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Burgemeester, dhr. H. Noten 
 
Vuurwerk (CU) 
We zijn bezig met een evaluatie van het centraal georganiseerde vuurwerk in Hoonhorst. Afhankelijk 
van de uitkomsten willen we kijken of dit ook in de andere kernen wenselijk en haalbaar is. Overigens 
overwegen wij op dit moment geen algeheel vuurwerkverbod. 
 
Wensballonnen. (CU) 
Wij delen uw mening dat dit gevaar op kan leveren voor de omgeving. Met name boerederijen met een 
rieten kap vormen een bedreiging.  Ook bestaat er een risico voor natuurbranden. Als gemeente 
Dalfsen verlenen wij aan dit soort activiteiten geen medewerking. Landelijke regelgeving is hierop van 
toepassing. Wij zullen het onderwerp in de Veiligheidsregio aan de orde stellen. 
 
Payrolling (PVDA) 
Ook de gemeente Dalfsen maakt gebruik van payrolling. Dit biedt ons als werkgever extra flexibiliteit 
en minder financiële risico's. Wij hebben kennis genomen van de negatieve berichtgeving rondom 
payrolling. Wij zullen dit nader onderzoeken.  
Overigens is er een groot verschil tussen payrolling en werk uitbesteden. De medewerkers van de 
catering en schoonmaak zijn in loondienst bij de desbetreffende bedrijven. Hier gelden de nadelige 
regels van payrolling voor personeel niet. 
 
Ambitie veiligheid (VVD) 
U geeft aan dat er meer ambitie mag op het terrein van de veiligheid in de voorjaarsnota. Dit zou 
kunnen, maar de ambitie op veiligheidsnivo staat beschreven in het integraal veiligheidsbeleid dat de 
gemeenteraad elke vier jaar vaststelt. 
 
Zelfstandigenaftrek 
Als voorzitter van de commissie Transitie Sociaal Domein (TSD) zeg ik de raad toe dat ik het 
vermeende voordeel van de zelfstandigenaftrek in de prijsstelling van zorgaanbieders die werken met 
zelfstandigen zal onderzoeken. 
 
Rabobank 
Zodra de Rabobank in Nieuwleusen een bestemming heeft kunnen de beheerskosten uit de begroting. 
Wat het college betreft hoe eerder hoe liever. 
 
 
Wethouder, dhr. L. van Leeuwen 
 
Waterfront 
VZ. Promenade is klaar, vanaf het begin is er met name jeugd die er fietst. Maatregelen hiertegen zijn 
ophanden. 
Een flexibele invulling is inderdaad mogelijk. Indien de markt iets anders vraagt, dan kan er in overleg 
met OCW, een andere koers gekozen worden. Bijvoorbeeld m.b.t. het winkelaanbod, maar ook met 
het woningaanbod. Het college verwacht nog altijd dat 2018 een realistisch moment is voor de 
afronding van de plannen in het Waterfront. We liggen op schema. Zijn er dan nog risico’s? In 
financiële zin verwachten wij van niet, immers: “niet de oplevering van de laatste woning is leidend, 
maar de inrichting van het openbaar gebied én “realisatie” van de cichoreifabriek uiterlijk 31 december 
2018”. (bron provincie) 
 
Verkeer 
Het college is al voortvarend aan de slag gegaan met gevaarlijke verkeerssituaties. Het staat 
standaard op de agenda bij het overleg met de PB’s. Afgelopen donderdag is er bijvoorbeeld ook een 
fietstocht geweest met een delegatie van PB Nieuwleusen. Hierbij proberen we de juiste oplossing tot 
stand te brengen. Ook in Oudleusen en Lemelerveld zijn we in gesprek met PB over enkele lokaal 
ervaren knelpunten. Hoewel het in bepaalde gevallen gaat om een gevoel van onveiligheid, luistert het 
college er serieus naar. Echter, er moet op een bepaald moment een besluit worden genomen en het 
is moeilijk om iedereen tevreden te stellen. De dialoog is belangrijk evenals mensen serieus nemen. 



Het college is vooralsnog niet van plan een onderzoek te gaan doen naar een tunnelverbinding bij de 
kruising Kampmansweg-Rondweg. Wel is het logisch om bij de ontwikkeling van Oosterdalfsen de 
verkeerssituatie ter plekke te betrekken. 
 
