: 

- Het realiseren van een besparing (minder/meer) van 5,0 miljoen euro per jaar in 2020 voor de 
gemeenten en het waterschap tezamen. 

- Het vergroten van de professionaliteit in het operationeel beheer van de afvalwaterketen 
- Het realiseren van een duurzamere waterketen 
- Het laten afnemen van de kwetsbaarheid van de organisatie van beheer van de afvalwaterketen. 

 
Vragen van de fractie van GB (7 en 9)  en PvdA (4) 
Vraag van de fractie van GB Het is geweldig dat Dalfsen is verkozen tot het groenste dorp van 
Nederland. Complimenten voor alle medewerkers die hieraan hebben bijgedragen. We vinden het 
belangrijk voor het imago van onze gemeente richting toerisme, dat we ook naar de toekomst toe, deze 
erkenning behouden en waar mogelijk kunnen uitbouwen. Hier ligt ons inziens, een mooie 
uitdaging bij de inpassing van WSW personeel in de organisatie. 7 
Vraag van de fractie van GB Er komt veel op de gemeente af m.b.t. het sociale domein. In de 
programmabegroting lezen we dat er in 2015 een nieuw organisatiemodel wordt ontwikkeld om in eerste 
instantie de inpassing te verzorgen van WSW-werknemers. Die inpassing, uitstekende en deskundige 
begeleiding en passende spreiding over de buitendienst, zijn volgens ons erg belangrijk. Wel vragen we 
ons af wat die deskundige begeleiding gaat kosten en wat het capaciteitsbeslag zal zijn op de 
buitendienstorganisatie. 9 
Vraag van de fractie van de PvdA Voor inzet arbeidsgehandicapten in beheer openbare ruimte wordt in 
2015 een organisatiemodel ontwikkeld (blz 66). Is dat niet te laat ?? 4  
Antwoord:  
Momenteel wordt er een bedrijfsplan, waarin ook het organisatiemodel een plaats krijgt, opgesteld. Dat 
plan moet in grote lijnen begin 2014 klaar zijn. Het is de bedoeling dat vanaf maart/april 2014 al een pilot 
wordt gedraaid zodat we alvast “proef kunnen draaien” met de voorgestelde organisatie onderhoud 
Buitenruimte 2015. Op deze wijze denken we mogelijk problemen of de zaken die (nog) niet goed lopen, 
op tijd te kunnen onderkennen zodat we die kunnen aanpassen voordat de gehele nieuwe organisatie in 
2015 van start gaat (en er moet staan). 
Dit bedrijfsplan wordt samen met een groot aantal buitendienstmedewerkers en met WSW inbreng 
opgesteld, volgens het zogenaamde bottum up principe. De verwachting is dat door het toepassen van 
deze manier van werken de inpassing voor zowel de WSW medewerker als de buitendienstmedewerker 
(redelijk) soepel zal verlopen. We verwachten dat dit gaat resulteren in een goede en nog efficiëntere 
manier van samenwerken. Dit zal in de loop van de jaren ook in de buitenruimte zichtbaar moeten 
worden. 
In het bedrijfsplan wordt ondermeer een inschatting gegeven wat de kosten van deskundige begeleiding 
zullen zijn en wat het capaciteitsbeslag dit zal geven op onze buitendienstorganisatie. 
De kosten van de deskundige begeleiding worden betaald uit de post decentralisatie AWBZ Jeugdzorg. 
 



Vraag van de fractie van GB: De wegen worden in een redelijk tot goede onderhoudstoestand 
gehouden. Dat snappen we maar wat ons betreft staat de veiligheid voorop! 8 
Antwoord: In 2009 is de wegen beheernota voor de periode 2009-2013 vastgesteld. Er is gekozen voor 
het scenario waarbij er geen verdere daling van het schadebeeld veiligheid plaatsvindt en waarmee 
hogere onderhoudsbedragen (thema duurzaamheid) in de toekomst worden voorkomen. Uit de meest 
recente meting (2012) blijkt dat het schadebeeld veiligheid gelijk is gebleven. In 2014 wordt het beleid 
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) geactualiseerd. Het beleid en de (beeld)kwaliteit met de 
financiële consequenties worden dan opnieuw vastgesteld. 
 
Vraag van de fractie van de CU over Beheer openbare ruimte, Openbaar groen 
Met nu al het groenste dorp van Nederland in gedachten lijkt het veel te luxe om van 60 naar 90 resp. van 
80 naar 95% te gaan. 
Antwoord: 
We hebben de beeldkwaliteit, zoals die in het groenstructuurplan is vastgesteld (beeldkwaliteit A voor het 
centrum en de toegangswegen en beeldkwaliteit B voor de rest van de gemeente), door extra inzet van 
onze buitendienst en WSW personeel op de jureringdatum 21 juni 2013 en op de route van de Entente 
Florale voor ongeveer 95% kunnen behalen. Deze beeldkwaliteit werd in de andere kernen zeker niet 
gehaald (lag op zo’n 60%)! 
Het is dus zeker geen luxe om de in het GSP vastgestelde beeldkwaliteit na te streven (we denken met 
integratie van de WSW in de nieuwe buitendienstorganisatie efficiënter te kunnen gaan samenwerken 
zodat de A- en B- beeldkwaliteit voor de gehele gemeente Dalfsen behaald kan gaan worden en niet 
alleen op de route van de Entente Florale in de kern Dalfsen).  
 
