
Beantwoording punten algemene beschouwingen 
 
Burgerparticipatie 
 
1. Aandacht is terecht in de zin dat hier ook veel nadruk op wordt gelegd in het raadsdocument. Dan 

komt dit onderwerp vanzelfsprekend ook veel in de algemene beschouwingen terug. 
 

2. Aan de andere kant is er nog niet zo lang geleden een onderzoek van de rekenkamercommissie 
geweest met als uitkomst dat in Dalfsen veel aan burgerparticipatie wordt gedaan, maar dat er weinig 
van is vastgelegd: Rijk in de praktijk, summier op papier. Laten we onszelf dus niet aanpraten dat we 
het slecht doen! Bovendien zijn er goede voorbeelden te noemen van participatietrajecten, waaronder 
die bij van kanalenvisie in Lemelerveld, die door een van de fracties expliciet wordt genoemd. Of die 
van de speelplaatsen die onlangs in de raad is geweest. Maar ook bij veel kleinere projecten 
(bijvoorbeeld herinrichten van straten) wordt standaard burgerparticipatie toegepast.  
 

3. Burgerparticipatie is in de ogen van ons college niet een expliciete taak voor college en ambtelijke 
organisatie, maar juist ook een voor uw gemeenteraad. In het kader van de kaderstellend rol van de 
raad ligt daar o.i. een eigen verantwoordelijkheid. De raad kan op basis van een lange termijn agenda 
(of het raads- en coalitiedocument; eventueel vertaald in het collegeprogramma) hierop met 
ondersteuning van de griffie eigen actie uitzetten. 

 
 
Organisatieontwikkeling/Verbouwing/reorganisatie 
 
1. Uit de beschouwingen wordt duidelijk dat de organisatieontwikkeling onder de noemer De Verbouwing 

belangrijk wordt gevonden. Hoewel de bedrijfsvoering een bevoegdheid van het college betreft, zijn 
we wel blij met de aandacht die dit bij de raad krijgt. 
 

2. Het klopt dat er incidenteel extra middelen nodig zijn voor De Verbouwing en voor een overgangsjaar 
voor de loonkosten van de concerncontroller.  
 
Bij de presentatie van de nieuwe organisatiestructuur is aangegeven dat dit op een breed draagvalk in 
de organisatie kan rekenen, maar dat er wel aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan. 
De belangrijkste is dat medewerkers meer dan in het verleden zelfstandig (taakvolwassen) moeten 
werken en meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat gaat niet lukken door het alleen maar met 
elkaar af te spreken. Voor zo’n andere werkhouding is een programma nodig waarin medewerkers 
handvaten krijgen aangereikt om dit ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Voor dit programma zijn 
geen incidentele middelen meer beschikbaar. We verwachten voor twee jaar een bedrag van 
€ 50.000,- nodig te hebben. Het eerste jaar vragen we dit budget van de raad. Voor het tweede jaar 
willen we eerst bezien of dit uit bestaande bedrijfsvoeringsmiddelen kan worden vrijgemaakt. 
 
De concerncontroller wordt toegevoegd aan de personeelsformatie. Ons college neemt aan dat uw 
raad mét ons van mening is dat extra aandacht voor concerncontrol een noodzaak is (mede met het 
oog op de kwaliteitsslag die gemaakt moet worden in de budgetcyclus en het ‘in control’ krijgen van de 
financiële én de beleidscyclus). De structurele kosten daarvan willen we dekken met de voordelen die 
we genereren door efficiencymaatregelen (waaronder intergemeentelijke samenwerking). We 
verwachten die voordelen met ingang van 2016 Het jaar 2015 moet dan worden overbrugd. De kosten 
daarvan worden geraamd op een ton.  
Overigens zullen wij deze methodiek meer transparant in de begroting 2015 verwerken. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 
 
In het rapport over de nieuwe organisatiestructuur is ook het onderwerp van de intergemeentelijke 
samenwerking meegenomen. Wij hebben daar aangegeven dat we eerst de lopende initiatieven willen 
afronden, voordat nieuwe worden opgepakt. Op het onderwerp belastingsamenwerking zal het college 
nog voor het reces een besluit nemen dat als intentieverklaring naar het GBLT (Gemeenschappelijk 



Belastingkantoor Lococensus Tricijn) zal gaan. Uw raad zal daarover via het RIS worden geïnformeerd. 
Omdat het hier de aansluiting bij een Gemeenschappelijke Regeling betreft, zullen wij in 2015 een 
voorstel voor aansluiting bij het GBLT aan u voorleggen. 
 
De mogelijke aansluiting bij het Shared Service Center van de gemeenten Zwolle, Kampen en de 
provincie Overijssel is voor Dalfsen een belangrijke stap. In eerste instantie betreft het onze taken op het 
gebied van ICT, inkoop en personeels- en salarisadministratie; maar later zal dit naar verwachten verder 
worden uitgebreid. Bij zo’n belangrijke beslissing gaan we niet over een nacht ijs. Er wordt in dit traject 
een uitgebreide businesscase opgesteld. Om de kwaliteit daarvan te borgen, maar ook de kosten te 
delen, trekken we hierin samen op met de gemeente Dronten. Dat neemt niet weg dat het benodigde 
budget niet uit de bestaande middelen kan worden opgebracht. Ook hierin gaan de kosten voor de baat 
uit. 
 
Gemeentebelangen 
De uitvoering van de Drank- en Horecawet ligt sinds begin dit jaar bij de gemeente. Wij hopen op een 
goed 
resultaat maar we horen ook aardig wat klachten over de uitvoering van de verordening. We zien de 
evaluatie 
eind van dit jaar dan ook graag tegemoet. (3) 
  
Misschien waren er in het begin mopperende verenigingen maar dan toch in de eerste plaats omdat ze 
het niet met de wet eens waren. Ik hoor er nu weinig meer over. Informatieavond met organisatoren 
evenementen is geweest. Verslag is klaar, uitwerking van de afspraken bijna. Wordt binnenkort verstuurd. 
Informatieavond verenigingen staat in de wacht naar aanleiding van voorbespreking. Voor de 
zomervakantie wordt nog mail gestuurd met korte uitleg hierover en toezegging dat na de zomervakantie 
een informatiebrief volgt over de schenktijden en inventarisatie wenselijkheid informatieavond. Meeste 
verenigingen hebben al zomerstop vandaar het doorschuiven. Briefje voor horecaondernemers, waarom 
verzocht was tijdens overleg, ligt klaar voor verzending.  
Evaluatie van het beleid staat gepland medio 2015, niet eind dit jaar! 
  
  
VVD 
kopje openbare orde en veiligheid:... 
Mogelijk dat de evaluatie- en uitbreidingswet BIBOB extra handvatten geeft. Graag zien wij deze beleids 
evaluaties en vernieuwingen tijdig met hoge prioriteit op de agenda. 
  
In het  burgemeestersoverleg is al besloten de nieuwe Bibob beleidslijn te volgen. Dit betekent uitbreiding 
van de toepassingsmogelijkheden. De toepassing van de Bibod richtlijn is een exclusieve bevoegdheid 
van de burgemeester 
 