N348 
Ook het college was bijzonder verrast m.b.t. de zienswijze over de afslag in Lemelerveld. Temeer daar 
er nog nooit signalen zijn ontvangen in deze richting. Ook niet bij de diverse inloopbijeenkomsten. 
Navraag leert ons dat i.t.t. het artikel, er zeker niet namens alle ondernemers wordt gesproken. 
Morgenmiddag is er een overleg met de vertegenwoordiger van de indiener. 
Over de andere N-wegen is er op dit moment weinig meer te zeggen dan dat PS er woensdag 
aanstaande over zal spreken. We zijn met u benieuwd wat daar uit voort gaat komen. Zeker als we dit 
in het licht plaatsen van de recente uitspraken van diverse politieke partijen. Hierbij werd met 
meerdere extra miljoenen gestrooid. Ook werd de zgn. “Noordelijke variant” door een van de nieuwe 
coalitiepartners van stal gehaald. Het college blijft de ontwikkelingen nauw volgen. Tijdens ambtelijk 
en bestuurlijk overleg zullen de Dalfser belangen stevig worden verdedigd. 
Eventuele verbreding van bepaalde fietspaden, moet zorgvuldig worden bekeken. Vragen naar nut en 
noodzaak spelen daar een rol, maar zeker ook de mogelijkheden zowel ter plekke (fysiek) als 
financieel. 
 
Openbaar vervoer 
Zoals bekend vindt er een herstructurering plaats van het openbaar vervoer. De provincie wil hier een 
forse bezuiniging doorvoeren. Momenteel vinder er twee pilot projecten plaats. Eén in Lemelerveld en 
één in Hoonhorst. Hoewel beide totaal verschillend, toch ook weer gelijkend. Er wordt immers gezocht 
naar een goede oplossing per kern, maatwerk dus. Het door de provincie gepresenteerde visgraat 
model vindt begrip bij het college. Waarbij vervoer tijdens de spitsuren van en voor scholieren voor 
ons een belangrijk uitgangspunt is. Het vervoer voor specifieke doelgroepen, vraagt ook om passende 
oplossingen. Wij hebben hier oog voor en trachten ook hier met een goede constructie te komen. 
 
Werkzoekenden 
Meerdere fracties geven aan hier zorgen over te hebben. Recent hebben we daar ook in de Raad bij 
stil gestaan. Ook het college heeft hier zorgen over. Om beter inzicht te krijgen is de afdeling verzocht 
te rapporteren wat de verwachtingen zijn, welke gevolgen we moeten verwachten. Ook de rol van de 
toestroom aan statushouders wordt er in meegenomen. Uit de analyse kunnen we wellicht redenen 
vinden voor de onverwachte stijging van het aantal uitkeringen, nog anders dan de toename van het 
aantal statushouders. 
We kunnen en mogen van de “netwerker” niet verwachten dat zij in haar eentje de gehele 
problematiek kan oplossen. Dus waar verwachtingen hooggespannen zijn, moeten we die toch echt 
temperen. De activiteiten welke ambtelijk worden gevoerd, worden nauwlettend in de gaten gehouden 
en via de kwartaalrapportages proberen wij de Raad op de hoogte te houden. 
Feit blijft dat met het aantrekken van de economie ook de werkgelegenheid zal kunnen stijgen en 
omgekeerd het aantal werkzoekenden zal kunnen dalen. Hier dienen mensen met een 
werkloosheidsuitkering uitdrukkelijk een kans bij te krijgen. 
Het idee om te gaan onderzoeken of het mogelijk is om voor uitbestede taken (zoals catering en 
schoonmaak) medewerkers in eigen dienst te nemen, pakken we op. Ook of de Stichting Dalfsen 
werkt hier bij een rol kan spelen. 
 
Centrumvisie en geen centrumplan! 
De vraag wat er tot het centrum wordt gerekend zal in deze visie moeten worden beantwoord. Eerder 
ontwikkelde visies, zoals de lichtvisie, de detailhandel structuurvisie en het Waterfront moeten hier 
integraal deel van gaan uitmaken. Het door de Raad behandelde plan van aanpak biedt hier alle 
ruimte en kansen voor. Net als een goede participatie van bewoners en ondernemers, naast sturing 
van de Raad. 
 
Meicirculaire 
De meicirculaire laat forse tegenvallers zien voor 2015, echter voor het meerjarenperspectief is de 
begroting nog altijd sluitend. De gevolgen van de meicirculaire worden zoals altijd meegenomen bij de 
voorbereiding van de begroting 2016. Bij de 2e bestuur rapportage zal ook duidelijker worden of het 
resultaat voor 2015 echt zo negatief gaat uitvallen of niet. We zullen dan, naar bevind van zaken met 
voorstellen naar de Raad komen. 



