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e
 termijn algemene beschouwingen begroting 2015, burgemeester Noten 

 
1.    GB over WOC.. Hoe is de startbijeenkomst verlopen. De eerste reacties zijn zondermeer 

positief. Vooral de aanwezigheid van het onderwijs en de relatie met de overige domeinen (sport, 
welzijn, bibliotheek) levert interessante ideeën op. Echter: het is pas de eerste stap op een lange 
en ingewikkelde weg. 

2.    GB over Cichoreifabriek en de Witte . Een aantal ondernemers zijn uitgenodigd om een plan te 
ontwikkelen en te presenteren. Dat wordt in december door een commissie beoordeeld. Dar zit in 
ieder geval het voltallig college van B&W in maar ook een aantal deskundigen op het gebied van 
horeca en cultuurhuizen. Kortom, het ligt op schema. Maar ook hier geldt: het is pas gedaan als 
het is gedaan. Dus als er geen levensvatbaar plan op tafel komt, dan vallen we terug op de 
oorspronkelijke plannen zoals eerder in de raad vastgesteld en dat betekent dat we dan de 
chicorei niet in eigendom zullen nemen 

3.    CDA over gemeenteparticipatie (de gemeente moet van buiten naar binnen denken) en CU 
over de coöpereratiemaatschappij (bewustwording creëren over onze vernieuwde rol en 
concrete handelingsmogelijkheden te ontwikkelen voor ambtenaren en bestuurders). 
Interessant thema en ik denk zelf dat we hier eens expliciet aandacht aan moeten besteden.  Wat 
mij betreft gaan we in de tweede helft van 2015 specifiek aandacht aan dit onderwerp besteden 
maar dan wel langs de lijn van het presidium en in aansluiting op de discussie die daar wordt 
voorbereid door de griffie over burgerparticipatie 

4.    CU over de evaluatie van de drank- en horecawet in april/mei en het aandringen op 
versnelde uitvoering van het GGD onderzoek. De evaluatie staat nu gepland voor net voor de 

zomer 2015 (we hebben dan ruim een jaar gedraaid). En daar wil ik aan vast houden. Eerder 
heeft nauwelijks zin én betekent een onnodige belasting van de ambtelijke organisatie die ik nu 
liever op de uitvoering dan op de evaluatie heb. Dat ligt dus in de buurt van de gevraagde 
evaluatie in april/mei. Hier zal het onderzoek van de GGD niet in kunnen worden meegenomen. 
Dat onderzoek naar de gezondheidssituatie vindt een keer in de vier jaar plaats en gaat in 2015 
gebeuren. De resultaten worden begin 2016 verwacht. Hierover zijn regionaal afspraken gemaakt 
en dit is niet door Dalfsen alleen te beïnvloeden/veranderen. 

5.    CU over belastingsamenwerking (we accepteren op dit moment dan ook niet al een 
kwalitatieve dip in de WOZ en belastingprestaties). Ik wil geen verkeerde verwachtingen 

wekken. Van alle gemeenten die zo’n samenwerkingsrelatie op het gebied van belastingen zijn 
aangegaan hoor je dat een dip in het eerste jaar niet te voorkomen is. Natuurlijk zullen we 
proberen dit zoveel mogelijk te beperken. En we weten ook dat de kwaliteitsverbeteringen in het 
tweede en derde jaar evident zijn. Overigens worden de baten van herinrichting van de 
organisatie én samenwerking ingezet om de extra vraag vanuit nieuwe beleidsterreinen te 
financieren. Dat is ook de reden dat u nauwelijks een groei in FTE’s ziet. 

6.    Over wat de CU niet aan de orde wil stellen.  Dit gaat over de formulering "De moderne burger 
verwacht van de gemeente zeven dagen per week, 24 uur per dag geïntegreerde, interactieve 
dienstverlening via meerdere kanalen."  
De CU heeft dit inderdaad eerder aangekaart, omdat deze ambitie niet waar te maken zou zijn. 
Het is blijven staan omdat we wel degelijk deze verwachting waarnemen en bovendien al voor 
een deel zo werken. Een deel van onze producten kan 7 dagen per week en 24 uur per dag 
worden afgenomen. De binnengemeentelijke verhuizingen bijvoorbeeld. Daarvan wordt veel 
gebruik gemaakt. We verwachten dat dit in de toekomst verder uit zal breiden. 

7.    VVD over demografische onwikkelingen (PRIMOS-gegevens:VVD wil dat het aantal 
jongeren in de gemeente stijgt). Vraag is: wat doet het college om de PRIMOS-prognose 
geen waarheid te laten worden (met name wat te doen aan leefbaarheid voor jongeren). 
VVD geeft zelf het antwoord al: jongeren aan je proberen te binden door het voorzieningenniveau 
op peil te houden. Daar zijn we voortdurend mee bezig. Maar we zullen ook in Dalfsen de 
vergrijzing niet tegen kunnen houden. WOC campus is wat mij betreft het voorbeeld bij uitstek. 