Daarnaast is bij het behalen van de titel groenste dorp van Nederland, Dalfsen niet alleen op het 
onderhoud en beheer van de buitenruimte (30%), maar ook op onderstaande aspecten beoordeeld.  
1. Visuele en ruimtelijke kwaliteit van de gehele gemeente 15%  
2. Cultuurhistorisch erfgoed 10%  
3. Cultuurgroen en buiteninrichting binnen bebouwde kom 30%  
4. Natuur en landschap 20%  
5. Recreatie en toerisme 10%  
6. Duurzaamheid en milieu 15%  
7. Communicatie en Participatie: Het percentage hiervan is verwerkt in overige thema’s  
 
Vraag van de fractie van de PVDA (vraag 10/11) Nadat het beleid op hoofdlijnen is vastgesteld door de 
gemeenteraad kan verder werk gemaakt worden van de uitwerking in deelbeheerplannen. Is het college 
bereid deze visie in 2014 op te stellen zodat de raad over de hoofdlijnen van het beleid beslissingen kan 
nemen? Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen hebben vaak heel goed inzicht in de knelpunten die 
er spelen en mogelijkheden om tot verbetering te komen. In onze visie moet het college actief op zoek 
gaan naar mogelijkheden en de bewoners en andere gebruikers daartoe ook faciliteren. Is het college 
bereid deze voorgestelde aanpak te volgen om te komen tot IBOR Dalfsen in 2014? 
 
Tekst uit de begroting: Daarbij willen wij graag duidelijkheid krijgen over inhoud en aanpak. Wij willen in 
die visie graag op hoofdlijnen vastgesteld zien: 

- welke doelstellingen er gerealiseerd moeten worden bij het beheer van de openbare ruimte, welk 
kwaliteitsniveau dat moet opleveren in de verschillende structuurgebieden binnen onze 
gemeente, welke kapitaalgoederen daartoe in beheer zijn, welke activiteiten daarvoor uitgevoerd 
gaan worden in de komende jaren, welke kosten daarmee gemoeid zijn, waar risico’s liggen en 
hoe die risico’s beheersbaar worden gehouden.  

 
Antwoord: Wij onderschrijven het belang van een integraal beleid in de openbare ruimte. Voor 2014 staat 
het opstellen van dit plan, Integraal Beheer Openbare Ruimte, op de agenda. Het plan gaat de 
benoemde onderdelen: welke doelstellingen er gerealiseerd moeten worden, welk kwaliteitsniveau dat 
moet opleveren, welke kapitaalgoederen daartoe in beheer zijn, welke activiteiten daarvoor uitgevoerd 
gaan worden, welke kosten daarmee gemoeid zijn en waar de risico’s liggen, beschrijven. Hierbij gaan 



we ook zeker in gesprek met de gebruikers van de openbare ruimte om tot verbeteringen te komen en 
naar mogelijkheden om de gebruikers daartoe ook te faciliteren. 
 
Duurzaamheid 
CDA 
10. De tijd is inderdaad rijp om Duurzaam (T)huis over te dragen aan de gemeenschap. Ook de 
duurzame dorpen Lemelerveld en Nieuwleusen voelen deze behoefte. De eerste stap is samenwerking, 
waarbij steeds meer verantwoordelijkheid en leiding over dit project in handen ligt van de duurzame 
coöperaties. De eerste concrete acties staan al op het programma. Op zaterdag 16 november staan 
Duurzaam Leefbaar Lemelerveld en de gemeente gezamenlijk met de energiebus op het Kroonplein om 
Duurzaam (T)huis te promoten. Duurzaam Leefbaar Lemelerveld is nu zelf op pad om ook het 
bedrijfsleven weer warm te laten lopen voor Duurzaam (T)huis. Ook Nieuwleusen Synergie heeft zijn 
eigen plannen over hoe we verder kunnen gaan met Duurzaam (T)huis in Nieuwleusen. Op 14 november 
zit de gemeente daarom met hen om de tafel. We hebben vanuit de provincie ook de opdracht gekregen 
om Duurzaam (T)huis vanaf 2016 door de markt te laten draaien en ons als gemeente terug te trekken. 
Aan deze opdracht willen we dan ook zeker opvolging geven.  
11. Per 29 oktober zal Dalfsen een E-team hebben, bestaand uit mensen in de bijstand. Dit E-team gaat 
bij andere mensen uit de bijstand langs om te praten over energiebesparing. Een eerste stap, bij succes 
kan dit project een vervolg krijgen.  
 
Gemeentebelangen 
3. Wellicht ten overvloede, maar ook de burgercoöperaties van Duurzaam Leefbaar Lemelerveld, 
Nieuwleusen Synergie en Duurzaam Hoonhorst vallen onder het begrip burgerparticipatie. Burgers en 
bedrijven die zelf de handschoen oppakken. Dalfsen stimuleert en ondersteunt deze burgercoöperaties 
van harte. Daarnaast zal in 2014 worden getracht om ook in Oudleusen en Dalfsen eenzelfde soort 
duurzame burgercoöperaties op te richten.  
13. De programmamanager duurzaamheid heeft het afgelopen jaar de volgende zaken opgepakt: 

• Een voorstel voor de voortzetting van de subsidie duurzame nieuwbouw en een fonds voor niet-
MKB organisaties opgesteld. Dit voorstel is opgenomen in het Meerjarenprogramma 
Duurzaamheid 2014-2015 welke in december in de raad wordt behandeld.  

• Een voorstel voor de verdere verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen opgesteld. Dit 
voorstel is opgenomen in het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 welke in december 
in de raad wordt behandeld. 

• Meegedacht bij de bewonersbegeleiding voor de duurzame woonwijk De Nieuwe Landen II. 