De bijdrage van de heer Wiltvank met betrekking tot het (incidentele!) overschot op de jaarrekening, 
waarbij hij verwees naar zijn bijdrage van vorig jaar, deed me denken aan de romeinse senator 
Cicero, die zijn betoog steevast beëindigde met de woorden “voor het overige ben ik van mening dat 
Carthago dient te worden verwoest”. 
Overigens blijkt het citaat niet afkomstig te zijn van Cicero, maar naar alle waarschijnlijkheid van Cato 
de oudere, waarvoor excuses. 
 
 
Wethouder, dhr. K. Agricola 
 
Bestuur 
RUD: De RUD IJsseland is betrekkelijk jong, begin 2013 is het netwerk gestart met de 
werkzaamheden op het gebied van vergunningen, toezicht/handhaving en specialismen. Na een 
aanloopperiode is het werk in 2014 goed op gang gekomen. Gemeenten en provincies voeren over en 
weer werk voor elkaar uit. In 2013 waren er problemen met de realisatie van de geplande 
milieucontroles, maar dit is in 2014 ruim gerealiseerd en ook 2015 loopt op schema. 
De RUD ligt op koers, maar er zijn nog grote opgaven, dat kan ook niet anders na pas 2 jaar 
onderweg te zijn. Er is de komende periode nog een opgave inzake automatisering, standaardisering, 
uniformering, organisatieontwikkeling en ontwikkeling van de medewerkers. 
Zoals u weet hebben we een netwerk RUD. In week 26 vergadert de tweede kamer over een 
wetsvoorstel van de minister om per 1-1-2018 de netwerk RUD te beëindigen en te vervangen door 
een gemeenschappelijke regeling. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een netwerk RUD 
niet onder doet voor een fysieke RUD. 
 
Economie 
Onze economie vertoont voorzichtige groei en er is gelukkig weer een positieve ondertoon. 
Werkgelegenheid is de basis voor welvaart en welzijn. In het kader hiervan is in het coalitiedocument 
afgesproken dat het wenselijk is dat er stimuleringsmogelijkheden geschapen worden voor startende 
ondernemers. In de lange termijn agenda van u als Raad staat aangegeven dat wij als college 
hierover november a.s. met een voorstel zullen komen. 
 
Een onderwerp wat de afgelopen 5 jaar prominent op de agenda heeft gestaan is het realiseren van 
een breedband netwerk in de vorm van glasvezel in onze buitengebieden en kleine kernen. Alle 
Overijsselse gemeenten trekken hierbij samen op met de provincie. Er moesten veel hobbels 
genomen worden, enerzijds door GS bij provinciale staten, anderzijds op Europees niveau i.v.m. dat 
de beschikbare subsidie gelden door de provincie  worden gezien als staatssteun. Nieuwleusen 
Synergie en de Stichting breedband Dalfsen zijn volop actief en hebben in overleg en met steun van 
gemeente en provincie forse stappen vooruit gezet. 
Het ligt in de planning om in september met een eerste voorstel naar u als Raad te komen. 
 
Genieten van de mooie en diverse landschappen in onze groene gemeente kan vanaf diverse punten. 
Mocht dit vanuit een windmolen kunnen, dan zou dat heel bijzonder zijn. 
Het college zal dit idee voorleggen bij de ter zake deskundigen of dit tot de mogelijkheden behoort. 
 
Je kunt stellen dat een detailhandel structuurvisie nauw samen hangt met een centrumvisie, niet 
alleen in Dalfsen maar ook in Nieuwleusen en Lemelerveld. De huidige detailhandel structuurvisie 
wordt in 2016 vernieuwd. Het aantal leegstaande panden is de afgelopen jaren toegenomen en we 
weten allemaal dat het aantal webshop’s en internetverkopen ieder jaar toenemen. Wij proberen hier 
met de ondernemersverenigingen en deskundigen procesmatig invulling aan te geven om te komen 
tot toekomstbestendige winkelgebieden. 
 
