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Burgemeester Noten
De beantwoording van vragen door Han Noten, aangevuld met twee punten waarop schriftelijk zou 
worden teruggekomen (GBLT en zelfredzaamheid).

Zelfredzaamheid
Als overheid maken we over de gehele breedte een kanteling door van ‘alles regelen voor onze 
burger’ naar ‘kijken wat burgers zelf kunnen doen en waar we kunnen aansluiten’. Kernbegrip is hierbij 
zelfredzaamheid. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het zelf vinden van onderdak/huisvesting bij een evacuatie in geval 
van een ramp/incident. In de praktijk van incidenten die zich hebben voorgedaan blijkt dat de meeste 
mensen zelf wel hun opvang/huisvesting kunnen regelen en dat we als overheid alleen hoeven te 
zorgen voor de minder zelfredzamen.

Onlosmakelijk verbonden met zelfredzaamheid is risicocommunicatie. Risicocommunicatie is 
communicatie over risico’s waaraan mensen blootstaan voordat zich een ramp of incident voordoet. 
Bij alle risicocommunicatie-activiteiten bieden we burgers een handelingsperspectief. Door over 
risico’s te communiceren en daarbij duidelijk aan te geven wat men zélf kan doen, voor en tijdens een 
incident, wordt zelfredzaamheid gestimuleerd. Veiligheidsregio IJsselland heeft hiertoe een Plan van 
Aanpak opgesteld waar gemeenten gebruik van kunnen maken in de communicatie richting hun 
inwoners. Met de Veiligheidsregio is afgesproken om eerst uitvoering te geven aan risicocommunicatie 
met betrekking tot overstromingen, op basis van de visie op flexibele evacuatie. De flexibele 
evacuatiestrategie stelt inwoners van een bedreigd gebied in staat om een eigen (veilige) keuze te 
maken op basis van informatie van de overheid. Hierover hebben inmiddels enkele malen 
gepubliceerd. Daarnaast communiceren we (Kernpunten, website) over het voorkomen van brand en 
wat te doen als het toch mis gaat, door middel van preventietips (brochure Brandveilig wonen, website 
www.watdoejijbijbrand.nl etc.) en activiteiten in het kader van het Brandweerprogramma Brandveilig 
Leven. 
Communiceren over risico’s is een continu proces. Gedurende het jaar 2015 en 2016 worden 
regelmatig publicaties geplaatst over de verschillende thema’s.  

Er is een vraag gesteld over het in eigen dienst nemen van het personeel voor de catering en 
schoonmaak en waarom dit niet in de begroting is opgenomen en of dit volgend jaar gevolg 
krijgt. 
Dit krijgt volgend jaar geen gevolg omdat we nog een overeenkomst hebben voor drie jaar voor de 
catering en voor de schoonmaak nog 7 jaar. Deze diensten worden aanbesteed voor een langere 
periode. De overeenkomst moeten we respecteren. In het laatste jaar van het contract willen we de 
voor- en nadelen van het in eigen dienst nemen van personeel voor catering en schoonmaak wel 
heroverwegen. 
Overigens is het in deze wereld heel gewoon om dit soort diensten uit te besteden en niet in eigen 
beheer uit te voeren. De continuïteit bij ziekte en vakantie is geregeld en er is een grote mate van 
flexibiliteit. Dit ontzorgt de eigen organisatie voor een belangrijk deel. 

De besparingen door de samenwerking met de GBLT zijn lager dan verwacht.
De eerste-lijns klantcontacten zouden we aanvankelijk zelf blijven doen. De ervaringen van andere 
gemeenten die de laatste jaren bij GBLT zijn aangesloten laten zien dat de eerste-lijns contacten beter 
en klantgerichter door het GBLT zelf gedaan kunnen worden. De gemeente zou daar anders alleen 
maar als extra schakel tussenin komen te zitten. De extra kosten voor het laten uitvoeren door het 
GBLT zijn gering.
Dat de werkelijke besparingen op korte termijn wat lager liggen dan aanvankelijk voorzien komt 
daarnaast ook omdat we de software minder snel kunnen afschrijven (die blijven we nog nodig 
hebben voor de afwerking van o.a. oude bezwaren) en enkele personeelskosten mogelijk iets langer 
doorlopen. Binnen een paar jaar zullen de werkelijke besparingen die begin dit jaar zijn geschetst wel 
worden gehaald.

http://www.watdoejijbijbrand.nl/


Weerstandvermogen en risicobeheersing. 
Op ICT-gebied hebben gemeenten te maken met slechts enkele grote spelers (nagenoeg 
monopolisten). Dat zal door het aansluiten bij een groter samenwerkingsverband van gemeenten niet 
drastisch veranderen. We kunnen alleen hopen op nieuwe spelers op de markt, maar die zijn tot nog 
toe weinig succesvol. Desondanks blijven wij ons samen met andere gemeenten juridisch stevig 
verzetten tegen de uitwassen van monopolistische leveranciers. Op dit moment hebben we geen zicht 
op vergelijkbare risico’s. 