• Contact onderhouden met Duurzaam Hoonhorst en daarbij een contact bij Staatsbosbeheer 
aangeleverd voor de levering van houtsnippers voor hun houtketel. 

• Deelname en levering van kennis aan de werkgroep Lokaal Energiebedrijf van Nieuwleusen 
Synergie 

• Ondersteuning bij opstellen raadsvoorstel over het initiatief van Nieuwleusen Synergie bij de 
ontwikkeling van een tweetal windmolens. 

• Afstemming met Nieuwleusen Synergie over locatiekeuze, grondcontracten en voorbereiding 
ontwikkeling met betrekking tot de windmolens. Nieuwleusen Synergie pakt windenergie begin 
2014 verder op. 

• Met stichting de Trefkoele enkele modellen voor het realiseren van zonnepanelen op de 
Trefkoele uitgewerkt. De Trefkoele pakt zonne-energie in 2014 verder op. 

• Contact gehad met alle organisaties voor het basisonderwijs. Met twee organisaties concrete 
cases voorbereid en een aanbod voor lease-constructies via Greenspread gedaan. Beide 
organisaties gaan er echter niet mee verder.  

• Overzicht met zonnepaneleninstallaties gemaakt 

• Contact gehad met agrariër Huisman over de te ontwikkelen mestvergistingsinstallatie. Huisman 
in contact gebracht met Dalkia als mogelijke investeerder.  

De programmamanager is op dit moment nog bezig met een biomassa-inventarisatie en de levering 
van een energiemanagementsysteem voor het gemeentehuis. 
Op dit moment is € 86.132,- van de beschikbare € 100.000,- uitgegeven.  

 



ChristenUnie 
9. De handschoen in deze ligt bij Nieuwleusen Synergie. Nieuwleusen Synergie heeft ons aangegeven 
eerst de projecten ‘energielevering’ en ‘glasvezel’ tot een goed gevolg te willen brengen om vervolgens 
verder te gaan met het project ‘windenergie’. De verwachting is dat Nieuwleusen Synergie begin 2014 
hier een vervolg aan geeft.  
 
PvdA 
9. Het voorstel betreffende de verdere verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen zal aan de raad 
worden aangeboden bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015. 
 
Handhaving recreatiewoningen CDA/PvdA 
Vraag 21: Het gevraagde budget voor handhaving recreatiewoning is in onze ogen veel te hoog. Het lijkt 
dat het college uitgaat van het ergste. Wij hebben blijkbaar meer vertrouwen in de betrokkenen. [21] 
 
In het geval van de recreatiewoningen is het geen kwestie van vertrouwen hebben in. Uiteraard hebben 
wij ook vertrouwen in de betrokkenen. Echter, er is gekozen om een specifiek beleid op te stellen om 
illegale bewoning van recreatiewoningen tegen te gaan. Het is op dit moment nog onvoldoende 
inzichtelijk om welke aantallen het gaat.  
Ook zal een aantal juridische procedures volgen uit het handhavingstraject. Het is moeilijk in te schatten 
hoeveel juridische procedures doorlopen zullen worden. Vooralsnog is er geen reden het budget aan te 
passen. 
 
Oud papier ChristenUnie 
Vraag: Het college laat de papierinzameling over aan de organisaties die dit nu ook al doen.  
Tegelijk vragen we ons af hoe het college de doelstellingen om het restafval te reduceren gaat realiseren; 
met name op het gebied van papier.  
 
Antwoord: in overleg met de inzamelaars zijn de spelregels voor de inzameling van oud papier 
aangepast. 
De inzamelaars worden hierdoor gestimuleerd om meer oud papier in te zamelen.  
Deze aanpassingen zullen de doelstellingen ten aanzien van restafval niet in gevaar brengen.  
 
 
Wethouder Von Martels 
Reactie op opmerking van PvdA over consultatiebureau 
 
De huidige huurcontracten voor de consultatiebureaus in Lemelerveld en Nieuwleusen lopen tot april 
2015. Tot die tijd kunnen consultatiebureaus open blijven  
 
Het consultatiebureau Dalfsen zal per 1 januari tijdelijk worden gehuisvest (mogelijk Kleine Veer) en kan 
vanaf de oplevering van de nieuwe Trefkoele daar terecht  (september)  
Uitgangspunt is concentratie in de Trefkoele voor de gehele gemeente.  (tegen dezelfde lasten als de 
huidige huisvesting in Dalfsen.  
 
Om JGZ 0-4 binnen de huidige vergoeding betaalbaar te houden wordt in de Trefkoele een combinatie 
gevormd met het gehele CJG, Maatschappelijk werk en MEE.    
 
De huurlasten van de huidige vestigingen Lemelerveld en Nieuwleusen bedragen respectievelijk  
Ruim € 16.000 en € 28.000 per jaar.  Ook alternatieve huisvesting zal een nog steeds een substantieel 
bedrag per jaar kosten ten laste van de gemeente.  
 
Handhaving van de vestiging leidt daarnaast tot een extra personele lasten.  
 
Bij concentratie van het consultatiebureau in de Trefkoele zal wel zorg worden gedragen voor locaties  in 
de kernen in de waar ouders regelmatig met een vraag terecht kunnen (peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf. Onderzoek en prikken zullen dan echter centraal gebeuren.  



 
Een voorstel voor het consultatiebureau zal gelijktijdig met nota over de transformatie jeugdzorg in het 
eerste kwartaal 2014 worden aangeboden.  
 