8.    VVD over het bewaken dat we niet afhankelijk worden van samenwerkingsverbanden 
(hoewel die wel als nuttig worden gezien). Ik wil hierop antwoorden dat je deelneemt aan 

samenwerkingsverbanden omdat dit meer oplevert dan wanneer je een taak als gemeente alleen 
uitvoert. Daarbij maak je je altijd afhankelijk van anderen. Wat we wel bewaken is dat we op 
beleidsrijke terreinen onze eigen autonomie blijven houden. 



Voorzitter, 
 
Ik zal op de door de politieke partijen ingebrachte vragen, aanbevelingen 
en opmerkingen per programma een toelichting  geven. 
 
Openbare ruimte 
 
De kwaliteit van onze openbare ruimte is goed te noemen. Het is terecht 
het visitekaartje van de gemeente dalfsen. Hierbij zijn burgerparticipatie en 
burger initiatief ons uitgangspunt. Samen met onze inwoners en 
belanghebbenden keuzes maken of dit nu gaat over de 
speelvoorzieningen, openbaar groen of openbare verlichting, wordt ook bij 
herinrichting van en renovatie van straten nauw overlegd met onze 
bewoners en onze woning coöperaties. 
 
 In dit kader is er vanuit de bevolking een burger initiatief om een 
beweegtuin in te richten voor de oudere mensen. Zij hebben daarvoor zelf 
een fors investering bedrag bijeengebracht. Wij als gemeente hebben het 
tekort kunnen dekken uit de daarvoor beschikbare middelen zodat er 
begonnen kan worden met de aanleg. 
 
De zorg die er is aangaande de onderhoudsstaat van onze wegen delen 
wij. Het college komt hier in de voorjaarsnota op terug. 
 
De nieuw ingestelde kansenpot gaat in 2015 van start. 
Dit is vastgelegd in het bestuursprogramma welke door de gemeenteraad 
jl. is behandeld. Tot op heden zijn er geen aanvragen binnengekomen. 
Om de kansenpot onder de aandacht te brengen bij onze inwoners zal er 
een communicatietraject worden opgezet. 
 
Momenteel zijn wij bezig met  een beleidsnotitie Integraal beheer Openbare 
Ruimte, de z.g. IBOR. 
In deze notitie zal ruim aandacht zijn hoe wij denken de gebruikers te 
betrekken bij onze plannen en de uitwerking van deze plannen. 
 
De eerste fase in de rapportage “beheer in beeld””is via het RIS 
informerend aan u aangeboden. 
Het concept beleidskader wordt volgend voorjaar opiniërend voorgelegd 
aan uw raad 
 



 
Economie 
 
Het herstel van de landelijke en regionale economie is nog broos en 
verdient blijvend onze aandacht. Hierbij staat  de digitale bereikbaar hoog 
op onze agenda. Deze digitale bereikbaarheid heeft twee belangrijke 
aandachtsgebieden, nl. de mobiele bereikbaarheid en de breedband. 
 
Voor wat de mobiele bereikbaarheid betreft is er 1 belangrijk knelpunt, nl. 
het gebied Hoonhorst, Hessum, Rechteren en Venneberg. Hier zijn 
inmiddels met een afvaardiging van de plaatselijke belangen en gemeente 
meerdere gesprekken gevoerd met de regio directeur van KPN. Tot op 
heden zonder resultaat omdat KPN andere prioriteiten heeft en geen 
financiële middelen heeft om de mobiele bereikbaarheid te verbeteren. 
 
 Maar hierin staan we niet alleen, ook landelijk zijn er veel gebieden waar 
de mobile bereikbaarheid slecht tot zeer slecht is ondanks dat de providers 
voldoen aan de afspraken die de minister met hen is afgesproken. 
 Deze  problematiek staat inmiddels op de agenda van de tweede kamer  
en komt half december a.s. voor de tweede keer aan de orde in de tweede 
kamer. 
 
Wat de breedband betreft hebben Nieuwleusen Synergie en de Stichting 
Breedband Dalfsen een intentieverklaring getekend en zijn in 
gezamenlijkheid druk bezig hier inhoud aan te geven. 
 In december a.s. zal het college met een voorstel komen om dit initiatief 
financieel middels een subsidie te ondersteunen. 
 
Daarnaast zijn we bezig om onze bedrijfsterreinen zo goed mogelijk aan de 
man te brengen. Hierbij wordt ook buiten onze regio gekeken om bedrijven 
te interesseren om zich te vestigen in onze gemeente. 
Waar we kunnen zullen wij als gemeente stimulerend en faciliterend 
optreden. 
 
Wij willen ook verantwoorde keuzes maken inzake de vrijgekomen en te 
komen gemeentelijke gebouwen voor een goede herbestemming. 
 