Afvalbeleid 
Eind 2014 heeft u ingestemd met de tweede fase omgekeerd inzamelen waarbij is toegezegd dat voor 
1 juli 2015 de nieuwe wijze operationeel is. Deze toezegging zal worden gehaald Wij hebben u via het 
RIS inmiddels al geïnformeerd over de stand van zaken tot nu toe  
Wij komen eind 2015 met een eerste evaluatie van dit nieuwe inzamelen. 
Wat grof afval aangaat kunnen onze inwoners het grove tuinafval (snoeihout) 6 keer per jaar gratis 
naar een aantal depots nabij hun woonplaats brengen. 
Bouw en sloopafval mocht voorheen ook niet in de grijze container. In de praktijk blijkt dat de 
reststroom grof afval minimaal is en het kan, net als voorheen, bij Rova worden gebracht. 



Het college staat altijd open voor wijzigingen en nieuwe initiatieven, maar het moet wel praktisch en 
betaalbaar zijn. 
 
Openbare ruimte 
In 2010 is een forse bezuiniging doorgevoerd inzake het onderhoud van onze wegen en dat begint nu 
zijn weerslag te krijgen. We zien dat een aantal wegen hoognodig aan onderhoud toe is en dat wij 
daar onvoldoende middelen voor hebben. Dit is de reden dat wij u vragen om voor het komend jaar 
150.000 euro extra beschikbaar te stellen om de ergste nood te ledigen. 
Wij komen met de behandeling van de IBOR hier bij u als raad op terug, dit zal naar verwachting eind 
dit jaar zijn. 
 
Ruimtelijke Ordening 
Er is in de gemeente vraag naar bouwgrond, we zien dat er de afgelopen jaren ondanks de crisis in de 
kernen doorgebouwd is, zowel in de inbreidings- als op de uitbreidingslocaties. Dit heeft vooral te 
maken met de actieve grondpolitiek die Dalfsen altijd heeft gehanteerd. Ook voor de nabije toekomst 
zal er vraag blijven naar bouwgrond. Daarnaast zien wij dat ook bestaande woningen worden verkocht 
mits de vraagprijs marktconform is. Doel is om net als voorheen er voor te zorgen dat er evenwicht 
blijft tussen bestaande en nieuwbouw op inbreidings- en uitbreidingslocaties. 
 
Er is de afgelopen tijd door een meerderheid van de Raad aangegeven om de vastgesteld kaders die 
in 2014 door de Raad zijn vastgesteld opnieuw te evalueren. Ik heb de Raad toegezegd op begin 
2016, dan wel uiterlijk voor 1 juli  met nieuwe voorstellen te komen. Het jaarwerkplan van de afdeling 
RO laat het niet toe om de evaluatie nog in 2015 te behandelen. 
 
Dalfsen heeft nationaal en internationaal de pers gehaald door de vondsten in Ooster Dalfsen. 
Wij zijn nu intern aan het onderzoeken hoe we deze vondsten op korte en langer  termijn kunnen 
uitnutten om Dalfsen blijvend op de kaart te zetten. 
Het ludieke  idee van GB om een pottenkiekersroute te maken zal hierin meegenomen worden, 
ondanks dat we niet altijd op pottenkiekers zitten te wachten. 
 
Volkshuisvesting 
Het kabinet heeft tussentijds nieuwe regelgeving ingevoerd richting de woningcorporaties door de z.g 
verhuurdersheffing door te voeren. Rijksbeleid gaat voor gemeentebeleid. 
Dit geld voor alle woningcorporaties. De corporaties hebben de middelen niet om de nieuwbouw-
afspraken gestalte te geven terwijl er vraag is naar sociale huur woningen. 
Er zijn gemeenten geweest die plannen hadden om zelf weer sociale huurwoningen te bouwen, maar 
die zijn op bezoek geweest bij de minister voor een verhelderend gesprek. 
 
Duurzaamheid en milieu 
Verschillende fracties hebben het onderwerp energie-armoede naar voren gebracht. 
Hoewel we de samenwerking met de woningcorporaties op het gebied van verduurzaming willen 
intensiveren, werken we binnen de Vechtdal Isolatie campagne ( energiearmoede) niet direct met hun 
samen. De belangrijkste reden hiervoor zijn dat het project 100% gefinancierd is door de provincie 
Overijssel .De particuliere woningeigenaren zijn als belangrijkste doelgroep gekozen. Het is voor 
huurders wel mogelijk deel te nemen aan de campagne. De kosten komen in dit geval niet voor 
rekening van de corporatie maar voor de bewoner zelf. Het mooie aan de Vechtdal isolatie campagne 
is dat inwoners inkoopvoordeel behalen door de collectieve inkoop en dat bewoners gespreid kunnen 
betalen. 
Daarnaast hebben de woningcorporaties ook vanuit provincie en rijk de mogelijkheid om gelden te 
krijgen om hun woningbestand te verduurzamen. 
Wij als gemeente willen op een positieve wijze ook kijken welke mogelijkheden er zijn op het gebied 
van verduurzaming van het woningbestand van de twee woningcorporaties. 
 