CDA 
Al eerder hield ik een pleidooi voor armoedepreventie. Incidenteel zien we regelingen verschijnen, zoals 
het jeugdsportfonds, maar ook het jeugdcultuurfonds. Dat juichen we van harte toe. Maar we willen het 
meer gestructureerd. Kan het college ons inzicht geven in de samenhang tussen de regelingen en de 
achterliggende gedachte van de armoedepreventie? [6] Het lijkt ons goed dat we ons als raad daar 
expliciet over uitspreken. 
 
De regelingen zijn er op toegespitst de  participatie te bevorderen. De regelingen zijn zodanig dat  de 
bijdrage in de kosten ook daadwerkelijk aan de activiteit wordt uitgegeven. Regelingen moeten 
laagdrempelig zijn en makkelijk en eenvoudig uit te voeren (niet bureaucratisch) 
Een aantal landelijke inkomensregelingen ( Chronisch zieken en gehandicapten) worden naar de 
gemeenten overgeheveld. De gemeente wil deze betrekken bij het herijken van het gemeentelijk 
armoedebeleid. Hierbij worden de ketenpartners ( o.a. caritas en diaconieën) bij betrokken. Eind 2014 
verwachten wij met een nader voorstel te kunnen komen. 
 
Naast de al genoemde kosten die de decentralisatie met zich mee zal brengen, zien we een stijging 
uitkeringsgerechtigden uit de bijstand en kosten voor schuldhulpverlening staan in de begroting, maar het 
budget blijft na 2014 stabiel. [16] Daar zie je de gaten in de begroting toch als vanzelf ontstaan? [17] 
 
Afhankelijk van de economie; 
Het aantal inwoners wat een uitkering aanraagt is sterk afhankelijk van de economie, idem  v.w.b. de 
schuldhulpverlening. Overigens loopt de gemeente een risico van 10% ( 190.000) van het door de 
gemeente ontvangen Rijksbudget voor WWB-uitkeringen. 
 
 
GB 
Er komt veel op de gemeente af m.b.t. het sociale domein. In de programmabegroting lezen we dat er in 
2015 een nieuw organisatiemodel wordt ontwikkeld om in eerste instantie de inpassing te verzorgen van 
WSW-werknemers. Die inpassing, uitstekende en deskundige begeleiding en passende spreiding over de 
buitendienst, zijn volgens ons erg belangrijk. Wel vragen we ons af wat die deskundige begeleiding gaat 
kosten en wat het capaciteitsbeslag zal zijn op de buitendienstorganisatie. 9 
 
Op dit moment wordt in verschillende werkgroepen gewerkt aan een businessmodel voor het zelf 
uitvoeren van de Wsw. In dit businessmodel komen de verschillende aspecten aan de orde. In het 
voorjaar 2014  verwachten wij u  een voorstel te kunnen doen 
 
We zijn positief over de taken die de gemeente in het kader van de Participatiewet gaat verrichten. Wel 
willen we als raad hier nauw bij betrokken blijven. De wachtlijst voor de sociale werkvoorziening verdwijnt, 
maar er zijn onvoldoende financiële middelen om alle mensen een traject aan te kunnen bieden. Waar 
blijven die mensen dan? 11 
 
Zie ook antwoord PvdA 
In de nieuwe Participatiewet vallen de sw-geindiceerden waarschijnlijk onder de quotumregeling. 
De gemeente krijgt  tot taak een  ( gesubsidieerde) werkplek te zoeken en of zinvolle dagbesteding  te 
organiseren. 
 
CU 
De aannames / kengetallen (bijlage 4.1 Kerngegevens) lijken voor de cijfers over de bijstand (WBB) te 
rooskleurig en worden in de tekst van de begroting ook tegengesproken. Wat is het (financiële) risico dat 
we hierop lopen? <3> 
 



De bijstandsuitkeringen zijn sterk afhankelijk van de economische situatie. De gemeente ontvangt, als 
kleine gemeente   een budget op basis van deels onafhankelijk criteria en  deels historisch verdeelmodel. 
 
10% van de uitgaven van het Rijksbudget  voor bijstand komen voor rekening van de gemeente.  In de 
begroting wordt hiermee al rekening gehouden. 
 Bedragen  de werkelijke uitgaven voor bijstandsverlening  voor de gemeente meer dan  die 10% dan kan 
de gemeente een beroep doen op het IAU. ( Incidenteel  Aanvullende Uitkering). 
Het risico voor de gemeente is dus 10%. ( ongeveer 190.000) 
Voor 2013 verwachten we een beroep te moeten doen op de IAU. 
 
PvdA 
Op bladzijde 68 lezen we dat in het kader van de participatiewet de wachtlijst van WSW-ers verdwijnt 
maar dat ze niet allemaal een traject krijgen aangeboden. Dit in verband met het ontbreken van financiële 
middelen. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat hiermee mensen bij voorbaat worden uitsloten.  
Dat vinden we niet aanvaardbaar, zeker niet bij de reserves die we ook zien.  
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we besproken dat, indien er extra middelen nodig 
zijn voor het sociale domein, in een breder perspectief zal worden gekeken. Hoe gaat u daar nu invulling 
aan geven? 3  
 
Zie ook antwoord GB 
In de nieuwe Participatiewet vallen de sw-geindiceerden waarschijnlijk onder de quotumregeling. 
De gemeente heeft dan tot taak een  ( gesubsidieerde) werkplek te zoeken en of zinvolle dagbesteding  
te organiseren. 
 
Voor inzet arbeidsgehandicapten in beheer openbare ruimte wordt in 2015 een organisatiemodel 
ontwikkeld (blz 66). Is dat niet te laat ?? 4 
 
Het organisatiemodel wordt in 2014 ontwikkeld en per 1 januari 2015 ingevoerd. 
 