 In het 3e kwartaal van 2015 zal een stedenbouwkundige visie aan u 
worden voorgelegd. 
 



Het goede idee van het toepassen van opvrolijkfolie voor leegstaande 
etalages in de winkelpanden hebben wij inmiddels besproken met de 
ondernemersverenigingen. 
 
Daarnaast zijn er verschillende gesprekken gevoerd rondom de z.g. Free 
Riders. De groep die valt onder deze noemer zijn voor het over grote deel 
zij die onder de landelijke ketens opereren en geven als argument aan dat 
zijn niet mee doen aan plaatselijke acties omdat zij rechtstreeks hun 
bijdrage leveren door hun producten tegen een scherpe prijsstelling aan de 
consument aan te bieden. Er zit voor hen geen meerwaarde aan om zich 
aan te sluiten bij de plaatselijke ondernemersverenigingen 
 
1% van de begroting is op basis van de huidige plannen. Bij nieuwe 
economische plannen zal het college de raad om extra budget vragen. 
 
 Duurzaamheid 
 
Duurzaamheid is niet alleen energie besparing en investeringen hierin. 
Duurzaamheid gaat verder. Het heeft ook een sterke accent op de sociale 
cohesie. 
We zien dat o.a. Duurzaam Hoonhorst, Nieuwleusen Synergie, Duurzaam 
leefbaar Lemelerveld en Duurzaam Dalfsen hier inhoud aan geven. Wij zijn 
inmiddels ook in gesprek met Oudleusen om Duurzaam Oudleusen op te 
richten.  
 
Nieuwleusen Synergie is voorbereidend bezig inhoud te geven aan het 
verzoek om 3 windmolens te mogen plaatsen. Dit vraagt meer 
voorbereidingstijd dan was voorzien. 
 
Alle raadsvoorstellen die een raakvlak hebben met duurzaamheid en milieu 
worden altijd getoetst aan een aantal op te stellen criteria, zodat bij ieder 
voorstel een duurzaamheidlabel gevoegd kan worden. Daarnaast is de 
paragraaf duurzaamheid vervallen omdat over het duurzaamheidbeleid,  
middels het uitvoeringsprogramma, periodiek geapporteerd wordt aan de 
raad. 
 
Veel van deze voorstellen komen voort uit Burgerparticipatie en hier zijn wij 
blij mee. Ideeën van onderop zijn vaak de beste ideeën en ondersteunen 
wij  volop en kijken daarbij als wet en regelgeving, maar ook 
bestemmingsplan technisch hoe we wel mee kunnen werken zonder de 



gestelde regels te overtreden. En waar er geen mogelijkheden zijn komen 
wij bij u als Raad met voorstellen. 
 
Daarnaast geven investeringen in duurzaamheid in veel gevallen lagere 
energie lasten. Dit geld ook voor onze gemeentelijke gebouwen. 
In het door de raad is 12 november 2013 vastgestelde 
duurzaamheidsprogramma is 220.000 beschikbaar gesteld voor 
verduurzaming van Gemeentelijke gebouwen. 
 Nadat eerst een globaal onderzoek is gedaan is naar de mogelijkheden 
van verduurzaming lopen er nu bij een aantal gebouwen onderzoeken naar 
de technische en financiële haalbaarheid. De resultaten van die 
onderzoeken zullen dit jaar bekend zijn. 
 
Er is geen financieel verband tussen verduurzaming en de 
Voorziening MOP gebouwen. Natuurlijk wordt wel gekeken naar mogelijke 
afstemmingsvoordelen in de uitvoering. 
 
Ook bij renovatie en uitbreiding van onze openbare verlichting wordt er 
ruime aandacht besteed deze duurzaamheid en nieuwe technieken. 
 
Afval beleid is ook een vorm van duurzaamheid. De gemeente dalfsen 
loopt hiermee voorop in Nederland. 
Als je kijkt naar de cijfers over 2013 dan zit Hoonhorst op een hergebruik 
van 90% en Dalfsen gemiddeld op 74%. Nu we in 2015 van start gaan met 
de tweede fase zal het percentage hergebruik stijgen. Wij houden de vinger 
aan de pols om onze doelstellingen te bereiken en blijven u hierover 
informeren. 
 
Voor wat de nieuwe uitbreidingswijken in onze gemeente zal duurzaamheid 
een belangrijke plaats in nemen. Hoever duurzaamheid wordt doorgevoerd, 
rekening houdend met uw ambitie om in 20125 Co2 neutraal te zijn zal ter 
bespreking aan u naar verwachting  in 2015 worden voorgelegd  
 
Handhaving 
 
Daar we kunnen dereguleren zullen we dit doen. Wij geven hier al invulling 
aan. Een aantal evenementen is niet mee vergunningspichtig en kunnen 
afgedaan worden middels een melding. Hier zijn uiteraard geen kosten aan 
verbonden. 