Waarom staat WOC Campus niet genoemd in de paragraaf Kaders en Koers
Het klopt dat in de paragraaf Kaders en koers geen melding wordt gemaakt van het grote project 
Kulturhusconcept (of Middengebied) Nieuwleusen In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van 
de belangrijkste onderwerpen  uit de programma’s en paragrafen. In programma 5 Onderwijs en vrije 
tijd wordt het Kulturhusconcept Nieuwleusen wel toegelicht. Omdat er op het moment van verzending 
van de begroting nog geen besluit door de raad was genomen (dat is eerst in de raadsvergadering 
van 26 oktober jl. gedaan), is afgezien om dit project specifiek te benoemen in de paragraaf Kaders en 
koers. Wij wilden daardoor niet op de besluitvorming van de raad vooruitlopen.

Hoe is de stand van zaken met betrekking tot PinkRoccade en hoe kan dat voorkomen worden 
met andere partijen?
We zijn nog steeds in gesprek met PinkRoccade om tot een compromis / oplossing te komen. Helaas 
zit er nog weinig voortgang in de onderhandelingen, tot op heden is PinkRoccade de gemeente nog 
niet erg tegemoet gekomen. Op 4 november vindt er weer een gesprek plaats met de 
accountmanager en een directeur van PinkRoccade. Tijdens dit gesprek zal een nieuw aanbod 
worden besproken. De verwachtingen zijn echter niet al te hoog.
Onze gemeente heeft zich ook aangesloten bij Nysingh advocaten. Ongeveer 60 gemeenten laten 
zich ondersteunen door Nysingh advocaten inzake de correspondentie met PinkRoccade. Tot op 
heden wordt echter zoveel mogelijk gestuurd om tot een compromis te komen en wordt er geprobeerd 
een juridische strijd te voorkomen.

Zijn er nog meer van dit soort risicocontracten/ overeenkomsten?
Wij kunnen als gemeente niet makkelijk wisselen van kernapplicaties. We maken gebruik van veel 
software voor verschillende vakgebieden binnen de gemeente. De belangrijkste software welke we 
gebruiken zijn de zogenaamde kernapplicaties zoals software voor het sociale domein, software voor 
zakenregistratie en archivering (DMS), de financiële applicatie en software voor het uitwisselen van 
gegevens.
Zolang hiervoor een contract loopt is (in principe) duidelijk wat de prijsverhoging zal zijn. Zodra een 
contract verlengd wordt lopen we altijd het risico dat de leverancier een (naar onze mening) 
onredelijke prijsverhoging wil doorvoeren. Omdat met een overstap naar een andere kernapplicatie 
ook erg hoge kosten gemoeid zijn en omdat hier veel tijd in gaat zitten, is dit geen reëel alternatief.
Helaas valt dus niet uit te sluiten dat een dergelijke onverwachte en onredelijke prijsverhoging 
nogmaals kan gebeuren.

Kan een samenwerkingsverband helpen?
Als samenwerkingsverband ben je in principe een belangrijkere klant dan als zelfstandige gemeente. 
Dit zou dan kunnen betekenen dat de houding van de leverancier anders is. In hoeverre en tot op 
welke hoogte het verschil maakt in het huidige conflict met PinkRoccade is echter moeilijk aan te 
geven. Dit is erg afhankelijk van de omvang van het samenwerkingsverband en of er sprake is van 
één of meer juridische entiteiten waarop de contracten (en licenties) gebaseerd zijn.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is laag te noemen. In ieder geval fors lager dan vergelijkbare werkgevers. Op dit 
moment (derde kwartaal) staat het zelfs op 2.2%. De onderliggende vraag is mogelijkerwijs: hoe staat 
de werkorganisatie ervoor. Op basis van objectieve criteria kan daar alleen maar positief op 
geantwoord worden. We scoren hoog als “goede werkgever”. Het medewerkers onderzoek scoort 
bovengemiddeld, het verloop is laag en het al eerder genoemde ziekteverzuimcijfer ligt ver onder de 
gemiddelden. Dat neemt niet weg dat er bij de raad zorgen kunne bestaan over specifieke onderdelen 
van de werkorganisatie. Misschien is het goed om daar binnen het presidium een keer van gedachten 
over te wisselen.