In het kader van het minimabeleid is er landelijk 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd (niet 
geoormerkt). Het is juist nu van belang dat we allemaal extra stappen zetten om te voorkomen dat 
mensen buiten de boot vallen. Vooral kinderen moeten natuurlijk gewoon mee kunnen doen. Graag horen 
wij van het college hoe deze gelden ingezet worden. 5 
 
Dalfsen ontvangt € 8.900,- uit dit budget. Via de NJN wordt u een voorstel gedaan dit bedrag te 
bestemmen voor SHV 
 Daarnaast is er sprake van dat het Rijk vanaf 2015 100 miljoen structureel extra wil bestemmen voor 
aanpak armoede. Een deel van dit budget is bestemd voor particuliere initiatieven op dit terrein. 
Daarnaast gaat er extra budget naar het JSF (jeugdsportfonds). Welk deel uiteindelijk overblijft voor de 
gemeenten is op dit moment niet bekend.  
Dalfsen geeft overigens op jaarbasis € 75.000,- meer uit aan Bijzondere Bijstand dan begroot. 
 
Wij krijgen de indruk dat de economische samenwerking binnen de regio een traag verlopend proces is. 
Opnieuw is een en ander nog onvoldoende uitgewerkt waardoor concrete stappen in 2014 niet mogelijk 
zijn.  
De arbeidsmarktregio's hebben rijksgelden ontvangen voor het actieplan Regionale Aanpak 
Jeugdwerkloosheid. We weten niet wat dit betekent, welke effecten dit voor de jongeren uit onze 
gemeente zal hebben. Wel hebben we kennis genomen van de onderzoeksresultaten van het JOB 
(Journalistiek Onderzoeksbureau) waaruit blijkt dat de verschillen per arbeidsmarktregio enorm zijn.  
Onze fractie vindt deze ontwikkelingen gezien de toenemende werkloosheid (600 werklozen in Dalfsen) 
zorgelijk. We zien lokaal te weinig activiteiten om de werkloosheid terug te dringen en/of leer-werk- en 
stageplaatsen te bieden aan mensen zonder werk. Kan het college aangeven of en zo ja welke concrete 
acties ze voornemens is te nemen 
 



Dit voorjaar werd er 25 milj extra beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio’s. Om voor dit budget in 
aanmerking te komen moest er voor 30 juni 2013 een plan zijn ingediend. In deze regio worden een 6-tal 
projecten opgepakt waarvan ook de dalfser jongeren profiteren. 
Projecten zijn o.a. 
Regio offensief techniek;  
Terugdringen stagetekorten 
Aanpak harde kern ( gericht op de aanpak van de groep jongeren waarbij spreake is van veelvuldig 
schoolverzuim) 
Meedoen naar vermogen (gericht op de arbeidsgehandicapten) 
 
VVD 
Verder viel ons in de begroting op dat het college verwacht dat het aantal WWB’ers en het beroep op de 
schuldhulpverlening verder zal stijgen als gevolg van de aanhoudende economische crisis. Zijn hiervoor 
voldoende voorzieningen getroffen? (Reactie 3) 
 
Zie ook antwoord GB en PvdA ( 10% voor eigen rekening)  
Voor schuldhulpverlening wordt bij de NJN extra budget gevraagd. 
 
Reactie op vraag 3 van CDA, 10 van Gemeentebelangen  
De CJG partners zijn zich volop aan het voorbereiden op de transformatie van de jeugdzorg  
In regionaal verband worden uitgangspunten en werkwijzen uitgewerkt. Met name wordt op de lokale 
manier van werken vooruitgelopen. 
Voorbeelden: het CJG is zich in de werkwijze en afspraken met Bureau Jeugdzorg aan het voorbereiden. 
De samenwerking tussen de kernpartners van het CJG wordt versterkt.  
De zorgstructuur voor het passend onderwijs en het CJG sluiten in de plannen die momenteel worden 
gemaakt nauw op elkaar aan.  
Vanuit de regio vinden gesprekken plaats met de regionale huisartsenvereniging, die de basis moeten 
vormen voor lokaal te maken afspraken.  
Ook de verbinding met jongerenwerk komt tot stand, bijvoorbeeld via het kernteam overleg CJG, waar het 
ambulant jongerenwerk bij aanwezig is.  
Kortom: De voorbereiding op de transitie is volop in gang. Er zullen geen gaten vallen, maar er moeten 
nog wel stappen gezet worden. Daarvoor is nog tijd.  
Op 3 december is er voor de berokken raadsleden een informeel moment gepland waarop u bijgepraat 
kunt worden door de CJG Kernpartners over de stand van zaken van de doorontwikkeling CJG en de  
transformatie Jeugdzorg.  
 
Antwoorden vragen Algemene beschouwingen begroting 2014 
Onderdeel Welzijn en Onderwijs. 
 
CDA 
(14) Pluriformiteit scholen (CDA)  

- algemeen 
Ouders kiezen naar welke school hun kind gaat en schoolbesturen beslissen over al dan niet 
instandhouding van scholen met als ondergrens de geldende opheffingsnormen van scholen. Gelet op de 
daling van het aantal leerlingen gaat het niet zo zeer om de pluriformiteit maar om de 
toekomstbestendigheid van scholen. 
 

