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Overzicht uitgevoerde werkzaamheden raadsperiode 2010 – 2014 
In het coalitiedocument 2010 – 2014 staan de prioriteiten beschreven die in de raadsperiode 2010 – 2014 
door het college van B&W zouden worden opgepakt. In het coalitiedocument legt het college 
verantwoording af over de gerealiseerde onderwerpen en de stand van zaken per 1 maart 2014.  
 
Naast de in het coalitiedocument genoemde onderwerpen heeft het college zich bezig gehouden met een 
breed scala aan andere uitgevoerde taken en projecten. In dit overzicht geven wij u per hoofdstuk van de 
begroting een overzicht van de gerealiseerde taken die niet in het coalitiedocument staan beschreven. 
Deze lijst is niet uitputtend bedoeld. Het geeft een globale weergave van wat de afgelopen raadsperiode 
is gebeurd. In deze lijst zijn niet de dagelijkse uitvoerende zaken opgenomen.  
 

 
 

Hoofdstuk 1  Bestuur 
 
Communicatievisie 
Door de gemeenteraad is de communicatievisie “relaties met inhoud” vastgesteld. In deze notitie wordt de 
nadruk gelegd op relatiemanagement, burgerparticipatie, de opkomst van de sociale media etc.  
 
Burgerpanel 
Mede op verzoek van de gemeenteraad zijn we in 2013 gestart met een burgerpanel. Het burgerpanel is 
nu tweemaal ingezet. Eenmaal voor de drank- en horecawet en eenmaal voor opkomstbevorderende 
maatregelen voor de verkiezingen.  
 
Handboek burgerparticipatie 
Om onze inwoners vroegtijdig te betrekken bij het beleidsproces hebben wij een handboek 
burgerparticipatie opgesteld. Hierin zijn de randvoorwaarden opgenomen hoe met burgerparticipatie om 
te gaan.  
 

Upgrade www.dalfsen.nl 
De website is een van onze belangrijkste communicatiemiddelen. Om aan de eisen en verwachtingen te 
kunnen blijven voldoen is vorig jaar de website geheel herzien. Digitale dienstverlening neemt daar een 
belangrijke plaats in.  

 

Interbestuurlijk Toezicht 
Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak, waarbij de provincie toezicht houdt op de naleving van wet- 
en regelgeving op de domeinen financiën, milieu, archief, wonen en ruimtelijke ordening (inclusief natuur, 
externe veiligheid en water) bij gemeenten. In februari 2011 hebben de provincie Overijssel en de 
gemeente Dalfsen de bestuursovereenkomst voor vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen 
ondertekend. Vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen en een nieuw toezichtkader moeten leiden tot 
een integraler en doelmatiger toezicht, met een afname van de bestuurlijke drukte. Meer vertrouwen in 
elkaar, een grote eigen verantwoordelijkheid van de gemeente en duidelijke afspraken aan de voorkant 
maken het mogelijk om alleen intensief toezicht te houden als daar gegronde reden voor is. Op basis van 
objectieve criteria geeft de provincie jaarlijks met een verkeerslichtkleur (groen-oranje-rood) de sectorale 
toezichtbevindingen weer. De kleurstelling heeft een direct effect op de te hanteren toezichtintensiteit in 
het komende jaar. De provincie Overijssel heeft onze gemeente op alle toezichtsdomeinen een groene 
score toegekend, wat betekent dat een lage toezichtsintensiteit volstaat. 
 
 
 

Hoofdstuk 2  Openbare orde en veiligheid 
 
Integrale veiligheidsbeleid:  
In november 2010 is de kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De 
algemene doelstelling van het beleid is om samen met alle veiligheidspartners de huidige veilige woon- 
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en leefomgeving in stand te houden en ons samen met deze partners te richten op de in de nota 
vermelde speerpunten. In de nota Integrale Veiligheid 2011-2014 zijn ondermeer de volgende 
speerpunten benoemd: 

1. Leefbaarheid: Minder overlast door hondenpoep door een strengere aanpak van de eigenaar 
(opruimplicht, strengere handhaving); 

2. Huiselijk geweld;  
3. Woninginbraken en voertuigcriminaliteit; 
4. Overige criminaliteit (o.a. fietsendiefstallen);  
5. Jeugdoverlast;  
6. Verkeersveiligheid (m.n. te hard rijden). 

 
Externe veiligheidsbeleid: 
In 2012 is het externe veiligheidsbeleid vastgesteld. Hierbij gaat het om de risico’s voor de omgeving die 
samenhangen met het produceren, verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Deze 
risico’s doen zich voor rondom zowel risicovolle inrichtingen, transportassen als buisleidingen waarover / 
waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Doel is om duidelijk te maken welke externe 
veiligheidsrisico’s in de gemeente Dalfsen aanwezig zijn en hoe met deze en toekomstige risico’s dient te 
worden omgegaan. 
 
Rampenbestrijding en crisisbeheersing: 
Sinds 1 oktober 2010 is het Besluit Veiligheidsregio’s van kracht. Dit besluit bepaalde dat er een Team 
Bevolkingszorg moest komen voor het invullen van de gemeentelijke taken ten tijde van een ramp of 
crisis, dit o.a. ter versterking van de gemeentelijke kolom binnen de rampenbestrijding ten opzichte van 
de professionele rode (brandweer), blauwe (politie) en witte (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en 
Rampen of GHOR) kolommen.   
Per 1 juli 2012 is de lokale ambtelijke organisatie voor rampenbestrijding van de gemeente Dalfsen 
officieel beëindigd en hebben de gezamenlijke gemeenten van de Veiligheidsregio IJsselland de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing georganiseerd in het Team Bevolkingszorg. De gemeentelijke 
rampenplannen zijn vervangen door het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio.  
De gemeente Dalfsen levert een bijdrage aan de personele bezetting van dit team. De functies binnen het 
team zijn verdeeld over vier clusters van gemeenten. Dalfsen werkt hierin samen met Zwartewaterland, 
Staphorst en Steenwijkerland.  
 
Nieuwe Drank- en Horecawet 
Per  01-01-2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht. De hoofdpunten: 
- Verordening t.a.v. (in elk geval) paracommercie. Op 18 december 2013 is deze verordening door de 

raad vastgesteld. De verordening treedt per 15-03-2014 in werking. 
- Toezicht en handhaving. De naleving en het toezicht op verleende horecavergunningen ligt bij de 

gemeente. Hieraan wordt in RUD verband uitvoering gegeven. 
Vanaf 1 januari 2014 geldt er één leeftijdsgrens van 18 jaar; zowel voor de verkoop van 
zwakalcoholhoudende drank als voor sterke drank. Tevens zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze 
alcohol bij zich hebben in de openbare ruimte. Gemeenten zijn verplicht om uiterlijk per 1 juli 2014 een 
preventie- en handhavingplan te hebben vastgesteld. Het preventie- en handhavingplan staat 
geagendeerd voor de raadsvergadering in maart. 
 
Regionaal evenementenbeleid 
In 2012 is een regionale werkgroep aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een regionale notitie 
Evenementenveiligheid. Dit is een uitwerking van de landelijke handreiking. Het algemeen bestuur van de 
veiligheidsregio stelde de regionale handreiking evenementenveiligheid vast op 27 juni 2012. Er zijn 
regionale afspraken gemaakt over o.a. het classificeren van evenementen en een regionale 
evenementenkalender. Er wordt nog gewerkt aan een digitaal systeem voor aanvragen 
evenementenvergunning inclusief classificeren en evenementenkalender.  
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Hoofdstuk 3  Beheer Openbare ruimte 
 
Groenstructuurplan 
Het groenstructuurplan is in 2013 geactualiseerd. Met het groenstructuurplan (GSP) heeft de gemeente 
een concreet plan waarmee de kwaliteiten van de groene openbare ruimte in de vijf kernen gewaarborgd 
en versterkt kunnen worden. In het groenstructuurplan wordt richting gegeven aan de volgende 
beleidsthema’s: bomen, snippergroen, omvormingen, speelplaatsen en honden. De continuering 
barometer duurzaam terreinbeheer “niveau Goud” en duurzaamheid spelen binnen de beheerplannen en 
diverse grote groenobjecten, reconstructies/herinrichtingen van de integrale openbare ruimte en grote rol 
van betekenis.  
 