De drie prioriteiten
In principe staan die in de voorjaarsnota. De begroting wordt in die zin door het college gezien als een 
uitwerking van eerder gemaakte beleidskeuzes. Daarbij verwijzen we ook naar het raadsdocument en 
het coalitieakkoord. Dat gezegd hebbende, zou het college spontaan de volgende drie willen noemen: 
1) Vitale kernen (lees vitale gemeenschappen). Dat gaat niet alleen over voorzieningen maar ook over 
burgers die verantwoordelijkheid nemen om hun eigen wereld vorm te geven
2) Het sociaal domein, het op een verantwoorde manier invullen van de opdracht zoals die door het 
Rijk naar onze gemeente is gedelegeerd. Daarbij is vernieuwing mooi maar behoud van kwaliteit 
uitgangspunt gegeven de financiële kaders;
3) Dat alles op een financieel duurzame wijze. Dat betekent dat we zeker niet weglopen voor 
investeringen, maar we die investeringen wel willen doen op een wijze dat de langere termijn 
exploitatie van de gemeente niet onder druk komt te staan. 

Wethouder Von Martels

Vraag: Bibliotheek:
Antwoord: 
Geen aanleiding om het beleid dat tot 2018 doorloopt tussentijds te herzien. In die notitie wordt heel 
duidelijk de positie en ontwikkeling van de bibliotheek geschetst.
Centraal staat dat wij de bibliotheek zien als centrale partner binnen het culturele en sociale web en 
dat er in de 5 kernen een bibliotheekvoorziening moet blijven.
Bieb wordt gezien als belangrijke partner in de kulturhus ontwikkelingen en als factor binnen de 
leefbaarheid

Vraag: Jeugdzorg:
Antwoord:
We zitten in een overgangsjaar.
Tot voor kort was er sprake van een versnipperd systeem, verschillende financieringsstromen en 
ongelofelijk veel bureaucratie. Hardwerkende professionals deden hun uiterste best maar werden 
beperkt door de wijze waarop de jeugdzorg was georganiseerd. Ouders zagen door de bomen het bos 
niet meer, in sommige gezinnen kwamen meer dan 10 verschillende hulpverleners over de vloer. 
Hoewel goedbedoeld, bleken zij soms meer langs elkaar heen dan samen te werken. Daarom is er 
uiteindelijk een nieuwe jeugdwet gekomen.
Gemeenten, zorgaanbieders en professionals hebben vanuit deze Jeugdwet de opdracht om op een 
andere manier te kijken naar hulpvragen. Het veld is nog sterk in ontwikkeling.
De kinderombudsman noemt in zijn rapport aandachtspunten die hoog op de agenda staan bij 
gemeenten, zoals de inrichting van de administratie en het voorkomen van nieuwe bureaucratie. 
Daarnaast stelt de kinderombudsman dat gemeenten “steeds vaker op de stoel van de hulpverlener 
gaan zitten”.
Hiervan zijn bij mij geen voorbeelden bekend.

Vraag:
De vraag over de “zichtbare stappen” en waar moeten de initiatieven aan voldoen. Aan welke partijen 
moet worden gedacht?
Antwoord:
Bij zichtbare stappen gaat het hier om concrete afspraken die een bijdrage moeten leveren aan de 
alom gewenste en beoogde transformatie in zorg. Het gaat dus om concrete afspraken en 
bijbehorende uitvoering die bijdragen aan versterking van preventie, inzet eigen netwerk, nemen eigen 
verantwoordelijkheid, aan demedicalisering en versterking van opvoedingsvaardigheden, aan 
noodzakelijke zorg snel en dichtbij organiseren, op integrale basis, met minder regels en meer 
bewegingsruimte voor professionals.
Deze uitgangspunten bepalen het kader waaraan een initiatief moet voldoen. Dit kan worden 
uitgevoerd met bestaande partijen in welzijn, jeugdzorg, lokale zorg etc. maar initiatieven van anderen 
(nu niet actieve partijen) worden zeker niet uitgesloten, sterker nog, zijn zeker welkom.



Nog even over de 2e rapportage van de Kinderombudsman. Aan het onderzoek dat ten grondslag ligt 
aan deze rapportage is ook aan ruim 200 gezinnen in Dalfsen die te maken hebben met jeugdzorg 
gevraagd anoniem deel te nemen.
Uit de rapportage van de Kinderombudsman blijkt dat hier door nog geen 10% aan is deelgenomen.
Alhoewel de antwoorden in het algemeen positief zijn is dit te weinig om specifiek voor onze gemeente 
conclusies aan te verbinden.
In het algemeen is niet gebleken dat er in Dalfsen sprake is van misstanden zoals door de 
Kinderombudsman aangeduid.
Worden ouders en kinderen adequaat geholpen?
Antwoord: We hebben de indruk dat we daarin slagen. Alhoewel er altijd verbetering mogelijk blijft.

Vraag: Zijn er wachtlijsten?
Antwoord:
Alleen bij de jeugd GGZ komt het voor dat er bij sommige aanbieders meer vraag is dan waar per 
direct door deze aan voldaan kan worden. Deze aanbieders zijn contractueel verplicht er voor te 
zorgen dat ouders/kinderen bij een aanbieder terecht kunnen die wel plaats heeft.