Over de specifieke handhaving zaken informeren wij u als Raad op een 
passende wijze. 
 
Woningbouw 
 
In de afgelopen jaren is er een beleid geweest dat er alleen door de eigen 
inwoners gebouwd kon worden in onze kernen. In 2014 is deze stelregel 
los gelaten omdat niet toegestaan is. Des al niet te min was de situatie zo 
dat er meer vraag naar bouwgrond was dat er werd uitgegeven. 
Wij zullen met de uitgifte van gronden zorgvuldig  vraag en aanbod mee 
wegen. Daarbij ook de uitbreidingslocaties mee te nemen. Uitgangspunt is 
en blijft waar het betreffende dorp het meest gebaat mee is. 
 
Voorzitter hierbij mijn beantwoording in eerste termijn 
 



Reactie 1
e
 termijn algemene beschouwingen 2014, Wethouder Van Leeuwen 

 
Allereerst wil ik u allen bedanken voor de positieve woorden en blijken van waardering voor allen die aan 
de totstandkoming van deze begroting hebben meegewerkt. Terecht wordt er door deze Raad opgemerkt 
dat het een enorme prestatie is geweest om de drie decentralisaties in het sociale domein hun plek te 
geven. Een plek waarbij een extra post van ruim 12 mj aan de bestaande van 6 mj wordt toegevoegd, tot 
een totaal van maar liefst ruim 18 mj voor het gehele sociale domein. Dit is niet zonder gevolgen 
gebleven zoals velen van u ook hebben opgemerkt. Er is een andere indeling ontstaan, waardoor het 
lastig is om altijd 1 op 1 vergelijkingen te kunnen maken met de vorige begroting. Maar dat wisten we van 
tevoren. We hopen dat met de reactie op de VVD lijst van dubbelingen, die afgelopen donderdag op het 
RIS is geplaatst, in elk geval een deel van vergelijkingen beter te maken zijn. U kunt natuurlijk altijd 
tussentijds even een afspraak maken bij de afdeling, indien onduidelijkheden blijven bestaan. 
 
Met deze begroting breekt een nieuw tijdperk aan, zoals de fractie van GB terecht opmerkt. Een tijdperk 
waarin de gemeente in eerste instantie verantwoordelijk is voor de zwakkeren in de samenleving. Tevens 
een periode waarin de inwoners van ons land meer moeten gaan doen vanuit eigen kracht en netwerk. 
Dit vraagt om sociale cohesie en solidariteit. Dalfsen heeft daarvoor de tijd genomen om dit op een 
verstandige en verantwoorde wijze te doen. Enerzijds financieel verantwoord, maar ook en dat wil ik 
graag benadrukken sociaal-maatschappelijk verantwoord. De zorgvuldigheid is daarbij niet uit het oog 
verloren. Voor wat betreft de tijdelijke arbeidscontracten voor de WSW via WEZO, heeft u in de krant 
kunnen lezen dat de gemeenten Zwolle en Raalte inmiddels besloten hebben deze om te zullen zetten in 
vaste dienstverbanden. Op verzoek van het A.B. van Wezo, dd 8 oktober j.l. is de ambtelijke 
voorbereidingsgroep opnieuw aan het rekenen gegaan. De resultaten hiervan zijn minder negatief, mede 
dank zij aanpassingen in september jl. door het ministerie. 
Ook vandaag is er nog het grootste deel van de dag verder gerekend aan de financiële consequenties 
voor Dalfsen. Vanwege de andere opbouw van deelnemers, wel of niet gedetacheerd, wel of geen 
Wajong etc. is het heel lastig om een goed beeld te verschaffen. Morgen wordt het in het college 
toegelicht en besproken. Wij blijven u er over informeren en zodra definitieve besluitvorming verantwoord 
is zullen we dat ook doen. Wees er van verzekerd dat ook de sociale en maatschappelijke impact een 
belangrijke rol speelt. 
 