Afstoten van openbaar groen,  
Iedere kern in de gemeente Dalfsen heeft een eigen groenbeeld dat wordt bepaald door de groene hoofd- 
en nevenstructuur, parels en buurtgroen die bijdragen tot het woongenot. Bewoners doen regelmatig een 
verzoek tot aankoop of huur van het gemeentelijk groen dat vaak direct grenst aan het eigen 
(woon)perceel. Snippergroen zijn percelen openbaar groen die geen deel uitmaken van de gemeentelijke 
groene hoofd- en nevenstructuur of parels, én die geen of minimale betekenis hebben voor de openbare 
ruimte. Aan de hand van verschillende toetsingscriteria wordt vastgesteld of een perceel in aanmerking 
komt voor verkoop of verhuur. Maakt het groen geen onderdeel uit van de groene hoofd- en 
nevenstructuur of parels en heeft het groen geen duidelijke doelfunctie, dan behoort het afstoten tot de 
mogelijkheid. 
 
Bomenbeleid 
Bomen spelen een belangrijke rol bij de inrichting van de buitenruimte, zoals herkenningspunten, 
zichtlijnen, etc. Daarnaast hebben bomen een positieve invloed op het milieu en de leefomgeving van 
mensen. Onze gemeente staat tot in de wijde omgeving bekend als een groene gemeente. De bomen 
zijn beeldbepalend in het openbaar groen van Dalfsen. Door het vastleggen van bomenbeleid wordt 
gewerkt aan een duurzaam en goed beheersbaar bomenbestand. Wij streven naar behoud, ontwikkeling 
en bescherming van het bomenbestand. Een optimale afstemming tussen zowel de diverse afdelingen 
van de gemeente als de verschillende beleidsonderdelen waarborgt en optimaliseert de kwaliteit en 
kwantiteit van het bomenbestand.  
 
Gedragscode Flora- en Faunawet 
De gemeente Dalfsen heeft in het kader van de Flora- en faunawet in 2010 een gedragscode opgesteld. 
Het betreft de gedragscode voor Bestendig Beheer, Ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting Bestendig 
gebruik. Deze gedragscode is door het Ministerie goedgekeurd en geeft dus, bij correcte uitvoering, 
vrijstelling. 
 
Beheersing eikenprocessierups,  
In 2012 hebben we de notitie voor de beheersing van de eikenprocessierups (2010) herzien. De 
eikenprocessierups vormt een jaarlijks terugkerend probleem. Van mei tot in juli gaat de 
eikenprocessierups op eikenbomen op zoek naar nieuwe eikenbladeren. Gedurende deze periode 
verspreidt de rups brandharen die bij mensen ernstige irritaties kunnen geven. Er is dus sprake van een 
probleem voor de volksgezondheid. Door monitoring, wegzuigen bij incidentele nesten en biologische 
bestrijding toe te passen op plekken waar de plaagdruk en overlast groot is, is de overlast beheersbaar 
gemaakt. 
 
Hondenbeleid  
Op 15 juni 2010 hebben wij het hondenbeleid aangescherpt. Aanleiding daarvoor was de overlast van 
honden(poep). Overal in de gemeente geldt nu een aanlijnplicht met als uitzonderingen de 
losloopterreinen en het buitengebied. Er geldt  overal  een opruimplicht, binnen de kom maar ook in 
losloopgebieden en buiten de kom. Op ingerichte speelplaatsen, zandbak en en/of speelweide en 
schoolterreinen zijn honden niet toegestaan.  
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Steenmarterbeheerplan.  
Het steenmarterbeheerplan (2012) heeft tot doel het geven van inzicht in de aanpak van en de procedure 
met betrekking tot het voorkomen en opheffen van overlast door steenmarters. De steenmarter neemt in 
aantal toe. In de jaren zeventig kwam de steenmarter bijna niet meer voor in Nederland. Door de 
beschermde status gaat het de laatste jaren weer goed met de steenmarter. De steenmarter kan echter 
ook overlast veroorzaken. Het aantal meldingen van overlast is toegenomen. Op grond van de Flora- en 
Faunawet (FFW) mag de beschermde steenmarter niet worden verjaagd, gevangen of gedood. Met een 
beheerplan wordt voorkomen dat er per melding een ontheffing aangevraagd moet worden bij 
Gedeputeerde Staten (GS).  
 
Entente Florale 
Dalfsen heeft in 2013 meegedaan aan en is winnaar geworden van de Nationale Groencompetitie. Wij 
zijn bekroond met goud in de categorie ‘dorpen en kleine steden’ in de Entente Florale. Daarnaast 
hebben we ook het certificaat Groen en Gezondheid ontvangen. De toeristische stimuleringsgroep 
ontwikkelt plannen om deze prijs verder uit te nutten.  
 
Meerjarenplan onderhoud bruggen en duikers  
In 2012 is het meerjaren onderhoudsplan (MOP) verkeersbruggen en duikers opgesteld. Het beleidsplan 
beschrijft de wijze waarmee invulling wordt gegeven aan het onderhoud van verkeersbruggen en duikers.  
Het doel van het meerjaren onderhoudsplan is het kader te vormen voor het veilig in stand houden van 
de in de gemeente aanwezige beschreven objecten. Het plan beschrijft het areaal en de actuele  en 
gewenste onderhoud toestand. Daarnaast zijn de benodigde maatregelen in beeld gebracht. 
 
Beleid openbare verlichting    
Afgelopen jaar is de beleidsnotitie openbare verlichting vastgesteld waarbij wij ingaan op duurzaamheid, 
verkeers- en sociale veiligheid. We voldoen daarmee aan de ROVL 2011.  De huidige traditionele 
verlichting wordt vervangen door LED verlichting. Daar waar te veel verlichting staat hebben we ervoor 
gekozen deze te gaan verwijderen. 
 
Beleid gemeentelijke gebouwen 
In 2013 is het beleidsplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2013 – 2017 geactualiseerd. 
De gemeente heeft ca. 25 gebouwen variërend in grootte ingezet voor diverse doeleinden zoals voor de 
gemeentelijke organisatie, sport, sociaal culturele doeleinden en voor algemeen gebruik. Alle gebouwen 
worden gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. Doelstelling van het beleidsplan is de wijze van 
instandhouding van de gemeentelijke gebouwen voor de genoemde periode vast te leggen. 
 
Uitvoeringsnota Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan,  
In 2008 heeft de Gemeente Dalfsen het in 2004 opgestelde integraal beleidsplan op het gebied van het 
verkeer en vervoer, het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) geactualiseerd. Het GVVP 
bestaat uit drie delen. Het derde deel gaat over de uitvoeringsnota. Na twee eerdere uitvoeringsnota’s is 
nu de derde uitvoeringsnota opgesteld voor de planjaren 2013-2015. De keuze voor de projecten voor de 
periode 2013 t/m 2015 zijn gebaseerd op het geldende investeringsplan en de prioriteit (=effectiviteit) van 
de projecten (afweging kosten en de mogelijke koppeling met onderhoudswerkzaamheden). Ook is 
rekening gehouden met een gevarieerd pakket aan projecten. Er wordt niet alleen tegemoet gekomen 
aan de doelstellingen met betrekking tot het gemotoriseerde verkeer maar ook aan de wensen vanuit het 
aspect veiligheid, het fietsverkeer en de overige modaliteiten. 
 