Asbest 
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Hoewel asbestverwijdering in de eerste plaats 
een verantwoordelijkheid is van de eigenaren (particulieren, bedrijven), wil de gemeente Dalfsen hier 
zeker aandacht aan besteden. De gemeente heeft hiervoor eind 2014 daarom ook een 
intentieovereenkomst getekend met de provincie Overijssel. De provincie wil namelijk een versnelling 
doorvoeren en heeft daarvoor extra subsidie van het Rijk ontvangen. Op dit moment vinden al 



verschillende gesprekken plaats met de provincie en ook met andere gemeenten. Dalfsen is daarbij 
ook in overleg met enkele marktpartijen over een plan van aanpak. 
Het is de bedoeling om in elk geval na de zomer eigenaren breed te informeren over het komende 
verbod. Daarnaast zijn er plannen om met name bij bedrijfsgebouwen ‘keukentafelgesprekken’ te 
houden om ondernemer verder te helpen. Daarbij wordt zo mogelijk een combinatie gemaakt met 
duurzaamheid (zonnepanelen) en verschillende financiële mogelijkheden. 
Er is in 2014 een globale inventarisatie geweest naar (bedrijfs)gebouwen waar mogelijk asbest zit. 
Deze inventarisatie zal verder verdiept moeten worden en wordt meegenomen in het hierboven 
genoemde plan van aanpak. 
In 2016 komt er een landelijke subsidieregeling. Voor de subsidieregeling is minimaal € 75 miljoen 
beschikbaar. Het is nog niet bekend hoe deze regeling eruit ziet en voor wie deze beschikbaar komt. 
Informatie hierover wordt in het najaar verwacht. Op dit moment zijn er ook al subsidieregelingen via 
de provincie beschikbaar, voor agrarische bedrijven en voor bedrijven op bedrijventerreinen. 
 
 
Wethouder, dhr. M. von Martels 
 
Jeugdzorg 

We krijgen naarmate de tijd vordert steeds beter een beeld waar we als regio in het algemeen en 
Dalfsen in het bijzonder staan. 
Zo is er b.v. een nulmeting gedaan naar gebruik van de jeugdhulptrajecten in de periode 2011-2013. 
U zult hier binnenkort over worden geïnformeerd. 
Langere zorgduur in de regio t.o.v. landelijke gemiddelde is opvallend.  
Nulmeting levert heel veel informatie op en natuurlijk wordt gekeken naar oorzaken en wordt gewerkt 
aan versterking van het preventieve aanbod. 
Veel later dan gepland, beginnen we langzamerhand volledige en betrouwbare gegevens te krijgen. 
Deze cijfers geven ons meer sturingsmogelijkheden. 
Vanaf 2016 zullen de budgetten voor de jeugdzorg niet meer op basis van het gebruik in het verleden 
worden vastgesteld, maar op basis van een nieuw objectief verdeelmodel op basis van demografische 
kenmerken. Het gaat om kenmerken waarvan bekend is dat ze van invloed zijn op de kans op opvoed- 
en opgroeiproblematiek, en daarmee op het gebruik van jeugdhulp. Het uitgangspunt is dat het daarbij 
gaat om kenmerken die niet door beleid en voorzieningen beïnvloedbaar zijn. 
Het objectieve verdeelmodel zou voor de regio tot een budget leiden dat 2,6% onder het 
daadwerkelijke toegekende budget ligt. 
Dalfsen kan rekenen op basis van nieuwe objectieve verdeelmodel op bijna 4,9 miljoen Euro. (-
17,12%)  
 
Financieel gezien blijven risico’s in totaliteit beperkt. 
Afroming van de Wmo gelden stellen wij niet voor. 
We hebben nog een frictiepot en bovendien kunnen we middelen binnen sociaal domein nog 
herschikken. Er is geen aanleiding om de kaders m.b.t. frictiepot te herzien. 
 