Het Waterfront begint langzamerhand vorm te krijgen. Er is alleen een flinke tegenvaller bij de kademuur. 
Bij het weghalen van de oude damwand, bleek deze verankerd te zijn aan de kademuur. Er is enige 
schade gemaakt. Dit is in principe voor het Waterschap, die ook nog altijd eigenaar is. Samen met het 
Waterschap proberen we nu een kwalitatief goede oplossing te vinden en een win situatie voor beide 
partijen te creëren. Strikt formeel valt de kade niet onder het plangebied van het Waterfront, we vinden 
alleen dat het er optisch wel bij hoort. Daarnaast is de projectontwikkelaar positief gestemd over de 
verkoop van de grote appartementen. Er wordt alles aan gedaan om voldoende kopers te realiseren 
zodat met de bouw gestart kan worden. 
Het onderzoek naar de noodzakelijke renovatie en onderhoud van de Schakel ligt op schema. 
De vraag speelt of de gemeente voor de decentralisaties extra geld kwijt is. Hier is geen rekening mee 
gehouden in de begroting. Vermoedelijk doelt u op het verschil in de begroting van 2015 en die van 2014. 
Deze zijn te verklaren door mutaties in de reserve decentralisaties (1,9 m)  en verschuivingen, zoals al 
eerder gezegd in de programma’s. Naast het bestaande budget van ca. 6 m euro wordt het aangevuld 
met uitkering van het Rijk voor een bedrag van ca 12,7 m. Hiermee komt het totale budget op ruim 18 m. 
Daar gaan we het voor doen, volgens afspraak binnen de budgetten die er voor beschikbaar zijn.  
De fractie van het CDA vraagt om een één op één persoonsgerichte communicatie, gelet op de te 
verwachten lagere klantwaardering. U begrijpt dat dit voor de gemeente ondoenlijk is. Bovendien is het 
de vraag of hier de gemeente wel in alle gevallen aan zet is. In het kader van de WSW zijn dat in eerste 
instantie de huidige werkgevers. Nu zij duidelijkheid hebben dienen zij de handschoen op te pakken, dat 
is ook zo afgesproken. Op het gebied van het sociale domein mbt WMO en Hulp bij het huishouden 
hebben we een voorlichtende taak, die is het afgelopen jaar ook ruimschoots ingevuld evenals op het 
gebied van jeugdzorg. De voorlichtingsbijeenkomsten in Lemelerveld, Nieuwleusen en Dalfsen bleken 
een schot in de roos er was veel belangstelling met gerichte vragen. Nu ligt de bal in onze beleving 
echter op de speelhelft van de instanties die de zorg gaan verstrekken. Ik zeg nadrukkelijk op welk 



speelveld, wij zijn immers ook partij en blijven het spel nauwlettend volgen en sturen bij waar dit nodig 
blijkt. 
De indicatoren van 2014 worden in deze begroting deels gemist. Voor een deel komt dit omdat in de 
voorliggende begroting van 2015 het raads- en coalitiedocument is verwerkt, met andere speerpunten. 
Dit betekent ook andere doelen en indicatoren, met ingang van de volgende begroting kan dit worden 
hersteld, we stellen voor om dit via de werkgroep planning en control te laten lopen.  
 
Het college is zeer verheugd over de gekozen opstelling door de Raad: vertrouwen in het college, niet 
willen sturen op incidenten, de vraag om flexibele opstelling en niet bang te zijn om fouten te maken. We 
gaan fouten maken, die zijn zelfs al gemaakt. Het getuigt van moed om deze onder de ogen te zien en te 
erkennen en vervolgens op te lossen. Daarbij hebben Raad, College en ambtelijke afdelingen elkaar 
nodig voor steun en vertrouwen. 
Onder de nieuwe participatiewet is het de bedoeling dat ook mensen met een WWB uitkering toegeleid 
worden naar arbeid. We verwachten weliswaar een kleine stijging van 170 bij de nulmeting naar 180 en 
vervolgens een stabilisering. Dit omdat via de Stg. Dalfsen Werkt samen met bedrijfsleven in de breedste 
zin van het woord er keihard gewerkt zal worden aan banen voor deze doelgroep. Ook valt het te 
verwachten dat het instrument tegenprestatie een positieve bijdrage gaat leveren aan het terugdringen 
van WWB uitkeringen. Daarnaast wijs ik in dit verband op de landelijke doelstelling om in 2024 125.000 
nieuwe banen te realiseren voor de doelgroepen. Hierbij zij opgemerkt dat de nieuwe wetgeving op dit 
gebied veel minder vrijblijvend is.  
 