Planvorming provinciale en rijkswegen 
De Dalfser belangen zijn voortdurend onder de aandacht gebracht en daar waar mogelijk is medewerking 
verleend. Vele overleggen hebben plaatsgevonden zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. In de 
reactie op het coalitieakkoord is de verrichte inspanning zichtbaar gemaakt. 
 
Rechterensedijk 
In 2013 is in twee fasen besluitvorming gekomen over de aanpak van de Rechterensedijk. In de 
verkenning naar het verkeersveiliger inrichten van de Rechterensedijk -waarin de variant ‘huidig tracé 60 
km/uur met flankerende maatregelen’ heeft het hoogst gescoord- is de uitvoering in twee delen 
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opgesplitst. Het deel vanaf de bocht tot aan kasteel Rechteren is uitgevoerd. Eind 2014 is de 
besluitvorming over het deel station – bocht gekomen. Hierbij is gekozen voor eenzijdige kap aan de 
zuidzijde. Op 19 maart wordt een volksraadpleging gehouden of het besluit heroverwogen moet worden. 
 
 
 

Hoofdstuk 4  Economische zaken 
 
Vaststelling nota economisch beleid 2013-2020 in 2013 
De nota economisch beleid is in 2013 vastgesteld. Met deze nota economisch beleid 
worden voorstellen gedaan om in te spelen op actuele economische ontwikkelingen. 
Hiertoe zijn de productiemilieus bedrijventerreinen, detailhandel, landbouw en vrijetijdseconomie en het 
actieprogramma opnieuw tegen de eisen van deze tijd, trends en ontwikkelingen gehouden. 
Specifieke aandacht is daarbij ook gegeven aan de situatie van de groep Zelfstandigen Zonder 
Personeel. De ambitie van het economisch beleid is het behouden van een vitale economie die de 
inwoners van de gemeente voldoende werkgelegenheid biedt, in aansluiting op wat de regio doet en 
biedt. Voor de uitwerking van beleid is er een actieprogramma opgenomen. 
De looptijd is afgestemd met de eindtermijn van de Missie en Visie / gemeente Dalfsen 2020.  
 
Vaststelling bedrijventerreinenvisie Dalfsen 2010-2025 in 2010 
In de bedrijventerreinenvisie 2010-2025 zet de gemeente Dalfsen  conform het nationale en provinciale beleid 
in op onder meer het toepassen van de SER ladder:  herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en het 

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.  De ruimtelijke visie voor bedrijventerreinen voor de kernen zijn 
vastgelegd in de Structuurvisie kernen. Omdat ruimtelijke ontwikkelingen zich niet beperken tot een 
periode van 10 jaar, is ook gekozen voor een doorkijk tot 2025.  
De Structuurvisie kernen en bedrijventerreinenvisie Dalfsen 2010 – 2025 zijn in 2010 vastgesteld.  
 
Planvorming/realisatie van de volgende projecten: 

• Intensivering winkelconcentratiebeleid (doorlopende ontwikkelingen zoals Kroonplein en 
Waterfront)  

• Verbetering uitstraling bedrijfsterreinen waaronder cameratoezicht  Nieuwleusen 

• Voor uitbreiding bedrijfsterrein in Lemelerveld (voor de zuidelijk ontsluiting N348 en de 
voormalige locatie Schrijver (‘t Febriek deelgebied Stappenbelt) is de planvorming opgepakt. 
Voor  uitbreiding Nieuwleusen is het nieuwe bestemmingsplan De Grift III onherroepelijk.  

• Bereikbaarheidsplannen N340/348/377en N35 
 

Contacten met het bedrijfsleven 
Afgelopen periode kenmerkte zich door een periode van crisis. We hebben de banden met het 
bedrijfsleven stevig aangetrokken. Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar nodig en moeten elkaar 
ondersteunen. Geprobeerd is om zoveel mogelijk het bedrijfsleven te ondersteunen. Zeer frequent heeft 
het college bedrijfsbezoeken gebracht. Dit is een goede methode gebleken om met elkaar in gesprek te 
komen en blijven. Een mooi voorbeeld is het gezamenlijk oppakken van het nieuwe aanbestedingsbeleid.  
 
 
 

Hoofdstuk 5 Onderwijs 
 

Toekomstbestendig onderwijs 
In tegenstelling tot verwachte lichte groei van het aantal leerlingen was de afgelopen jaren sprake van 
een daling van het aantal leerlingen. Dit was aanleiding om hier in 2012 nader onderzoek naar te doen en 
dit met schoolbesturen te bespreken. Conclusie is dat deze daling de komende jaren doorzet. Samen met 
schoolbesturen pakken wij de gevolgen en hoe hiermee om te gaan op. Uitgangspunt is 
toekomstbestendige scholen met als vertrekpunt leegstand in scholen op te vangen en het voorkomen 
van concurrentie met bestaande voorzieningen. Dit door op basis van de in mei 2013 besproken aanpak 
en vastgestelde visie ‘Het kind en de jeugd centraal’ toekomstige huisvestingsscenario’s per kern uit te 
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werken en keuzes te maken. Ook het voortgezet onderwijs in de kern Nieuwleusen betrekken wij hierbij. 
Medio 2014 ronden wij dit af en leggen dit ter besluitvorming voor. Hierbij wordt  rekening gehouden met 
landelijke ontwikkelingen waarbij o.a. gekoerst wordt op het per 1 januari 2015 overdragen van 
huisvestingstaken van gemeenten naar schoolbesturen. Dit als gevolg van rijksregelgeving. 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Cultuur, sport en recreatie 
 
Bibliotheeknotitie 2014-2018 
In 2013 is het nieuwe bibliotheekbeleid ontwikkeld. Naast openstelling van 5 vestigingen in de 5 kernen 
die bij voorkeur zijn gehuisvest in een kulturhus wordt de bibliotheek ook uitgedaagd om ondernemender 
te worden en een bredere maatschappelijke positie in te nemen in 2018. 
 

Cultuurarrangement 2013-2016 
Sinds januari 2013 neemt de gemeente Dalfsen deel aan het project Cultuurarrangement. Een project 
van de provincie Overijssel. Een bijzondere kans om in tijden van krapte een financiële impuls te krijgen 
voor het beleidsonderwerp cultuur. Belangrijkste doelstellingen van het cultuurarrangement zijn om 
verbindingen te leggen en te investeren in een sterke culturele infrastructuur die bestand is tegen de 
veranderende toekomst. Daarnaast zien we het cultuurarrangement als impuls en ontwikkelmogelijkheid 
voor ons huidige cultuurbeleid. 
 
Cultuureducatie 
In 2013 is er besloten om vanaf augustus 2013 het contract met kunstencentrum Muzerie te beëindigen. 
Dit onder andere naar aanleiding van een onderzoek onder het basisonderwijs naar cultuureducatie en 
de toekomst en de zeer geringe belangstelling voor de kunst en muziek lessen in de vrije tijd. Vanaf 
schooljaar 2014/2015 krijgen de scholen zelf de beschikking over de middelen, om op deze wijze een 
eigen keus te maken wat betreft de invulling van het kunst en cultuur deel in het onderwijsprogramma. De 
muziek en kunstlessen in de vrije tijd worden in z’n geheel gestopt, maar als vangnet voor kinderen en 
jongeren in een bijstandssituatie start er vanaf augustus 2014 een Jeugdcultuurfonds in de gemeente 
Dalfsen.  
 

Realisering kunstwerk Gerner Marke 
In 2013 heeft een selectiecommissie, bestaande uit omwonenden, kunstcommissie en gemeente een 
definitieve keus gemaakt wat betreft het te realiseren kunstwerk in de Gerner Marke. De verwachting is 
dat in mei 2014 het kunstwerk daadwerkelijk onthuld kan worden. 
 