- daling aantal leerlingen 
In de gemeente Dalfsen neemt het aantal kinderen af en zet deze daling de komende jaren door. Dit 
wordt ook onderkend door schoolbesturen. Om hier op een goede wijze mee om te gaan, hebben we met 
schoolbesturen gezamenlijk de visie ‘Het kind en de jeugd centraal’ vastgesteld. Naast een gezamenlijke 
visie zijn hierin ook gezamenlijke ambities vastgelegd. Uitgangspunt is toekomstbestendige scholen met 
als vertrekpunt de zich ontwikkelende leegstand in scholen en het voorkomen van concurrentie met 
bestaande voorzieningen. Hiertoe wordt met de verschillende schoolbesturen per kern gekeken naar 
mogelijke huisvestingsscenario's en worden de daarbij horende consequenties in beeld gebracht. Medio 
2014 moet dit onderzoek in alle kernen zijn afgerond. Hiernaast zet het Rijk via de beleidsvisie 



leerlingendaling in op afnemende leerlingentallen door te bevorderen dat scholen samenwerken en gaan 
fuseren. Op dit moment krijgen schoolbesturen voor kleine scholen extra bekostiging via de zgn. 'kleine 
scholentoeslag'. Nu zijn er plannen om deze kleine scholentoeslag af te schaffen en anders in te zetten. 
Invoering van deze plannen zal niet eerder plaatsvinden dan 1 augustus 2016. Hiernaast zijn er allerlei 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de inrichting van het onderwijs, zoals invoering passend onderwijs. 
 

- tot slot 
Duidelijk is dat de dalende leerlingenaantallen en overige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs het 
komend jaar en de komende jaren volop in de belangstelling staan, waarbij vooral gekeken wordt naar 
‘toekomstbestendige’ scholen.   
 
(15) Aankomende kostenpost voor gezamenlijke gemeenten  van € 158 mln. 
Dit betreft het wetsvoorstel overheveling buitenonderhoud van scholen voor primair onderwijs. Zoals 
aangegeven, is dit nog een wetsvoorstel is waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden. Conform 
huidige systematiek is dit inderdaad niet verwerkt in de gemeentebegroting, maar zijn (op basis van 
huidige wet- en regelgeving) de verwachte onderhoudskosten in de meerjarenbegroting opgenomen. 
Wordt het wetsvoorstel aangenomen dan heeft dit als consequentie dat, conform uw besluitvorming bij de 
Voorjaarsnota 2013, binnen programma 5 Onderwijs gezocht moet worden naar de dekking hiervoor. We 
merken wel op dat deze dekking lastig te vinden is omdat de middelen in programma 5 veelal uit 
kapitaalslasten bestaan en dus niet door beleid te beïnvloeden zijn.  
 

• In strijd met het cultuurbeleid wordt ook aan voortgezet onderwijs € 35.000 aangeboden 
voor cultuuronderwijs. Kan het college ons de noodzaak voor deze afwijking aangeven? 
[22] 
 

• Het voornemen is niet om het voortgezet onderwijs € 35.000 per jaar te geven ter ondersteuning 
van het cultuureducatie programma maar € 5000. 

• Het Agnieten College heeft de vraag rondom financiële ondersteuning van het cultuureducatie 
programma bij de gemeente neergelegd en een van de opdrachten vanuit de raad was om te 
kijken of er financiële ruimte te vinden om tegemoet te komen aan dit verzoek. Bij dezen doen wij 
dat.  
 

Gemeente Belangen 

•  Huisvestingssituatie De Driehoek model voor De Trefkoele (wethouder Goldsteen) 
In de Driehoek heeft de BSO haar activiteiten gestaakt. Het lokaal is nog in gebruik bij de 
Peuterspeelzaal. De mogelijkheden voor onderverhuur zijn gezien de specifieke inrichting van het 
lokaal beperkt.  
Wij zien geen vergelijkbare situatie met De Trefkoele. BSO wordt primair op de basisscholen 
georganiseerd. Een toekomstige leegstand in De Trefkoele moet op te vangen zijn. Flexibiliteit 
van het gebouw moet dat mogelijk maken. 
 
 

Christen Unie 

•  Criteria voor verlenging Kunstwegen vraag 6 
Het continueren van de Kunstwegen overeenkomst in de komende 2 jaar kost jaarlijks zo’n € 
11.000. 
Het voornemen om hier nog 2 jaar mee te door te gaan wordt onder andere ingegeven door de 
verbinding die dit project legt tussen Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle en de kansen die er 
zijn in de verbinding richting recreatie en toerisme. Door als Dalfsen nu uit dit project te stappen 
zorgt voor een frustratie van de route, maar indirect voor een frustratie van de samenwerking 
tussen de Vechtdal gemeenten en Zwolle en dat lijkt ons niet wenselijk. De overige gemeenten 
hebben minimaal hun medewerking tot en met 2014 gegeven. 
Op 22 november is er een bestuurlijk overleg met stichting Kunstwegen en de Nederlandse 
partner gemeenten om de criteria en prestaties voor de overeenkomst met Kunstwegen te 
bespreken.  
 



Bijlage: 
             Bibliotheken  Is het aantal vrijwilligers voor ons een relevant 

doel?  
Suggestie: zet in op het vergroten van het aantal 
projecten/ activiteiten dat bibliotheken met 
andere kulturhuspartners uitvoert. 
 

Het beleid is al vastgesteld en het aantal vrijwilligers is een meetbaar punt. We willen dat de bibliotheek 
steeds meer synergie voordeel gaat behalen door zich te huisvesten in kulturhusen. We gaan ervan uit 
dat dit waarschijnlijk een stijging van het aantal vrijwilligers tot gevolg gaat hebben. De prestatie is 
daarom ook zeer gering gesteld met de stijging van 1 vrijwilliger op jaarbasis. 
 