Vraag: Welke transformatie initiatieven zijn er?
Antwoord: Veel, zo niet alle aanbieders in de jeugdzorg zijn bezig met vormen van transformatie. Dat 
kan uiteenlopen van versterking van algemeen toegankelijke voorzieningen tot omvorming van 
intramurale voorzieningen naar meer ambulant aanbod.

Vraag: Hoe wordt privacy gewaarborgd?
Antwoord: Lokaal is er bijvoorbeeld een convenant afgesloten tussen partijen die deelnemen in het 
SKT. Een deel van die partijen heeft ook een eigen privacyregeling, dan wel is gehouden aan 
wettelijke voorschriften.
Voor de informatie uitwisseling tussen de consulenten wordt gebruik gemaakt van een beveiligde 
omgeving in TOP. Dit systeem is alleen toegankelijk op cliëntniveau voor geautoriseerde 
medewerkers.

Vraag:
De aanlevering van gegevens door de Jeugd-GGZ verliep het 1e halfjaar moeizaam vanwege het 
privacy vraagstuk. Na het van kracht worden van de Veegwet is dit probleem opgelost.
Antwoord:
Voor gegevens uitwisseling met Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming is er een afzonderlijk 
beveiligd programma.

Vraag: Lang zult u wonen:
Antwoord:
Stimuleringsmaatregel die de bewustwordingscampagne “Lang zult u wonen” heeft ondersteund is 
een groot succes geweest. Hiervoor zijn middelen gebruikt die beschikbaar waren gesteld in het kader 
van de woonservicegebieden. Deze middelen moeten voor het eind van 2015 besteed zijn. De 
provincie heeft aangegeven dat vanaf 2016 geen gebruik meer mag worden gemaakt van deze 
middelen voor de bewustwordingscampagne “Lang zult u wonen”.
De stimuleringsmaatregel is ook geëvalueerd met de deelnemers van het samenwerkingsverband: 
domotica en samenwerking in de woonservicegebieden. Hierin zijn vrijwel alle zorgaanbieders 
vertegenwoordigd in de gemeente Dalfsen, maar ook de welzijnsinstanties en de woningcorporaties.
Gezamenlijk wordt daar afgeraden om nogmaals een stimuleringsmaatregel op te zetten. 

Vraag: Eenzaamheid:
Antwoord:
Dit onderwerp is als aandachtspunt opgenomen in de geplande nota “toekomstgericht welzijnsbeleid”. 



Vraag: Sport en aandacht voor leeftijdsgroep 12-15:
Antwoord:
Het is een algemeen maatschappelijk gegeven dat kinderen in het voortgezet onderwijs minder aan 
sport gaan doen en andere keuzes maken. Dat wil niet zeggen dat er nu niets aan gebeurt. 
Uitgangspunt is dat kinderen bewust de sport kiezen die bij hun past. Hierop zetten wij via de 
buurtsportcoaches in door o.a. in samenwerking met sportverenigingen kinderen in de 
basisschoolleeftijden te laten kennismaken met de diverse sporten via een naschools en –
binnenschools sportaanbod. Dit vanuit de ervaring dat kinderen op deze wijze bewuster kiezen voor 
een bepaalde sport en ook zo langer blijven sporten.

Vraag: Voortijdige schoolverlating moet speerpunt blijven.
Antwoord: 
De leerplichtconsulenten zijn onderdeel van de Sociale Kernteams en werken nauw samen met 
partners binnen de lokale ondersteuningsstructuur. De oorzaken van schoolverzuim zijn zeer divers. In 
het leerplichtverslag over het schooljaar 2014-2015 is hier aandacht voor. Dit verslag wordt uiterlijk in 
januari 2016 door het college aan de gemeenteraad aangeboden.
Het % voortijdig schoolverlaters ligt in Dalfsen onder het landelijk gemiddelde maar ook onder het 
regionale gemiddelde.
Dalfsen 1,1% Regionaal 1,6% Landelijk 2,1% 
Doelstelling voor Dalfsen is 1% of lager.
In de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten werken de scholen in onze regio nauw 
samen met het RMC (Regionaal Meld en Coördinatiepunt)

Vraag: Taakstelling statushouders.
Antwoord:
Taakstelling statushouders voor dit jaar 50. Voor het eerste halfjaar van 2016 is dit 33. Voor het 2e 
halfjaar is de taakstelling nog niet bekend, maar rekening wordt gehouden met minimaal hetzelfde 
aantal als in het eerste halfjaar. Dus voor heel 2016 wordt rekening gehouden met minimaal 70 
statushouders. Het realiseren van deze taakstelling is een flinke opgave. Met Vechthorst en De Veste 
zijn wij in overleg om te bezien hoe we de taakstelling gaan realiseren. Daarnaast houden wij de 
mogelijkheid open om ook via andere kanalen zoals de particuliere woningmarkt, huisvesting te 
realiseren. Eind dit jaar komen wij met een scenariostudie over dit onderwerp.