Combinatiefunctionaris cultuur 
In 2011 is de combinatiefunctionaris cultuur gestart en in 2013 is de aanstelling verlengd. Na een wat 
stroeve start heeft de combinatiefunctionaris cultuur op dit moment een belangrijke rol binnen het 
cultuureducatie programma op de basisscholen. Zij zorgt voor verbindingen, zet ontwikkelingen in gang, 
is gesprekspartner van zowel de cultuurcontactpersonen, directeuren en culturele instellingen en 
gemeente. Zonder provinciale subsidie en de combinatiefunctionaris cultuur waren de ontwikkelingen op 
het gebied van cultuureducatie niet mogelijk. 
 
Cultuurmakelaar 
Sinds april 2013 is er in Dalfsen een cultuurmakelaar actief. De makelaar uit Dalfsen werkt ook in de 
gemeenten Ommen en Hardenberg. Dit laatste zorgt voor een sterke verbinding tussen de Vechtdal 
gemeenten op het gebied van cultuur en toerisme. De makelaar heeft als opdracht om te makelen in het 
veld van kunst en cultuur. Concrete projecten die de cultuurmakelaar in 2013 heeft gerealiseerd zijn 
onder andere de organisatie van de Week van de Amateurkunst in 2013, de opening van het Vechtdal 
cultuurarrangement en de expert en inspreekavonden voor inwoners in de 3 kernen. Daarnaast is de 
makelaar belangrijke gesprekspartner voor de verenigingen waar het gaat om bv. fondswerving en PR 
vragen. De ontwikkelingen op het gebied van cultuur wat betreft uitvoer cultuurarrangement waren niet 
mogelijk geweest zonder provinciaal subsidie en de inzet van de cultuurmakelaar. 
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Investeringen in sportaccommodaties en Kulturhus(concept)en 
De afgelopen jaren is volop geïnvesteerd in accommodaties, de ‘hardware’. Hierbij is de insteek dat 
zoveel mogelijk verschillende verenigingen gezamenlijk gebruik maken van accommodaties. In 
verschillende situaties maken deze voorzieningen gebruik van de Kulturhus(concepten). Zo zijn in de 
afgelopen jaren de volgende grote projecten gerealiseerd: de Wiekelaar, Heidepark, sportpark Gerner en 
middengebied Nieuwleusen en vindt afronding van de projecten De Trefkoele+ en De Potstal dit jaar 
plaats. Het Kulturhusconcept in Hoonhorst is nog niet uitgerold. 
De openbare bibliotheek en Zaal Kappers ronden de onderhandelingen voor het vestigen van de 
bibliotheek in Zaal Kappers naar verwachting snel af. 

 
Kadernota bewegen en sport 2013 – 2016  
Het belang van bewegen en sport is duidelijk en wordt steeds opnieuw bevestigd. De kaders van het 
gemeentelijk beleid zijn vastgelegd in de Visie op sport en bewegen 2012 – 2020 en nader uitgewerkt in 
de begin 2013 vastgestelde Kadernota bewegen en sport 2013 – 2016. Meedoen is het devies. 
Tegelijkertijd is dit ook het centrale thema van de Wmo en de basis voor het gemeentelijk beleid op 
bewegen en sport. Het vertrekpunt is de breedtesport, is primair faciliteren in fysieke voorzieningen en 
secundair ondersteuning van de vrijwilligers(organisaties). Op basis van de prestatievelden van de Wmo 
steken wij  in op:  

a. het in de kernen van de gemeente beschikken over goede speel- en sportvoorzieningen 
waarbij we het bewegen en sporten stimuleren; 

b. het bevorderen dat de jeugd blijft bewegen en sporten; 
c. het ondersteunen van de vrijwilligersorganisaties; 
d. stimuleren van beweging door ouderen en mensen met een beperking   
Via diverse actiepunten in de jaren 2013 t/m 2016 geven wij hier nader invulling aan. 
 

Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen Onderwijs & Sport 
In 2011 zijn twee combinatiefunctionarissen Onderwijs & Sport gestart, waarbij deze 
combinatiefunctionarissen met name werden ingezet voor verbetering bewegingsonderwijs bij 
basisscholen en vergroting sportdeelname door jeugd. Deze doelen zijn bereikt.  I.v.m. het uitblijven van 
medefinanciering door scholen is begin 2013 besloten de combinatiefunctionarissen om te zetten in 
buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches hebben in 2013 via gesprekken met organisaties en 
verenigingen via een buurtscan per kern het bewegen en sport in beeld gebracht en wat er leeft. 
Vervolgens zijn op basis van vastgestelde visie en beleidskader, prioriteiten en actiepunten vertaald in 
een actieplan en uitvoering per kern. De buurtsportcoaches leveren een belangrijke bijdrage aan de 
nadere invulling van de diverse actiepunten, waarbij sprake is van maatwerk per kern en ze ontwikkelen 
zich meer en meer als gesprekspartner voor allerlei organisaties betrokken bij het bewegen en sporten. 
De kracht zit in het signaleren, het helpen opzetten van activiteiten, het bij elkaar brengen van partijen  en 
ondersteunen van verenigingen en organisaties bij vraagstukken en ontwikkelingen zonder dit over te 
nemen.   
 
Evaluatie archeologiebeleid in 2012 
Het in 2008 vastgestelde beleid werd in 2012 geëvalueerd en geactualiseerd, waarbij de uitgevoerde 
onderzoeken op de archeologische beleidskaart werden verwerkt. 
 
Vaststelling beleidsplan Recreatie en Toerisme 2011-2020 in 2011 
Met het beleidsplan recreatie en toerisme 2011 – 2020 wordt ingespeeld op trends en ontwikkelingen in 
de toeristische sector.  Hierbij zijn er drie algemene hoofdlijnen:  
1. het waarborgen en versterken van basiskwaliteiten (optimalisatie routestructuren: fietsen en wandelen, 
toeristisch voorzieningenniveau)  
2. marketing en promotie (uitdragen van 1) 
3. voorwaardenscheppend beleid voor het faciliteren van toeristische en recreatieve initiatieven. 
Op basis van een SWOT analyse is uitwerking gegeven in beleidsstrategieën op verschillende 
deelgebieden: routegebonden recreatie, watergebonden recreatie, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, 
promotie en marketing.  Vervolgens zijn de beleidsstrategieën vertaald in een maatregelenplan. 
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Vaststelling Nota Kampeerbeleid in 2011 
In 2011 is het kampeerbeleid geëvalueerd binnen de context van het beleidsplan recreatie en toerisme 
2011 – 2020.  Er zijn beleidskeuzen gemaakt voor kampeerterreinen, kleinschalig kamperen, kamperen 
op verenigingskampeerterreinen, natuurkampeerterreinen, kamperen buiten kampeerterreinen.   
 
Planvorming/realisatie van de volgende projecten: 

• Restauratie Molen Fakkert in Hoonhorst 
Na toekenning in 2009 van een subsidie van € 439.379,00 in het kader van het ‘Overijsels actieplan 
economische recessie 2009 – 2010 was, tezamen met het eerder door de raad beschikbaar gestelde 
krediet van € 460.000,00, eindelijk de financiering van de restauratie rond. Begin 2010 werden de 
werkzaamheden gestart en eind 2012 afgerond. Op 11 mei 2012 werd de molen door gedeputeerde 
mevrouw Bakker officieel in gebruik gesteld. 
 

• Wandelroutenetwerk 
Het wandelnetwerk is in 2012 in gebruik genomen. Daarmee wordt 280 kilometer gemarkeerde 
wandelroutes toegevoegd aan het wandelnetwerk in het Vechtdal. Het totaal aantal kilometers 
wandelroutes in het Vechtdal komt daarmee op ruim 1300 kilometer. Dit project is mogelijk gemaakt 
met co-financiering van de provincie (pMJP).  