Er zit nog ruimte in de begroting, ja maar niet zo veel als de CU veronderstelt, op blz. 12 kunt u lezen dat 
diverse stelposten zijn komen te vervallen, waaronder die voor nieuw beleid. 
Voor wat betreft de Trefkoele+ is er vorige week een overzicht gemaakt door de afdeling financiën, na 
verzoek tijdens de technische sessie en op het RIS geplaatst. Hierin is te zien na alle plussen en minnen, 
dat de uiteindelijke exploitatie van de Trefkoele+ naar verwachting een voordeel zal opleveren van 39.000 
in plaats van de afgesproken neutrale invoering. U heeft gelijk als u zegt dat u van de oorspronkelijke 
cijfers weinig te maken viel. Zo verging het mij ook, maar nu begrijp ik het zelfs. 
De kaders voor gebruik van de frictiepot worden, zoals 2 weken geleden toegezegd, met enige spoed 
opgesteld. Donderdag a.s. staat daar een afspraak voor gepland. 
Op het gebied van de N wegen is er veel aan de hand. Er is inmiddels een bestuurlijk akkoord voor de 
verbetering van de N35 tussen Wijthmen en Hellendoorn, waar het Rijk 5 en de provincie 10 m. insteken. 
Ambtelijk is er voortdurend contact over de planvorming rond N340/N377 Ook op bestuurlijk niveau 
hebben contacten plaatsgevonden. Uw wens om tot een behandeling in de Raad te komen ligt lastig. In 
informerende zin is veel mogelijk, echter zolang de Provincie binnen de kaders van het PIP (provinciaal 
inpassingsplan) blijft kunnen wij niet zoveel eisen. Wel mag ik constateren dat er een goed en 
constructief overleg plaatsvindt, zodra er meer duidelijkheid is willen we de Raad informeren. Overigens 
moet ik de fractie van D66 teleurstellen. Wij vinden het zeer onverstandig om voor een Provinciale weg, 
waar door de Provincie het budget is gekort van 260 m naar 160 m zoveel geld uit te trekken en zullen 
dat dus niet aan u voorstellen. 
Er zijn plannen in het kader van de bereikbaarheid van Zwolle, om tot een betere fietsverbinding te 
komen van Ommen via Dalfsen naar Zwolle, maar in een zeer prematuur stadium. De term F340 is een 
leuke want een schitterend model van Ferrari. Maar we zijn er dus ambtelijk over in gesprek. 
 

 



 
 
De stijging van de belastingen met 1% is de inflatiecorrectie. Sommige tarieven, denk aan rijbewijzen en 
reisdocumenten zijn door de Rijksoverheid vastgesteld. Voor een aantal andere verwijs ik naar de tekst 
die morgen op het RIS zal verschijnen, vanwege het wat meer technische karakter. 
Ten aanzien van de tarieven voor rijbewijzen en reisdocumenten geldt dat deze tarieven door de 
Rijksoverheid bepaald worden tot een maximum. Hierdoor worden de eigen kosten niet volledig gedekt, 
een dekkingspercentage van 100% is daardoor niet haalbaar. 
Voor de omgevingsvergunning (bouwen) geldt de verwachting dat de lasten en baten de komende jaren 
meer in evenwicht komen. 
Gelet op  het feit dat de begraafplaatsen een parkachtig karakter hebben is een hoge mate van 
kostendekkendheid moeilijk te realiseren.  
Ten aanzien van de inzameling van het huishoudelijk afval heeft u onlangs besloten tot een stapsgewijze 
verhoging.   
 
 
Voor komend jaar zijn nog niet alle gevolgen van de drie decentralisaties verwerkt, vooral niet voor wat 
betreft de personele (FTE’s) gevolgen. Er is geconcentreerd op een zo soepel mogelijke invoering in het 
kader van de zachte landingen. Er zullen ongetwijfeld extra FTE’s nodig zijn, maar daar is in de diverse 
budgetten ook geld voor geoormerkt door het Rijk en zullen dus daar uit betaald worden. Naar 
verwachting zit er nog rond de 100.000 euro in voor arbeid. 
 
Tot slot geeft de fractie een herinnering af:  
zitbankje Rechteren is in de planning van 2015 opgenomen door de afdeling 
fietspad Vechterweerd komt volgende week in het college 
of er extra kosten N340/377 zijn, is pas bekend als de plannen definitief zijn. 
 
Aan de PvdA kan ik melden dat feitelijk de leerwerkbanen straks via de nieuwe stichting zullen gaan 
lopen. Afhankelijk van de individuele problematiek wordt per cliënt maatwerk geleverd, waaronder ook 
leerwerken. 
Het financieel scherper aan de wind varen zou pas uit de jaarrekening 2015 kunnen gaan blijken. De 
begroting die nu voorligt is door de afdeling financiën tegen het licht gehouden en posten die langere tijd 
niet gebruikt zijn, zijn er uit gehaald. Echter er zit in elk geval nog een bedrag van 400.000 in van de 
WMO die de Raad bij de vjn niet wilde aframen. 
Op het gebied van openbaar vervoer zal de komende twee jaren ook e.e.a. gaan wijzigen. Het huidige 
provinciale budget van 48 m. geeft 8m te veel uit. De provincie heeft een task force ingesteld waarbij de 
gemeenten nadrukkelijk wordt gevraagd om te participeren. De ideeën over combineren van 
vervoersstromen goede aansluitingen, fietsverbindingen en betaalbaar openbaar vervoer spelen daar een 
belangrijke rol bij. Maar de tweede opmerking zo mogelijk nog veel meer: slimme combinaties, 
doelgroepenvervoer, vrijwilligers en burgerparticipatie bij vervoer bieden wellicht meer soelaas. Plannen 
hiervoor kunt u waarschijnlijk vanaf de 2

e
 helft volgend jaar tegemoet zien. Dit is vooral afhankelijk van 

besluitvorming door Provinciale Staten. 
Pas als de visie van de provincie in dit verband, vorm heeft gekregen is het zinvol lokale plannen vorm te 
geven. Wij zien op dit moment nog geen noodzaak om een professionele projectleider voor alleen 
Lemelerveld te gaan faciliteren. Het raakt straks alle kernen. 
U zult van ons geen voorstellen tegemoet kunnen zien om de kortingen, die de Raad mede vorm heeft 
gegeven in 2010, weer geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken. 
 