Vraag: Personeelskosten sociaal domein:
Antwoord:
Wij zijn nog steeds terughoudend met het openstellen van vaste formatie. Er zijn extra taken op de 
gemeente af gekomen en hebben wij meer mensen nodig om invulling te geven aan de extra taken. 
Tegelijkertijd zijn wij bezig om de processen op het terrein Jeugd en Wmo verder te optimaliseren en 
lean te maken. Tot op heden hebben wij de structurele uitbreiding van de formatie kunnen realiseren 
door gebruik te maken van de bestaande vacatureruimte, aangevuld met de formatieve uitbreiding als 
gevolg van de invoering van de Participatiewet. De inzet van externen is betaald uit de frictiepot 
sociaal domein.
Indien het nodig blijkt om structureel extra formatie in te zetten voor het sociaal domein zal het 
personeelsbudget opgehoogd moeten worden. In die zin dus een uitbreiding

De gemeente Dalfsen werkt op diverse terreinen samen in de regio. Zo wordt de inkoop van 
zorgaanbieders op het terrein van Wmo met Zwolle en Kampen georganiseerd.
Bij Jeugd wordt dit gedaan door de BVO (Bedrijfs Voerings Organisatie) regio Zwolle (11 gemeenten)  

Vraag: Hoe gaan we om met de taaleis?
Antwoord: De wet taaleis wordt ingevoerd binnen de gemeente gekoppeld aan de taalmeter en aan 
de werkgroep laaggeletterdheid, het taalpunt in de bibliotheken en de vrijwillig opgeleide taalcoaches.

Vraag:
Schuldhulpverlening. Is stabiliteit binnen 1 jaar realistisch gebleken?
Antwoord:
Stabiliteit binnen 1 jaar is een norm maar geen absolute voorwaarde. In de praktijk lukt het over het 
algemeen wel binnen 1 jaar. Als dit toch niet lukt is er meer aan de hand. In deze situaties wordt 
andere ondersteuning ingezet zoals bijvoorbeeld bewindvoering.
Eind dit jaar zal er een evaluatie van de schuldhulpverlening aan de raad worden aangeboden.



Vraag: Kunt u zeggen of er thuiszitters zijn?
Antwoord:
Een thuiszitter is een leerling (5-18 jaar) met een onderwijsinschrijving die langer dan 4 weken 
verzuimt zonder dat er sprake is van een vrijstelling. Dalfsen kende in het schooljaar 2014-2015 6 
thuiszitters. In al deze gevallen is er inmiddels geen sprake meer van thuiszittersproblematiek.
Leerplicht Regio IJssel-Vecht heeft in de aanpak afstemming gezocht met samenwerkingsverbanden, 
primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Dit is verwoord in een notitie. Scholen zoeken vroegtijdig 
contact met elkaar wanneer thuiszittersproblematiek dreigt, waarbij aandacht is voor de inzet van de 
diverse zorgnetwerken.

Vraag:
We willen niet wegkijken daar waar acute hulp nodig is. We zijn blij dat de Trefkoele+ daarvoor ingezet 
kan worden. We kijken ook verder, dat hoort nu eenmaal bij besturen. We willen het college oproepen 
om ook meer statushouders in onze gemeente te vestigen.
Antwoord:
Meer statushouders huisvesten dan de ons opgelegde taakstelling is naar het oordeel van het college 
geen goed idee. Het zal al een hele prestatie zijn als we aan het eind van 2016 de reguliere 
taakstelling hebben gehaald. Het is ook niet nodig. Als elke gemeente in Nederland z’n taakstelling 
haalt worden alle mensen met een verblijfsvergunning gehuisvest.

Vraag:
Onlangs is het project Lemelerveld Werkt van start gegaan. De eerste resultaten daarvan zijn 
hoopgevend. Dit soort initiatieven hebben we nodig; meer nodig. Zaaien en dan oogsten. Hoe ziet u 
dit?
Antwoord:
Lemelerveld Werkt is inderdaad een goed initiatief. De gemeente werkt ook samen met de 
initiatiefnemers. Het is overigens nog maar enkele weken operationeel, dus de tijd is nog te kort om 
ook de concrete resultaten te kunnen vermelden. 