 

• Pontje Hessum 
Het fiets- voetveer in Hessum is officieel in juni 2013 in gebruik genomen. Hierdoor is een nieuwe 
wandel en fietsverbinding tussen Dalfsen en Hessum gerealiseerd, waarbij de Vecht en de 
uiterwaarden nog beter beleefd kunnen worden. Dit project is mogelijk gemaakt met co-financiering 
van de provincie (pMJP). Er is boven verwachting gebruik gemaakt van het pontje. 

 

• Fietspaden/fietsmogelijkheden Wolthaarsdijk-westzijde, Varsen, Migaweg, Vennebergweg en 
Sterrebosweg. 
De afgelopen jaren is, met een financiële bijdrage van de provincie Overijssel in het kader van het 
pMJP, een aantal recreatieve fietspaden/fietsverbindingen gerealiseerd. Langs de Wolthaarsdijk-
westzijde is een losliggend betonnen fietspad aangelegd. De fietspaden Varsen en Migaweg zijn in 
samenwerking met de gemeente Ommen gerealiseerd. Zo is door de aanleg van 400 meter betonnen 
fietspad in onze gemeente een verbinding ontstaan met een nieuw fietspad door het buurtschap 
Varsen. In geval van de Migaweg is de toegankelijkheid van het landelijk gebied voor wandelaars en 
fietsers, inclusief de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen, verbeterd. Daarnaast profiteren 
aanwonenden en landbouwverkeer van de opknapbeurt van de Migaweg. Voor de fietspaden 
Vennenbergweg en Sterrebosweg is gekozen voor een innovatieve methode stabilisatie techniek, 
waardoor de bestaande zandweg in z’n geheel verbeterd is. De recreatieve ondernemers, fietsers en 
wandelaars hebben niet langer last van een stoffige en hobbelige weg. 

 

• Rondje Vecht 
Symfonie aan de Vecht – Rondje vecht is een samenhangend geheeld van impulsen in de ruimtelijke 
kwaliteit, educatie en bewustwording rond het thema water en duurzaamheid, natuurbeleving, 
bevordering van recreatie en toerisme en versterking van de culturele infrastructuur. Samen met de 
provincie is binnen het  programma Investeren met Gemeenten (Essent-middelen) geïnvesteerd in de 
projecten Passantenhaven, Pleisterplaats De Stokte, Uitkijktoren Vechtdal, landschapspark Vechtvliet 
en de restauratie van de bijgebouwen Westermolen (in één van de bijgebouwen is een 
streekwinkeltje gevestigd). De projecten zijn in 2011 en 2012 gerealiseerd. 

 

• Verhalenknooppunten 
Het Vechtdal is rijk aan verhalen. Tijdens de toeristische avond van 2009, georganiseerd door de 
toeristische klankbordgroep voor toeristische ondernemers en organisaties, is het idee ontstaan om 
deze verhalen toegankelijker te maken voor recreanten en toeristen. Dit idee om de belevingswaarde 
van de omgeving van het fietsroutenetwerk te verhogen, is door de gebiedspartners van Ruimte voor 
de Vecht enthousiast ontvangen. In 2011/2012 zijn dertig audionetics in het Vechtdal geplaatst, 
waarvan zeven in de gemeente Dalfsen. Een audionetic is een paal, waar als de recreant of toerist 
energie opwekt door op een pedaal te trappen, audiofragmenten worden afgespeeld. Elke paal vertelt 
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twee verhalen; één voor kinderen en één voor volwassenen. De verhalen zijn voor een groot deel 
ingesproken door bekende Vechtdallers en (oud) bestuurders. 

 

• Rustpunten buitengebied 
Binnen de gemeente zijn er 9 rustpunten. Het project is 2012 uitgevoerd. 
Rustpunten zijn letterlijk uitrustplaatsen op het erf van de lokale bewoner waar de fietser en 
wandelaar op verhaal kunnen komen. 
Rustpunten bieden de recreanten meer beleving van de streekeigenheid in het gebied, zowel in de 
producten als in het contact met de lokale bevolking. Dit zal hen verleiden tot langer verblijf, het 
bezoeken van andere gelegenheden in de omgeving, een hogere besteding en herhalingsbezoek. Dit 
project is mogelijk gemaakt met co-financiering van de provincie. 
Het project werd Overijssels breed eind juni 2013 afgesloten. 

 

• Marketing en promotie Vechtdal Overijssel 
De toeristische-recreatieve bedrijvigheid kent goede perspectieven. In het beleidsplan recreatie en 
toerisme worden concrete doelen genoemd: meer inkomsten, meerdaagse beleving en inspelen op 
kansen. Om deze kansen te verzilveren, is naast gemeentelijk toeristisch-recreatief beleid ook 
samenwerking binnen de regio een randvoorwaarde. De toerist kent immers geen gemeentegrenzen. 
Binnen MarkertingOost voert Vechtdalmarketing marketing en promotie uit. 

 
 
Hoofdstuk 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 
 
Statushouders 
Wij hebben specifieke aandacht besteed aan de huisvesting van statushouders. Wij hebben in de 
afgelopen raadsperiode de achterstand weggewerkt en we lopen nu prima op schema.  
 
Verandering wetgeving 
De Wet werk en bijstand is regelmatig gewijzigd. Dit is omgezet in nieuw beleid of nieuwe werkwijzen. 
Denk aan de afschaffing van de Wet investeren in jongeren (WIJ), de invoering en tevens afschaffing van 
de huishoudsinkomenstoets, strengere sancties, de 4-weken wachttijd bij jongeren. In de afgelopen 
raadsperiode is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) ingevoerd. Het nieuwe beleid is door 
de Raad vastgesteld.  
 
Wmo 
De wetgeving bij de Wmo wordt veel door jurisprudentie gevormd. Een belangrijke uitspraak in de 
afgelopen raadsperiode betrof het hanteren van inkomensgrenzen bij het verstrekken van collectieve 
voorzieningen. Dit had o.a. gevolgen voor het beleid t.a.v. de Regiotaxi. 
In de afgelopen raadsperiode is de werkwijze van De Kanteling ingevoerd. Er is specifieke aandacht voor 
het voeren van “keukentafelgesprekken”, aanspreken van burgers op eigen kracht, etc. 
Een breed project in het kader van maatschappelijke ondersteuning was de invoering van de 
woonservicegebieden. Dit project loopt nog tot eind 2015. 
 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
Vanaf 1 augustus 2011 is de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor het bieden van voorschoolse 
educatie aan kinderen met een (taal)ontwikkelingsachterstand. Daarnaast moet de gemeente in overleg 
met voorscholen en basisscholen over een goede doorgaande lijn en de resultaten van vroegschoolse 
educatie. In Dalfsen zijn inmiddels in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld VVE groepen opgestart en 
heeft de doorgaande lijn hoge prioriteit in de Lokaal Educatieve Agenda.  
De inspectie van het Onderwijs heeft in 2012 geoordeeld dat de gemeente Dalfsen goed op weg is, maar 
er zijn ook verbeterpunten benoemd. Die verbeterpunten zijn of worden opgepakt.  
 
Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang.  
Er is de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van kinderopvang. Het aantal kinderdagverblijven en 
bso’s is ook in onze gemeente de afgelopen jaren sterk gestegen, met name in 2010 en 2011. Vanaf 
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2012 is deze groei grotendeels gestopt en neemt het aantal kindplaatsen bij de kinderdagopvang juist 
weer wat af.  
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk. De regelgeving op dit gebied is de afgelopen jaren meerdere malen aangepast 
en/of aangescherpt. Zo worden gastouders vanaf 2010 geïnspecteerd en geregistreerd in een landelijk 
register. De kwaliteitseisen van peuterspeelzalen zijn verhoogd en opgenomen in de Wet Kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Al met al is de handhavingstaak van de gemeente de afgelopen 
jaren toegenomen.  
 