Waar ligt de bodem van de zorg? 
Dat punt is bereikt als we de meest kwetsbare burgers in onze gemeente geen ondersteuning meer 
kunnen bieden. 
In het beleidsplan “Armoede en schulden 2015-2018” is het bestrijden van armoede, met name onder 
kinderen als speerpunt genoemd. 
Raad heeft 40.000 Euro vrijgemaakt om in te zetten voor kindregelingen. De gelden die de raad extra 
beschikbaar heeft gesteld bij de motie in november jl. worden ook bij de uitvoering van kindregelingen 
betrokken. 
Plan van aanpak kindregelingen komt volgende week in college. 
Er wordt aan de volgende voorzieningen gedacht: 

 computerregeling bij overstap naar het voortgezet onderwijs. 

 kledingbon bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. 

 indirecte schoolkosten( voor bijkomende uitgaven naast de ouderbijdrage en schoolkosten 
zoals boekengeld. Bijvoorbeeld schoolreis of werkweek, materiaal, gereedschap, boekentas, 
schrijfgerei, fiets). 

 participatiewaardebon voor kinderen (kindercadeaubon). 



Leerlingenprognoses 
Voor de planning van onderwijshuisvesting hebben leerlingenprognoses een belangrijke rol. Deze 
worden periodiek geactualiseerd. 
Cijfers zijn eind deze maand beschikbaar en worden na de schoolvakanties doorgenomen met 
schoolbesturen en maken onderdeel uit van het Integraal Huisvestingsplan. 
Raadsbehandeling december 2015. 
 
Leerlingenvervoer 
Op dit moment vindt het leerlingenvervoer via het aangepast vervoer praktisch in het geheel in de 
regio plaats. Slechts incidenteel vindt vervoer naar scholen in b.v. Groningen en Lochem plaats. 
In de praktijk zien we een toenemende problematiek in de te vervoeren leerlingen. Gevolg hiervan is 
dat dit mogelijk leidt tot meer verre ritten. 
 
Lang Zult U Wonen 
Bewustwordingscampagne. Er is niet voorzien in een vervolg op deze tijdelijke subsidie. Wel wordt 
nagedacht over andere mogelijkheden om dit bewustzijn te versterken. 
 
Pontje Hessum 

Groot succes! 
Geen garantiestelling maar leverancier stelt zich wel coulant op t.a.v. mankementen. 
Uiteenlopende oorzaken: blikseminslag, hoogwater, maximale stroomsnelheid, vandalisme, ontstening 
en verzanding van de Vecht wat leidt tot extra slijtage. 
Bovengemiddeld gebruik, in de week rond Pinksteren alleen al 600 keer gebruikt (heen en weer). 
 
Jongerenraad 
Is dit bedacht met jongeren of voor jongeren? 
Ervaring leert dat jongeren zich meer aangesproken voelen door kortdurende klussen, dan zich 
langdurig ergens aan te binden. Wat wordt de verantwoordelijkheid van de jongerenraad?  
 
Maatschappelijke stage 
We hebben oog voor dit onderwerp. In de notitie vrijwilligersbeleid na de zomer zal dit tot uiting 
komen. 
 
Dalfsen wandelgemeente van het jaar? 
Wat mij betreft prima plan om te kijken of hier mogelijkheden voor zijn. 
 
Struinpaden 
In het kader van Ruimte voor de Vecht kijken of hier op kleine schaal mogelijkheden voor zijn. 
 
Pottenkiekersroute  
Mooi alternatief voor de Trechterbeker Tour. 
 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers actief te ondersteunen, daar proberen we gestalte aan te geven. 
Voor het tonen van waardering aan b.v. vrijwilligers van Stichting Vluchtelingenwerk ligt al een plan 
paraat. 
 
Vecht 
Lobby van Ommen en Hardenberg om de bevaarbaarheid van de Vecht verder te bevorderen 
ondersteunen wij. Dit leidt voorlopig niet tot investeringen. 
Wel gemeenschappelijke kosten voor onderzoek. 
 
Kulturhus 
Elk Kulturhus kent een programma en programmering. Als het gaat om de samenwerking en 
doorontwikkeling ligt er een taak voor de bibliotheek. 
Deze prestatie is in 2014 onvoldoende uit de verf gekomen en als rood weergegeven. Momenteel ligt 
er een voorstel om hier bij de Trefkoele flink werk van te maken. Actie ligt bij de besturen van 
Trefkoele en bibliotheek. 
Bij de welzijnsnota wordt aandacht besteed aan de rol van Kulturhusen. 