Vraag:
Schuldhulpverlening: Gemeente is actief in voorkomen dat inwoners te diep in de schulden komen. 
Eén van de doelen is om bij Vechthorst geen huurders met meer dan twee maanden huurachterstand 
te hebben. Zijn er ook afspraken met Vechthorst wat ze mogen en kunnen als dit wel oploopt? [6] 
Antwoord:
De gemeente onderhoudt contacten met de Vechthorst over huurders met één of meer maanden 
huurachterstand. Deze mensen worden door Vechthorst aangeschreven en verwezen naar de 
gemeente voor hulp. Als een reactie uitblijft neemt een gemeentelijk consulent contact op. Zodoende 
wordt geprobeerd de achterstand niet verder op te laten lopen. Over het algemeen lukt dit ook. Het 
aantal gedwongen uithuiszettingen als gevolg van huurachterstanden is minimaal. Maar als uiteindelijk 
geen verbetering optreedt (ondanks de aangeboden hulp) en de achterstanden lopen op, kan in het 
uiterste geval Vechthorst overgaan tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de 
woning. Dit is een normale bevoegdheid van de woningcorporatie (Eigenlijk van alle 
verhuurders/woningeigenaren volgens het Burgerlijk Wetboek). Hiervoor is overigens wel een gang 
naar de rechter nodig voor ontbinding van de overeenkomst. 

Wethouder Agricola

Beantwoording per programma.

Economie

De economie vertoont herstel, hoewel dit herstel nog broos is mogen we optimistisch zijn we zien de 
werkgelegenheid na jaren van krimp weer toenemen. We zien dat steeds meer mensen en daarbij ook 
inwoners van de gemeente Dalfsen inkopen doen via webwinkels. Anderzijds zien we in het 
kortgeleden gehouden koopstroom onderzoek dat de middenstand in gemeente Dalfsen het relatief 
goed doet.



Er zijn minder lege winkelpanden dan een jaar geleden. In Dalfsen hebben vorige week weer twee 
speciaalzaken hun deuren geopend in voorheen leegstaande panden en aan de Burg. Backxlaan in 
Nieuwleusen zijn in twee panden die een aantal jaren leegstonden twee nieuwe bedrijven gevestigd. 
In Lemelerveld zijn de zorgen groter. De eigenaar van de panden op het Kroonplein is in gesprek met 
potentiele gegadigden.

Er wordt door het CDA gevraagd om een stimuleringsprogramma voor startende winkeliers door b.v 
het eerste jaar een deel van de huur te betalen als de winkel iets toevoegt aan het bestaande 
bestand. We zien dat de verhuurder van de leeg staande panden vaak al bereid is fors lagere huren te 
vragen dan voorheen. Ook zij zijn inmiddels overtuigd dat een lagere huur beter is dan leegstand. 
Kortom de marktwerking heeft in dezen zijn uitwerking.

Milieu

De milieu controles worden uitgevoerd door de RUD, wij als gemeente Dalfsen zijn opdrachtgever van 
deze milieucontroles. Ieder jaar legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad van de door 
haar en de door de Rijksoverheid verplichte opgelegde VTH taken.

De mobiele bereikbaarheid in het buitengebied blijft onze aandacht houden. Er zijn over dit onderwerp 
kortgeleden kamer vragen gesteld aan de minister. In gesprekken met KPN wordt steevast verwezen 
naar de afspraken die o.a. KPN met de rijksoverheid gemaakt heeft over de mobiele dekking in 
Nederland. Deze stroken niet altijd met de praktijk. Partijen met een landelijke achterban raad ik aan 
om dit probleem ook in de tweede kamer prominenter op de agenda te krijgen

Openbare ruimte

Inmiddels is opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar het achterstallig onderhoud van 
o.a. de trottoirs in alle kernen en onze wegen en daarbij een actieplan op te stellen hoe dit 
achterstallig onderhoud op korte termijn is op te lossen. Wanneer hierover duidelijkheid is, komen wij 
bij u als Raad hier op terug.

In december staat de evaluatie van het Rood voor Rood op de raadsagenda. Een aantal partijen heeft 
aangegeven ook behoefte te hebben aan een evaluatie van het huidige VAB beleid en de 
structuurvisie buitengebied die in 2012 is vastgesteld. Als een megastal de reden is om de 
structuurvisie te wijzigen, zou hierover in de raad een discussie kunnen plaatsvinden en de plannen 
alleen op dat punt gewijzigd kunnen worden. Wanneer een meerderheid van de Raad hier voor is, 
kunt u dit agenderen.

Wat betreft de Leader aanpak moet wel duidelijk onderzocht zijn of een project haalbaar is. Het feit dat 
GS subsidie verstrekt betekend niet dat wij als gemeente medewerking moet verlenen. In de praktijk 
zal de gemeente in een vroeg stadium aangehaakt moeten zijn om randvoorwaarden bekend te 
maken en waar nodig vraagstukken politiek bespreken.

Groen Blauwe diensten, we doen meer dan omliggende gemeenten op dit vlak. Alles heeft te maken 
met het beschikbare budget. Voor de jaren 2014 en 2015 stelt de gemeente 75.000 en de deelnemers 
eveneens 75.000 beschikbaar en de provincie 450.000. Grote vraag is welk budget stelt de provincie 
de volgende jaren beschikbaar en wat zijn de geldende spelregels in de nabije toekomst.