 

Hoofdstuk 8 Volksgezondheid en milieu 
 
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
In 2011 heeft actualisatie van het gemeentelijk rioleringsplan plaatsgevonden. Het verbreed GRP is het 
beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. Door middel van 
het verbreed GRP is vastgelegd wat we willen bereiken en wat de rol van burgers en bedrijven is ten 
aanzien van de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, grondwater en hemelwater. Naast 
de zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater (Wm) zijn ook de nieuwe 
zorgplichten voor het afvloeiende hemelwater en de zorgplicht ter voorkoming van structureel nadelige 
gevolgen van het grondwater opgenomen. 
 
Grondwaterbeleidsplan 
Vanaf 2008 heeft de gemeente Dalfsen een grondwaterzorgplicht vanuit de Wet Verankering en 
bekostiging gemeentelijke watertaken. Wij hebben hierop in 2009 geanticipeerd met het plan voor een 
grondwatermeetnet voor stedelijk gebied. Dit meetnet is sinds 2010 in bedrijf. In het GRP 2012-2015 zijn 
de hoofdlijnen voor het grondwaterbeleid in Dalfsen opgenomen. In het grondwaterbeleidsplan heeft de 
verdere uitwerking vorm gekregen. We willen de aanwezige structurele grondwateroverlast  
verminderen en daarnaast voorkomen dat toekomstige grondwateroverlast ontstaat. Bij 
grondwateroverlast werken we waar mogelijk mee aan oplossingen. 
 
Verordening afvoer hemel- en grondwater 
Per 1 januari 2008 heeft de gemeente de bevoegdheid om in het belang van de bescherming van het 
milieu regels te stellen aan het lozen van water op de riolering en op of in de bodem. Hiermee is het 
mogelijk geworden om een nadere invulling te geven aan de gemeentelijke watertaken (zorgplichten). De 
in 2011 vastgestelde verordening dient als aanvulling op het stimuleringsbeleid en is specifiek gericht op 
situaties waarbij sprake is van aanvullend afkoppelen bij reconstructie van wegen en als 
handhavinginstrument voor situaties waarbij de handhaving en aansluitvoorwaarden in het verleden 
onvoldoende zijn geweest.  
 
Waterakkoord met waterschap Groot Salland  
In 2010 is met het waterschap het waterakkoord opgesteld. Met een integrale benadering realiseren we 
samen met het waterschap een permanente samenwerking in het waterbeheer binnen de gemeente en in 
de afvalwaterketen op de schaal van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en met de daarop aangesloten 
riolering. Het waterakkoord is een bestuurlijke overeenkomst. 
 

Samenwerkingsverband RIVUS 

In mei 2011 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, 
de Unie van Waterschappen en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland het Bestuursakkoord 
Water ondertekend met als doel om in 2020 het bedrag van 380 miljoen euro per jaar te besparen door 
effectief investeren en efficiënt uitvoeren. De verwachting is dat de jaarlijkse kosten in de afvalwaterketen 
in de periode 2010-2020 landelijk met ongeveer 750 miljoen zullen toenemen. Door de besparing worden 
uiteindelijk ‘minder-meer’ kosten bereikt. De diverse gemeenten en het waterschap willen door de 
nauwere samenwerking op het gebied van afvalwaterbeheer de kwaliteit ervan verbeteren, de 
duurzaamheid vergroten, de kwetsbaarheid laten afnemen en de kosten reduceren. Regionaal 
feitenonderzoek becijfert een besparing oplopend tot 5,0 miljoen euro per jaar in 2020 (gerekend vanaf 
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2010). De besparingen moeten gerealiseerd worden door bijvoorbeeld het gezamenlijk opstellen van 
plannen, het verlengen van de levensduur van het riool, het gezamenlijk aanbesteden van 
werkzaamheden, het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven en het slimmer inzetten van 
renovatietechnieken van het riool. In onze regio is daarvoor het samenwerkingsverband RIVUS opgezet 
waarin de gemeenten Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Staphorst, Dalfsen, Olst-Wijhe, Raalte en 
Deventer en Waterschap Groot Salland nauwer samenwerken op het gebied van de afvalwaterketen.   
 
Studie Optimalisatie van de afvalwaterketenen  
In 2010 is de in 2008 gestarte optimalisatie van de afvalwaterketen (OAS) voor Dalfsen afgerond. Het 
doel van de OAS Dalfsen is om door samenwerking een optimalisatie in de waterketen te bereiken, 
waarbij tegen laagst mogelijke maatschappelijke kosten de afvalwaterketen aan de gestelde eisen en 
randvoorwaarden voldoet. Geconcludeerd wordt dat door riooltechnische maatregelen, uitgewerkt in de 
optimalisatievarianten, de emissie vanuit kwetsbare overstorten kan worden gereduceerd. De bereikte 
emissiereductie is echter onvoldoende om knelpunten in het kader van het waterkwaliteitsspoor op te 
lossen. De oplossing is verder gezocht in het verbeteren van de zuivering op de RWZI en in 
gemaalsturing  
 
Meetnet 
Een systematisch grondwatermeetnet vormt de basis voor het (stedelijk) grondwaterbeheer. Met het 
meetnet is een verdere invulling aan de gemeentelijke zorgplicht gegeven. De doelstelling van het  
Meetnet is het verkrijgen van inzicht in de optredende grondwaterstanden, stromingen en fluctuaties. De 
gegevens geven dragen bij aan het onderbouwd keuzes kunnen maken op het gebied van 
drainageaanleg, rioolvervanging, bouwrijp maken, bodemsaneringen en bouwputbemalingen. Ook 
worden (te) lage grondwaterstanden en (te) hoge grondwaterstanden gesignaleerd zodat daarop, indien 
nodig, acties uitgezet kunnen worden. 
 
Regionale Uitvoeringsdienst 
De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is in 2013 van start gegaan voor de basis Milieutaken. De 
omgevingsvergunningen Milieu en toezicht en handhaving worden in RUD-verband gepland en 
uitgevoerd. Omdat de RUD- Ijsselland een netwerk RUD is, zijn de medewerkers in dienst gebleven van 
de aangesloten gemeenten. In RUD verband wordt samengewerkt en worden taken uitgewisseld op het 
terrein van Milieu. 
 
Afval  
In 2013 is de 1

e
 fase van het zogenoemde omgekeerd inzamelen ingevoerd met als doel om minder 

restafval in te zamelen en het hergebruik van grondstoffen te stimuleren. De resultaten over 2013 laten 
zien dat er inderdaad beduidend minder restafval en meer grondstoffen wordt ingezameld. 
 
 

Hoofdstuk 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
 
Beleid 
Vaststelling nota grondbeleid 2012-2016 in 2012/en nota kostenverhaal in 2013 
De gemeente hanteert een actieve grondpolitiek. De kaders hiervoor zijn beschreven in de nota 
grondbeleid/kostenverhaal. Grondbeleid is geen doel op zich maar een middel om in combinatie met 
ruimtelijke kaders en woonbeleid invulling te geven aan ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. 

 
Vaststelling Structuurvisie Kernen 2010-2020 met een doorkijk naar 2025 in 2010 
Het is erg belangrijk om een actuele structuurvisie te hebben. In een structuurvisie worden de ruimtelijke 
kaders gegeven voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Het is ook een belangrijk toetsingskader 
voor initiatieven van particulieren maar ook van de gemeente zelf. Bestemmingsplannen en andere 
ruimtelijke besluiten worden mede gebaseerd op de structuurvisie. 

 
Vaststelling Structuurvisie Buitengebied 2012-2022 met een doorkijk naar 2030 in 2012 
Zie hiervoor onder structuurvisie kernen 
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Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen in 2011 
Voor het totale grondgebied van de gemeente Dalfsen (exclusief recreatieterreinen) hebben we een 
actueel bestemmingsplan buitengebied. De kaders van de structuurvisie buitengebied zijn hierin voor 
zover nodig doorvertaald. Het bestemmingsplan buitengebied geeft de bouw- en gebruiksmogelijkheden 
maar ook de ontwikkelingsmogelijkheden voor het buitengebied weer. 
Deze zijn afhankelijk van de ligging en de aard van de verschillende deelgebieden in het buitengebied. 