• De Schakel zevende project (bijlage) (weth. Golds 
Het is niet geheel duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Plan De Schakel is plan ’t Plein 
geworden. Mocht plan ’t Plein niet haalbaar zijn, dan volgt een renovatie van De Schakel. 

 
PvdA  

• Eén welzijnsorganisatie 
Of er sprake moet zijn van één grote welzijnsorganisatie –anders dan jeugd-  is maar de vraag. 
Vrijwilligers zijn zeer betrokken mensen die graag hun bijdrage aan welzijnsactiviteiten leveren.  
Met elkaar moeten we een organisatieverband zien te vinden waar de kracht van de vrijwilliger 
optimaal benut wordt. Dat is ons belang. Wat het gaat worden, daar mag de vrijwilliger in 
meedenken. Dit alles los van aanbestedingsregels die in acht moeten worden genomen. 
De eisen die de PvdA noemt nemen wij in de afwegingen mee. 
 

• Reactie op PVDA alcoholmatigingsbeleid.  
 

• De indicatoren zijn van de notitie ‘alcoholpreventie jeugd 2012-2015’ afgeleid. De 
doelstellingen/indicatoren zijn in overleg met de GGD vastgesteld, die vierjaarlijks onderzoek doet 
naar o.a. het alcoholgebruik van jongeren en de tolerantie van ouders. Er zijn doelen 
geformuleerd die realistisch en haalbaar zijn.  
 

• Het is niet realistisch om dezelfde doelstellingen nu van toepassing te verklaren op de doelgroep 
tot 18 jaar. Een leeftijdsverhoging als deze heeft tijd nodig voordat deze ook als sociale norm 
door jongeren en hun ouders gezien wordt. Niet voor niets trekt het Rijk meerdere jaren uit voor 
een landelijke campagne. Het is irreëel om te verwachten dat in 2015 slechts 11% van de 
doelgroep 12-18 alcohol nuttigt.  
 

• In de uitvoering van het preventiebeleid houden we uiteraard wel degelijk rekening met de 
verhoogde leeftijdsgrens. We sluiten aan bij de landelijke normcampagne die vanaf halverwege 
november gelanceerd wordt en zullen daar ook lokaal en/of regionaal aandacht aan besteden. 
Daarnaast zijn andere preventieve activiteiten (zoals de lesprogramma’s op de basisscholen) op 
de nieuwe leeftijdsgrens aangepast en houden we ontwikkelingen (rondom keten, bijvoorbeeld) 
n.a.v. de nieuwe leeftijdsgrens nauw in de gaten.  
 

• Bij het opstellen van nieuw alcoholpreventiebeleid wordt uiteraard opnieuw gekeken naar nieuwe 
doelstellingen en indicatoren, die toegespitst worden op de nieuwe leeftijdsgrenzen 
 
Bibliotheek  
De Bieb staat beschreven als de “spin in het sociale en culturele web met een 
prestatieopdracht op het gebied van kulturhusontwikkeling en onderwijs” (blz 55). Dit 
schuurt wel met de financiële meevaller die hier behaald wordt (blz 64). De meevaller is  
in wezen een kale bezuiniging op het bibliotheekwerk. En dat verhoudt zich niet goed tot 
de hoge verwachting die we van de bibliotheek en haar medewerkers hebben. We vragen u 
andermaal de bezuiniging op het bibliotheekwerk te heroverwegen. 12 



 
Deze discussie is reeds gevoerd in de raadsvergadering van afgelopen juni. We zijn nog in 
afwachting van een plan van de bibliotheek hoe zij de komende jaren omgaan met de nieuwe 
financiële situatie en de inzet van de opgebouwde reserve. Het lijkt prematuur om op dit moment 
extra geld ter beschikking te stellen en niet logisch om terug te komen op het eerder genomen 
besluit. 

 
 
Wethouder Goldsteen 
CDA 
Voortgang ’t Plein: vraag 12  (weth. Goldsteen) 

Met Nieuwleusen Synergie heeft overleg plaatsgevonden. Het planidee is gepresenteerd, maar 
vooral op het punt van de exploitatie zijn er nog veel vragen. Het college wacht nog op een 
antwoord van Nieuwleusen Synergie. Het college zal het uiteindelijk planvoorstel door een derde 
partij op haalbaarheid laten toetsen. Er wordt al met al 8 miljoen euro door Nieuwleusen Synergie 
gevraagd. Hoe dit bedrag te financieren is onderwerp van nadere studie. 

 
Vraag van de fractie van de CU: (4) Als je de paragraaf over “N-wegen” leest, kun je enerzijds stellen 
dat de provincie en de gemeente veel doen om de bereikbaarheid en de veiligheid te verbeteren. …We 
vragen het college om een goed doordacht, compleet en communiceerbaar plan te maken om 
gedurende die periode de bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen. Bereikbaarheid van kernen 
(w.o. ook Zwolle) en veiligheid op mogelijke sluipwegen in het buitengebied evenals flankerend OV-beleid 
horen hier ook bij. 
 
Antwoord:  
De zorg om de bereikbaarheid van de gemeente Dalfsen heeft het college al in het voortraject bij de 
provincie neergelegd. Antwoord was dat de provinciale werken binnen de provincie natuurlijk intern 
worden afgestemd. Te zijner tijd wil de provincie de omliggende gemeenten daar bij betrekken. 
Rijkswaterstaat heeft een afstemmingsplicht (met de provincie) voor het werk aan de N35, dus ook dat 
traject is bij de provincie helder. 
 