Afvalbeleid
Een aantal fracties maakt zich ongerust over de zwerfafvalproblematiek in de bebouwde kom en ons 
buitengebied. Wij als gemeente Dalfsen ontvangen gelden vanuit het afvalfonds om zwerfaval tegen 
te gaan. Deze gelden worden enerzijds preventief gebruikt om voorlichting te geven op scholen, 
excursies naar Rova te organiseren voor scholen, buurtverenigingen, dorpsbelangen, sportclubs. 
Anderzijds worden deze gelden gebruikt om het nieuw te vormen cleanteam te bekostigen. Met dit 
cleanteam en de invulling hiervan loopt Dalfsen landelijk voorop. Wij hebben hiermee zelfs landelijke 
aandacht op ons gevestigd en van de directeur van de Stichting Nederland Schoon hiervoor een 
compliment gekregen. Door de invoering van het omgekeerd inzamelen hebben we niet te maken met 
noemenswaardig meer zwerfafval in vergelijking met voorgaande jaren.



Vorig jaar heeft u als Raad een besluit genomen om de afvalstoffenheffing voor wat betreft het 
vastrecht de komende drie jaren te verhogen met 10 euro mits dit noodzakelijk is. Wij hebben u doen 
toekomen een financieel overzicht waarin zijn opgenomen de kosten en opbrengsten voor de 
komende jaren en de uitwerking op langer termijn, enerzijds om vanuit het egalisatiefonds reiniging 
net als nu gebeurt de verhogingen de komende jaren af te toppen, anderzijds om te voorkomen dat u 
als Raad  de nabije toekomst moet besluiten in één keer een forse verhoging moet doorvoeren en hier 
door de lasten voor de burgers fors stijgen. Het college is voornemens om de lediging tarieven in 2016 
niet te verhogen.

Volkshuisvesting

U hebt als fracties, net als vele stakeholders input gegeven om een nieuwe woonvisie te ontwikkelen.
Wij als college vinden het belangrijk dat er woongemeenschappen ontstaan met een grote diversiteit 
die zich gezamenlijk kunnen ontwikkelen waarbij een goede sociale samenhang ontstaat waarbij 
mensen elkaar helpen en steunen. Nadat u de woonvisie hebt vastgesteld zullen er prestatieafspraken 
met de woningcoöperaties worden gemaakt. 

Duurzaamheid

U als Raad heeft de ambitie om in 2015 Co2 neutraal te zijn als gemeente Dalfsen.
In de komende meerjarenbeleid Duurzaamheid 2016-2019 komen wij hier bij u nader op terug.
De verduurzaming voor de bestaande koopwoningen zal o.a. een speerpunt zijn, net als de 
verduurzaming van het bestaande woningbestand (wordt vastgelegd in de prestatieafspraken) van de 
beide woningstichtingen.
Initiatieven vanuit de bevolking zullen we net als voorgaande jaren vanuit een positieve grondhouding 
beoordelen. Vanuit de duurzaamheidcoöperaties die in de kernen actief zijn, worden initiatieven nu 
daar waar mogelijk ondersteund en willen dat blijven doen.
Aangaande de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen ligt er momenteel een actieplan ter 
uitvoering.

Wethouder Van Leeuwen

Reactie per fractie.

Gemeentebelangen
Net als GB vindt het College een sluitende meerjarenbegroting erg belangrijk. Want als de 
gemeentelijke financiën op orde zijn, kunnen we voor onze inwoners het geld op een verantwoorde 
manier besteden.

U vraagt om een nadere uitwerking van aanbestedingsbeleid in relatie tot het controleprotocol voor de 
accountant in de werkgroep planning en control. Het lijkt ons de aangewezen weg om tot duidelijkheid 
en wederzijds begrip te komen.

Met betrekking tot het kruispunt Buldersweg/Beatrixlaan waar helaas zo vaak een ongeluk plaatsvindt, 
kunnen we u melden dat er recentelijk een besluit is genomen door het college. Het college heeft 
enkele kortetermijnmaatregelen genomen zoals rood-witte waarschuwingsschilden langs de 
Buldersweg. Die maatregelen moeten de Beatrixlaan beter accentueren, het lijkt namelijk of er ter 
plekke een soort van “polderblindheid” heerst.
Het college heeft aanvullend in oktober structurele (lange termijn)maatregelen besproken, op grond 
van een ongevallenanalyse. De uitkomst was dat een combinatie van een gedeeltelijke afsluiting en 
een andere inrichting uitgewerkt gaat worden. Doel is een veiliger situatie dan de huidige. Het eerste 
overleg hiervoor is op 9 november. Het besluit is onlangs op het RIS geplaatst en u zult z.s.m. 
geïnformeerd worden over concrete maatregelen.