 
Actualisering en digitalisering ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) 
Met Rijk en VNG is afgesproken dat uiterlijk 2012 alle bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en 
gedigitaliseerd. Hiervoor gold  een wettelijke termijn, 1 juli 2013. Alle procedures zijn afgerond. Dit 
betekent dat alle plannen uiterlijk 1 juli 2013 zijn geactualiseerd, gedigitaliseerd en door de gemeenteraad 
zijn vastgesteld. Hiermee is aan de wettelijke verplichting voldaan. 
Wat heeft ons dit opgeleverd: 

• Actuele en digitale ruimtelijke plannen. Een overzichtelijk en beheersbaar aantal 
bestemmingsplannen (totaal 8). Dit aantal wordt in de  toekomst misschien nog teruggebracht tot 
1 plan  voor alle kernen en 1 plan voor het buitengebied. Voor de actualisatie was sprake van 145 
bestemmingsplannen (moederplannen, herzieningen en  wijzigingsplannen). Plannen met 
allemaal verschillende regels en gemaakt door verschillende stedenbouwkundige bureaus of door 
onszelf; 

• Eenduidigheid in planopzet zowel wat betreft toelichting, planregels als plankaart; 

• Goed raadpleegbare ruimtelijke plannen; 

• Goede interne en externe ontsluiting van ruimtelijke plannen; 

• Er kan efficiënter gewerkt worden en het gevaar van misverstanden bij de raadpleging van 
ruimtelijke plannen is aanzienlijk teruggebracht ( bijvoorbeeld: verlenen van 
omgevingsvergunningen, afwijkingen van bestemmingsplanregels via een omgevingsvergunning 
en eenduidigheid van informatie); 

• Het is nu mogelijk om sneller gevraagde informatie (intern en extern) te geven; 

• Burgers kunnen zelf via internet (www.ruimtelijkeplannen.nl) ruimtelijke plannen inzien en 
gegevens downloaden; 

 
Hiermee beschikken we over een overzichtelijk en beheersbaar aantal bestemmingsplannen voor de 
kernen, het buitengebied en de recreatiegebieden 
 
Evaluatie van de beleidskaders Rood voor Rood en VAB in 2010 
Dit beleid is vastgesteld als toetsingskader voor hergebruik/herontwikkeling van voormalige agrarische 
locaties in het buitengebied. Bij de vaststelling van dit beleid heeft de gemeenteraad gevraagd om een 
evaluatie. 

 
Kwartaalrapportages RO over alle ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Dalfsen 
Van de RO werkzaamheden/plannen in procedure wordt een RO planning gemaakt. Deze wordt 
regelmatig in het portefeuillehouderoverleg besproken. Elk kwartaal wordt gerapporteerd aan het college 
en de raad ontvangt de kwartaalrapportage via het RIS. 
De RO planning moet gezien worden als een dynamisch document waarbij de planning sterk afhankelijk 
is van o.a. 
-termijnen/procedures 
-informatie/afspraken met de ontwikkelende partij 
-overleg met initiatiefnemers en/of belanghebbenden. 

 
Vaststelling woonvisie gemeente Dalfsen 2011-2016 in 2011 
Met deze woonvisie beschikt de gemeente weer over een actuele visie waarin de beleidsdoelen voor de 
komende jaren ongewijzigd zijn vastgesteld en worden voortgezet.  
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Vaststelling Verordening VROM starterslening 2012 in 2011. 
De starterslening is een instrument om het eigen woningbezit voor starters op de woningmarkt te 
bevorderen. De raad stelt hiervoor regelmatig krediet beschikbaar ten behoeve van het fonds 
startersleningen. Ook Rijk en Provincie dragen hierin bij. De afgelopen tijd zijn veel startersleningen 
verstrekt. 
 
Planvorming/realisatie van de volgende projecten: 
 
Waterfront Dalfsen 
Het waterfrontgebied is op dit moment nog volop in ontwikkeling. 
Op deze inbreidingslocatie zijn vijf bouwdelen gepland: 

1. 20 woningen. Deze zijn alle verkocht aan woningcorporatie VechtHorst 
2. 12 woningen. Hiervan zijn er 6 verkocht. De overige woningen zijn in de verkoop. Verwachting is 

dat deze woningen in de loop van 2014 verkocht worden. 
3. 18 woningen en 1000 m2 detailhandel / horeca. Deze woningen en bedrijfsruimtes staan gepland 

voor 2016 
4. 12 woningen. Deze woningen staan gepland voor 2016 
5. 18 woningen. Hiervan zijn er nu maximaal 11 in verkoop. De overige 7 staan gepland voor 2015. 

 
De einddatum voor het project staat gepland in december 2018. 
 
Met de projectontwikkelaar (OCW) is afgesproken dat er gestart wordt met bouwen  wanneer er een 
voorverkooppercentage is bereikt van 70% per bouwdeel. De grond wordt op dat moment afgenomen 
door OCW.  

 
Dorpsplannen plus Hoonhorst en Oudleusen 
‘Dorpsplan plus’ (DOP+) omvat het opstellen van een dorpsagenda met een uitvoeringsplan in de vorm 
van projecten (inzet stimuleren van leefbaarheid), alsmede begeleiding in de vierjarige realisatieperiode. 
De gemeente Dalfsen en de kernen Hoonhorst en Oudleusen zijn in twee afzonderlijke trajecten 
ondersteund door het consortium DOP+ (Het Oversticht, Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen, 
Stimuland, Variya en Landschap Overijssel). Concrete afspraken zijn bekrachtigd in een convenant: 
Hoonhorst (2008) en Oudleusen(2011). DOP+ Hoonhorst is afgerond, voor Oudleusen is de uitvoering in 
volle gang. 

 
Evaluatie pilot dorpswethouders 
In 2009 is geëxperimenteerd met de pilot spreekuren kernwethouders (wethouder met ambtelijke 
ondersteuning op locatie, waarbij elke burger zonder afspraak binnen kan lopen).  
In 2010 is besloten geen vervolg te geven aan de pilot, omdat de opkomst van de negen spreekuren zeer 
laag was en dat de vragen die gesteld zijn overwegend technisch van aard waren, die door de 
wijkuitvoerders of de verschillende afdelingen direct hadden kunnen worden opgepakt. 

 
Ondersteuning leefbaarheidsinitiatieven 
In de afgelopen vier jaar zijn veel gemeentelijke projecten gerealiseerd, die de leefbaarheid versterken, 
maar er zijn ook initiatieven van ondernemers en of stichtingen ondersteund. Een voorbeeld is het project 
groeisprong Vechtdalproducten (leader). 
 
Beleid permanente bewoning 
In 2013 is het “Beleidsplan Permanente bewoning recreatiewoningen” vastgesteld door de raad. In het 
beleidsplan wordt de huidige situatie beschreven met betrekking tot het bewonen van de 
recreatiewoningen waarbij een onderscheid wordt gemaakt in: 

1. De groep recreatiewoningen die een objectgebonden gedoogbeschikking hebben of de bewoners 
die voor een persoonsgebonden beschikking in aanmerking komen. 