De fractie van de VVD kan ik zeggen dat u 
Over de Stand van zaken voortgang van het proces tot uittreding gemeente Dalfsen uit de GR Wezo 
wordt u tijdens de commissie van 17 november a.s. geïnformeerd. 



Reactie 1
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 termijn algemene beschouwingen begroting 2015, Wethouder M. Von Martels 

 
CDA (21) Gebruik Jeugdsportfonds in relatie met beschikbare budgetten 
 
Voor een periode van 2,5 jaar (1 juli 2013 t/m eind 2015) geldt het Jeugdsportfonds Dalfsen. Het is juist 
dat het aantal aanvragen toeneemt, maar de verwachting is dat de hiermee gepaard gaande kosten 
opgevangen kunnen worden met de beschikbare budgetten. Voor alle duidelijkheid: hiervoor is geen 
subsidieplafond van toepassing. Evaluatie van het Jeugdsportfonds vindt plaats in het voorjaar van 2015. 
Op basis hiervan vindt besluitvorming plaats over al dan niet voortzetting van het Jeugdsportfonds.  
 
D’66 (5) Integraal Huisvestingsplan medio mei te sturen naar de gemeenteraad 
 
In de Notitie ontwikkelingen huisvesting onderwijs 2014 – 2022 is reeds een visie ontwikkeld hoe om te 
gaan met scholen richting toekomst en worden mogelijke scenario’s geschetst. Op 17 november 
bespreekt u deze in de raadscommissie. Dit is de opmaat naar het in 2015, samen met schoolbesturen, 
op te stellen Integraal huisvestingsplan, waarin o.a. naast ontwikkelingen, wordt ingegaan op uitkomsten 
van nieuwe leerlingenprognoses en vraag naar verdere (of volledige) doordecentralisatie. Het 
leerlingenvervoer komt hier niet aan de orde. Het opstellen van dit plan gaat in overleg met 
schoolbesturen. In verband met de te ondernemen stappen, te ontvangen informatie en te voeren overleg 
met schoolbesturen is aanlevering in mei 2015 niet mogelijk en koersen wij op aanbieding eind 2015. 
Indien er ontwikkelingen zijn die eerdere besluitvorming noodzakelijk maken, zoals WOC Campus 
Nieuwleusen waarvan onderwijshuisvesting onderdeel kan maken en die meegenomen moet worden bij 
de Voorjaarsnota 2015 dan volgt hiervoor een afzonderlijk voorstel.   
 
De VVD vraagt bij Programma 7 :  
Een van de benoemde risico’s is dat de € 5,9 miljoen voor de jeugdzorg mogelijk niet voldoende is voor 
de huidige doelgroep. Wanneer wordt er voldoende inzicht verwacht? 
 
Door scherp te monitoren op gebruik (aantallen en financiën) en zeer geregelde  rapportage daarop kan 
vinger aan de pols worden gehouden.  Gedurende de eerste maanden van 2015 zal er meer zicht komen 
op het gebruik.  
De verwachting is dat we medio 2015, ten tijde van de voorjaarsnota, een redelijke prognose kunnen 
geven van het gebruik. 
Uitgangspunt van de regionale contractering jeugdzorg is dat dit binnen de beschikbare gemeentelijke 
budgetten (en dus het totale regionale budget) plaatsvindt. 
De contractering van organisaties is gebaseerd op de nu beschikbare gegevens, waarbij ook ervaring 
gegevens van de organisaties een rol hebben gespeeld.  
Bij de budgetverdeling is bovendien rekening gehouden met een buffer onvoorzien van 1% van het 
beschikbare budget.  
  
GB Armoedebeleid 
Per 1-1-2015 verandert er, met de invoering van de Participatiewet, het nodige in de bijzondere bijstand. 
Invoering van het nieuwe beleid is dan ook voorzien per 1 januari 2015. 
Voor diegene voor wie het nieuwe beleid een verandering betekent is er een overgangsregeling. 
 
CDA Zorgmijders 
Dalfsen zet in op de SKT. In het SKT is er specifieke aandacht om in contact te komen met  zorgmijders.  
Uitgangspunt blijft wel dat de cliënt zelf verantwoordelijk is; Ook voor een zorgmijder kan dus alleen iets 
worden gedaan als hij bereid is mee te werken. 
 