De rol van Dalfsen is en blijft het actief signaleren en meedenken over mogelijke problemen en kansen 
binnen onze gemeente gedurende de werkzaamheden. Dat heeft het college al vroegtijdig opgepakt door 
bijvoorbeeld binnen het project N340 herhaaldelijk de aandacht te vestigen op kansen voor openbaar 
vervoer tijdens het werk.  
Het college is niet in staat de taak van het opstellen een plan om de bereikbaarheid en veiligheid te 
waarborgen geheel van de provincie over te nemen. Daarvoor heeft een aanliggende gemeente als 
Dalfsen niet de (financiële) mogelijkheden, de kennis (van het traject buiten de gemeentegrens 
bijvoorbeeld) en ook niet de autonomie. Dat geldt ook voor het bepalen van de bereikbaarheid van 
kernen (w.o. ook Zwolle) en veiligheid op mogelijke sluipwegen in het buitengebied, evenals flankerend 
OV-beleid.  
Erover communiceren naar de burgers toe kan Dalfsen (voor een deel) wel zelf inkleden, maar de inhoud 
overnemen van de wegbeheerders Rijk en provincie is ongewenst. 
 
 
VRAAG van de fractie van gemeentebelangen : Wij hebben al meerdere malen aangehaald dat er in 
de bebouwde kommen te hard gereden wordt volgens klagende burgers. Onze vraag is; Kan de politie 
hier eens lasercontroles en prikacties uitvoeren? (4) 
 
REACTIE: 
Eén keer in de zes weken bespreekt de verkeersmedewerker van de afdeling onderhoud en Beheer met 
de politie diverse verkeerszaken, waaronder klachten over locaties (binnen de bebouwde kom) waar te 
hard wordt gereden.  
Wij zetten (veelal op verzoek van bewoners) snelheidsdisplays in. Ook plaatsen wij regelmatig 
wegkantradars om de snelheden van weggebruikers in beeld te brengen.  



Waar mogelijk wordt er door de politie (bij gelegenheid) handhavend opgetreden. In verband met 
beperkte uren die de politie beschikbaar heeft, is (structureel) handhaven niet haalbaar. 
Er zijn tal van locaties waar (binnen en buiten de bebouwde kom) te hard wordt gereden. In uitzonderlijke 
gevallen (als er structureel, fors te hard wordt gereden) wordt er door de gemeente/politie actie 
ondernomen. Bijvoorbeeld in de vorm van een flyer-actie of een handhavingsactie. Voorbeelden zijn de 
Beatrixstraat Dalfsen en Pr. Beatrixstraat Nieuwleusen, waar veelvuldig overleg is met 
aanwonenden/belanghebbenden. Door politie en gemeente worden ook voorstellen gedaan om de 
verkeersveiligheid daar waar mogelijk te vergroten. Niet alleen op deze locaties, maar ook op andere 
locaties, wordt er serieus naar de problemen gekeken.  
 
VRAAG van de fractie van de PvdA: Openbaar vervoer en bundeling verschillende vervoersstromen: Wij 
vinden het uit oogpunt van milieu, financiën en efficiency van belang om experimenten te starten om 
zoveel mogelijk doelgroepenvervoer met elkaar te combineren. Het is vanwege niet verantwoord en 
gezien de enorme provinciale bezuinigingen ook noodzakelijk, alternatieven te onderzoeken en op 
haalbaarheid te toetsen. Vanzelfsprekend zal dit in overleg/samenspraak moeten met het provinciaal 
bestuur. De aanzet heeft de Partij van de Arbeid op 21 juni jl. gegeven tijdens een symposium openbaar 
vervoer in brede zin om de leefbaarheid op het platteland te vergroten. Laten we de gedane handreiking 
vanuit de provincie oppakken om een pilot in Lemelerveld te starten voor gecombineerde 
vervoersstromen. 
 
REACTIE: 
Lemelerveld behoort tot één van de vijf dorpen waar de provincie Overijssel wil experimenteren met 
nieuw openbaar vervoer. Ondanks grote bezuinigingen binnen het openbaar vervoer, blijft een goede 
bereikbaarheid van het platteland belangrijk. Vervoerder Syntus en de provincie willen samenwerken met 
lokale initiatieven (bijvoorbeeld: organisatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld). Zij blijven uitzien naar 
mogelijkheden om het OV-aanbod en de uitvoering daarvan te verbeteren.  
 
Medio 2013 heeft de provincie (samengevat) de volgende reactie gegeven op het initiatief (symposium) 
van de PvdA fractie: 
De betrokkenheid wat betreft het openbaar vervoer in Lemelerveld is groot, zowel bij de buspassagiers 
zelf als bij alle organisaties daaromheen. Dit is afgelopen jaar gebleken in de onderlinge contacten, maar 
ook in het recent door de PvdA georganiseerde mini-symposium over het OV op het platteland kwam dit 
nadrukkelijk naar voren. Bij het symposium is afgesproken dat Lemelerveld één van de kernen is waar 
met de direct betrokken belangenorganisaties nagedacht gaat worden over de toekomstige invulling van 
het OV in diverse denkbare varianten, gerelateerd aan het provinciale OV-beleid. Maar niet alleen 
nadenken, waar mogelijk zullen er ook plannen gerealiseerd worden, structureel of om te beginnen als 
proef. Plaatselijk Belang, Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld, Leefbaar Lemelerveld en 
ROVER/ROCOV worden daartoe concreet uitgenodigd, en andere partijen kunnen eventueel aanhaken. 
Dit zogenaamde ‘5-dorpenplan’, als ook de herijking  van de provinciale OV-tactiek, vormen het platform 
om verder te denken, praten en werken aan het toekomstige openbaar vervoer in Lemelerveld. 
 