2. Recreatiewoningen die recreatief gebruikt worden 
3. Recreatiewoningen die illegaal permanent worden bewoond. 

Voor deze laatste groep is een actief handhavingsbeleid vastgesteld en zijn er middelen vrijgemaakt om 
de handhaving mogelijk te maken. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleid. 
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Landschapsontwikkelingsplan 
Het landschapsontwikkelingsplan is in april 2010 vastgesteld door de raad. Belangrijke projecten die 
vanuit het uitvoeringsplan (dat onderdeel uitmaakt van het LOP) zijn uitgevoerd zijn Groene en Blauwe 
Diensten (GBD) en Streekeigen Huis en Erf (SHE). Er zijn 74 Groene en Blauwe Diensten contracten 
afgesloten met agrariërs en particulieren waarbij het beheer van bijna 46 ha waardevolle 
landschapselementen voor 21 jaar is gegarandeerd. Daarnaast zijn er ruim 1 ha nieuwe 
landschapselementen aangelegd en bijna 16 ha belangrijke landschapselementen hersteld.  
Voor het project SHE zijn ruim 170 erven opgeknapt, waarbij op bijna 50 erven cultuurhistorische 
gebouwen en elementen zijn opgeknapt en  ruim 120 erven van streekeigen beplanting zijn voorzien. 
 
 
 

Bedrijfsvoering 
 
Vaststelling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014  
De (nieuwe) aanbestedingswet is op 1 april 2013 in werking getreden. Daarom is het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de gemeente Dalfsen aangepast. In het aanbestedingsbeleid zijn onder andere 
extra voorwaarden opgenomen voor lokaal aanbesteden.  
 
Actualisatie Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Dalfsen 
Wij hanteren onze eigen inkoopvoorwaarden bij het verstrekken van opdrachten aan derden. Als gevolg 
van het vaststellen van het nieuwe ‘inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014’ was het noodzakelijk om deze 
voorwaarden op onderdelen aan te passen.  
 
Ontwikkeling en implementatie inkooptool 
Wij hebben een inkooptool ontwikkeld voor inkopers, inkoopcoördinatoren en of budgethouders die belast 
zijn met inkooptaken. De inkooptool bevat onder andere informatie over te doorlopen inkoopprocedures 
(stappenplan), checklisten, standaard documenten voor het opvragen van offertes, gunning- en 
afwijzingsbrieven etc. Ook is hier actuele jurisprudentie te vinden alsmede een digitale helpdesk en 
middelen om het inkoopbeheer beter te organiseren.  
 
Programma Dienstverlening 
In 2011 is besloten de gemeentelijke dienstverlening verder te professionaliseren en toekomstbestendig 
te maken door een programmatische aanpak. Hiervoor is de notitie Dienstverlening, de burger wil service 
zien! In oktober 2013 is programma Dienstverlening geëvalueerd. 
 
De inspanningen van het programma waren gericht op het leveren van servicegerichte dienstverlening, 
op basis van de behoefte van de burger (individueel en collectief). Het handhaven van de huidige 
waardering van onze dienstverlening is de uitdaging voor de komende jaren. De samenleving verandert 
en de verwachtingen van burgers en bedrijven over publieke dienstverlening zijn hoog.  
 
Er is uitvoering gegeven aan zeven projecten van het programma. Er zijn stappen gezet, metingen 
uitgevoerd, producten/programma’s aangeschaft en werkprocessen aangepast. Hieronder een greep uit 
de acties, die zijn opgepakt. Een uitgebreide terugblik is te vinden in het Evaluatiedocument programma 
Dienstverlening (besproken in raadscommissie 7 oktober 2013). 

• Klantgerichtheid: in 2012 hebben alle medewerkers een (verplichte) klantgerichtheidstraining 
gevolgd. Ook zijn de servicenormen geactualiseerd en extern gecommuniceerd. De telefooncentrale 
is aan technisch onderzoek onderworpen, waaruit blijkt dat de capaciteit en techniek aansluit bij de 
behoefte van de organisatie. Ook zijn er twee metingen uitgevoerd naar telefonische bereikbaarheid. 

• Burgerparticipatie: om het gebruik van het Handboek Burgerparticipatie te stimuleren, is o.a. een 
checklist geïntroduceerd. Daarnaast is een Burgerpanel gestart. Ruim 2000 inwoners zijn lid 
geworden. Inmiddels zijn er twee peilingen onder het Burgerpanel uitgevoerd: drank- en horecawet 
en verkiezingsonderzoek. 
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• Informatievoorziening: er is een kennis- registratiesysteem (KCS) aangeschaft, wat belangrijk is voor 
het goed kunnen functioneren van het klantcontactcentrum. Daarnaast is (en wordt) hard gewerkt aan 
de ontwikkelingen met betrekking tot de basisregistraties. Daarnaast is in januari 2013 het 
zaakgericht werken ingevoerd en is in de afgelopen jaren het aantal e-formulieren uitgebreid, 
waardoor burgers en ondernemers steeds meer zaken digitaal kunnen regelen/aanvragen. 

• Klantcontactcentrum, bedrijvenloket, wijkteams: in september 2013 is gestart met een basis 
Klantcontactcentrum. Komende tijd zal het KCC gefaseerd verder groeien. 

• Procesoptimalisatie: er zijn vier werkprocessen LEAN gemaakt, op dit moment zijn meerdere 
processen in de opstartfase.  

 
Planning en controlcyclus 
In 2012 heeft de  raad besloten tot een verbetertraject Planning en Control( P&C). Om breed inzichtelijk 
te krijgen welke verbetermaatregelen allemaal nodig zijn om de P&C op een hoger niveau te krijgen heeft 
PWC hier onderzoek naar gedaan. Dit heeft geresulteerd in een rapport met daarin 16 
verbetermaatregelen. Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld die meerjarig aangeeft welke 
verbetermaatregel wanneer wordt opgepakt. 
 
In onderstaande tabel is weergegeven welke verbetermaatregelen in 2013 zijn gerealiseerd. 

 

 
 

De maatregelen 4, 5, 7, 8, 14 en 16 uit het plan van aanpak worden pas in 2014 of 2015 opgepakt. De 
planning daarvan staat in de bijlage van de Najaarsnota 2013. 
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Overige uitgevoerde zaken 
 
Grondbeleid 
In de begroting en rekening moeten via de paragraaf grondbeleid de kaders voor grondexploitatie, 
bedrijfsvoeringsaspecten maar ook risico’s en maatregelen in beeld gebracht worden. 
Bij het maken van grondexploitaties en de jaarlijkse herzieningen daarvan moet hiermee rekening 
gehouden worden. 
De inhoud van de paragraaf grondbeleid voor de begroting 2014 en de rekening 2013 is met in 
achtneming van adviezen van de accountant  aanzienlijk verbeterd. 
 
Klimaat en Duurzaamheid 
Het Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2012-2013 heeft vijf speerpunten benoemd, waarop in 2012 en 
2013 de focus heeft gelegen. 

1. Gemeentelijke organisatie 
2. Duurzaam (T)huis 
3. Duurzaam bedrijf 
4. Duurzame Energie 
5. Monitoring 

 
Deze speerpunten zijn gekozen op basis van de volgende afwegingen: hebben we invloed op dit thema, 
is het rendabel om op dit thema in te zetten en hebben de projecten onder dit thema voldoende effect op 
het terugdringen van de CO2-uitstoot. Uiteindelijk zijn onder de speerpunten in 2013 ca. 30 duurzame 
projecten uitgevoerd, verdeeld over de diverse afdelingen.  
 
De raad van Dalfsen heeft in 2008 ambities vastgelegd voor een Duurzaam Dalfsen. Omdat het werkveld 
Duurzaamheid enorm in beweging is, is besloten om elke twee jaar opnieuw de kaders, speerpunten en 
projecten binnen het duurzaamheidsbeleid te bepalen. Op deze wijze blijft het duurzaamheidsbeleid 
actueel en kan snel op veranderingen worden ingespeeld. 
 
Inmiddels is het Meerjarenprogramma d=Duurzaamheid 2014-2015 vastgesteld. In dit programma is 
middels een routekaart aangegeven hoe de tussendoelstellingen en einddoelstellingen van het 
duurzaamheidsbeleid gehaald kunnen worden. 
 