CU Voedsel/kleding- en speelgoedbank 
In de armoedenota wordt aandacht besteed aan de banken 
Ons streven is dat de banken onderling afspraken maken over (vergaande) samenwerking. 
De gemeente is bereid dit zo nodig te faciliteren. 
 
  



VVD Stand van zaken uittreding gemeente Dalfsen  
Op de agenda van de commissie van 17 november a.s. staat een informatief onderwerp: Stand van 
zaken voortgang van het proces tot uittreding gemeente Dalfsen uit de GR Wezo.  
 
D66, vraag 6 Grip op kulturhuzen 
Ook het college had dit graag eerder gewild, maar de capaciteit ontbrak eenvoudigweg. Dat wil niet 
zeggen dat er nu geen vinger aan de pols wordt gehouden. We maken gebruik van bestaande 
instrumenten, zoals subsidievoorwaarden en bestuurlijke overleggen. Glenn is vandaag weer begonnen 
(zij het gedeeltelijk); hij gaat een opzet maken om die duidelijkheid op papier te zetten. Dat willen we 
doen door partijen (bestuur kulturhuzen) en externe deskundigheid  erbij te betrekken. Dus het proces is 
gestart, maar de besluitvorming over de uitwerking vindt pas plaats in 2015. 
 
 
CDA, vraag 10, alcoholgebruik bij kinderen 
‘En nu ik toch over kinderen praat en het belang van een goede  
ontwikkeling, de uitgesproken ambitie met betrekking tot alcoholgebruik bij kinderen van 12-15 jaar  
stelt ons teleur. Juist in die groep is de winst te halen, alcohol op dergelijk jonge leeftijd is gevaarlijk.  
Dat hoef ik het college toch niet uit te leggen? [#10]’ 
  
Deze ambitie is tot stand gekomen in afstemming met de onderzoekers van de GGD en kent de volgende 
onderbouwing:  
  
Totstandkoming percentage < 11%  

Het percentage genoemd in de doelstelling gaat over de jongeren van 12 tot en met 15 jaar, die wel eens 
alcohol drinken.  
 Regionaal drinkt 17% van de kinderen van 12 t/m 15 jaar wel eens alcohol (cijfers 2011). In relatie tot 
2007, toen het percentage op 28 % lag, is dit een flinke daling.  
In Dalfsen heeft 11% van de kinderen van 12 tot en met 15 jaar wel eens gedronken, dit is dus (35%) 
lager dan het gemiddelde van de regio. Ten opzichte van 2007 is het alcoholgebruik onder jongeren in 
Dalfsen onder de 16 jaar bijna met de helft afgenomen (2007: 20%). Het lijkt niet reëel om te denken dat 
deze daling zich in vier jaar heel veel verder kan voortzetten. Daarom hebben we in het preventie- en 
handhavingsplan de doelstelling opgenomen dat er in 2015 niet meer jongeren van 12 tot en met 15 
jongeren drinken dan in 2011.  
Overigens verwachten we wel dat de verhoogde leeftijdsgrens een positieve rol gaat spelen en dat het 
aantal kinderen onder de 16 dat wel eens alcohol drinkt, de komende jaren nog verder af kan nemen. Of 
dat effect in 2015 al zichtbaar is, is de vraag. In andere landen heeft het 5 tot 10 jaar geduurd voordat 
een wettelijke verhoging van de leeftijdsgrens ook een sociale norm werd.   
Wanneer de cijfers in 2015 bekend zijn zullen we nieuwe ambities formuleren voor de volgende 4 jaar en 
daarin zullen we ook een doelstelling formuleren voor het alcoholgebruik onder jongeren onder de 18.  
 
Consultatiebureau 
Inrichting in Lemelerveld 
 
Antwoord: Mevr. J. Van Ittersum, Huisarts Lemelerveld 
Voor het consultatie bureau hebben we nog even nagedacht, voor een compleet CB is hier bij ons nu 
geen ruimte en de gemeente heeft ook geen geld voor dubbele inrichting.  Dat begrijpen we.  
Wat we wel kunnen aanbieden is dat de CB arts en/ of de verpleegkundige af en toe voor speciale 
gevallen of alleen gesprekken bij ons in een spreekkamer haar spreekuur kan houden. Zolang onze 
ruimtes nog niet volledig bezet zijn ( wij vermoeden enkele jaren) kan hier dan kosteloos gebruikt van 
gemaakt worden. Het volledig ingerichte CB is dan in Dalfsen, in de huisartspraktijk in Lemelerveld kan 
(1-2 x per maand? Een dagdeel?) een spreekuurtje worden gehouden waar geen dure inrichting voor 
nodig is. Het zou voor ons en het jeugdteam de contacten kunnen bevorderen  en meteen een kleine 
tegemoetkoming kunnen bieden voor het wegvallen van het consultatiebureau.  Helpt dat?  
 
 
 