Voor wat betreft het “cleanteam” dat vanuit de stichting Dalfsen werkt gaat opereren, is het de 
bedoeling dat er mensen vanuit de bijstand, met een Wajong uitkering of nieuwkomers in de 
participatiewet een kans krijgen om werkervaring op te doen en zo een kans op integreren of re-
integreren te krijgen



CDA
U stelt voor om de opbrengsten vanuit de garantiestelling voor glasvezel Nieuwleusen, zijnde de 
zogeheten safe harbourpremie om staatsteun te vermijden, te bestemmen voor de reserve ruimtelijke 
kwaliteit. Volgens het college moeten we dit vooralsnog niet doen. Immers de premie zal na 15 jaren 
iets meer dan de helft van het bedrag vormen, waarvoor we garant staan. Wij vinden het verstandig 
om het geld ook daar voor te reserveren. Over 15 jaren zal duidelijk zijn wat dan de mogelijkheden 
zijn.

Ook vraagt de CDA fractie aandacht voor fietspaden in relatie tot de elektrische fiets. In het coalitie 
document worden drie fietspaden met name genoemd: Oude Oever, Heidepark en de Haersolteweg.

Het is inderdaad niet de bedoeling dat verkeer andere wegen gaat zoeken om door Nieuwleusen te 
rijden. Overigens is de Beatrixlaan pas VANAF het kruispunt met de Buldersweg een ontsluitingsweg. 
Feit was en is dat de automobilisten in Nieuwleusen, maar ook op andere plekken, zich moeilijk aan 
de juiste snelheid houden. Dit terwijl het niet zelden om eigen inwoners gaat. Dit baart ons zorgen, we 
zijn met diverse groepen bewoners in gesprek over dit onderwerp.

De vennootschapsbelasting wordt vanuit Brussel opgelegd.
Het grondbedrijf valt in de Vpb, zo blijkt uit onderzoek. De huidige administratie van het grondbedrijf 
kan als basis dienen voor de Vpb administratie van het grondbedrijf.
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de openingsbalans vorm gegeven moet worden.
Dit is een landelijk probleem. Zodra hierover meer bekend is kunnen we hier mee aan de slag.
Op dit moment is dan ook nog geen inschatting te maken van een mogelijke belastingafdracht voor 
2016.
We lopen wel op dit moment nog steeds op schema.

CU
Uw vragen naar aantallen banen en ontzorgen van ondernemers, worden in de 3e kwartaal rapportage 
sociaal domein beantwoord. Ik vraag u dan ook verschoning voor dit moment.
De Fietssnelweg is een project dat door Provincie Overijssel en gemeente Zwolle in het kader van de 
bereikbaarheid van Zwolle speelt. Het zal naar verwachting ook deel gaan uitmaken van het 
mobiliteitsplan Overijssel, van de Provincie. Op ambtelijk niveau zijn hierover kontakten.

PvdA
Staat er iets te gebeuren in de periode 2016-2019 m.b.t. de N340? 
Naar verwachting wel, dit weten we vanuit de ambtelijke werkgroep, die frequent vergadert. Recent 
zijn er ook door de provincie georganiseerde bijeenkomsten geweest met pb Ankum en Oudleusen. Er 
dreigt nu zoveel te worden bezuinigd dat het maar de vraag zal zijn of de oorspronkelijke doelen 
gerealiseerd kunnen worden. Besluitvorming door PS is voorzien in december 2015 c.q. januari 2016.

Fijn dat u de Stg Dalfsen Werkt een warm hart toedraagt. Het detacheren van 20 mensen is geen 
kleinigheid en zeker niet aan de magere kant, maar ambitieus. Als het aantal gehaald is, hoeft u niet 
bang te zijn dat we dan op de lauweren gaan rusten, we blijven door gaan, samen met partners die 
soms uit onverwachte hoek komen. L’veld werkt is daar een voorbeeld van maar er zijn er meer. 
Recent ben ik met collega von Martels naar een bijeenkomst geweest over mogelijkheden voor 
maatschappelijke invulling van sportparken. In Zwolle en Kampen gebeurt het al. Ook hier liggen 
kansen.

D66
Met u hebben we zorg over de verdere invulling van de N340 en N377. Net al gezegd in de reactie 
naar PvdA. PS is aan zet, willen ze de nieuwe voorstellen of wordt er geld bijgepast, een spannende 
vraag. Dan is minstens zo spannend hoe de aanbesteding zal verlopen en of er geld overblijft.
College is en blijft van mening dat er op de kruispunten Backxlaan en Evenboersweg met de N377 
een verbeterslag moet plaatsvinden, inclusief vrij liggende fietspaden. Kan dit niet binnen het huidige 
project, dan willen we met de provincie dit samen oppakken, in een ander project.


