
Kalender uitvoering Bestuursprogramma 2014 - 2018

Onderwerp planning bron Pfh Verantw. orgaan stand van zaken

Aandachtspunten continu

Burgerparticipatie bij beleidsvoorbereiding,uitvoering en evaluatie continu raadsdocument alle alle raad en college

Hier is sprake van. Nieuw beleid is in ontwikkeling.

Jaarlijks formuleren onderzoeksopdracht rekenkamer 1 x per jaar raadsdocument raad/presidium griffier raad *1

Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken ook na afronding huidige projecten doorl. coalitiedocument Noten Berends raad Project SSC loopt, besluitvorming eind 2016

Sluitende meerjarenbegroting, gezond financieel beleid jaarlijks raadsdocument Van Leeuwen Van der Weerd raad Hier is sprake van

Doorontwikkeling planning & control jaarlijks raadsdocument Van Leeuwen Van der Weerd raad Hier is sprake van

Kwaliteitsimpuls dienstverlening en oplossings gerichte ambtelijke advisering doorl. coalitiedocument Noten Berends b&w Loopt

Aandacht voor vermindering regeldruk en doorgaan met lean jaarlijks coalitiedocument Noten Berends b&w Hier is sprake van

Doorontwikkeling KCC doorl. overdrachtsdoc Noten Duitshof b&w

Door personele krapte weinig ruimte om hier invulling aan te geven

Continueren coffeeshopbeleid doorl. coalitiedocument Noten Van der Woude b&w Hier is sprake van

Mobiliteit als thema oppakken doorl. raadsdocument Van Leeuwen Spies raad Binnen GVVP

Maximale inspanning behoud goed en betaalbaar openbaar vervoer doorl. raadsdocument Van Leeuwen Spies raad Binnen GVVP

Stevige lobby richting provincie reconstructies N-wegen doorl. raadsdocument Van Leeuwen Spies raad Wordt gedaan

Samen met de buurt en de pl belangen eigen leefomgeving verbeteren doorl. coalitiedocument Agricola Nijkamp b&w Per project

Benutten van de kansen die de regio Zwolle ons biedt doorl. coalitiedocument Agricola Spies b&w Wordt gedaan

Actieve participatie in samenwerkingsgebieden op economisch gebied doorl. coalitiedocument Agricola Spies b&w Wordt gedaan

Geen verdere invoering koopzondagen doorl. coalitiedocument Agricola Van der Woude b&w Geen extra koopzondagen opgenomen in Apv

Geen betaald parkeren doorl. coalitiedocument Agricola Spies b&w Opnemen in GVVP

Daar waar mogelijk bedrijven ondersteunen bij werkgelegenheid doorl. coalitiedocument Agricola Spies b&w Wordt gedaan

Streven naar een toekomstvaste digitale ontsluiting buitengebied deze raadsper doorl. coalitiedocument Agricola Spies b&w Wordt gedaan

Providers aanspreken op verantwoordelijkheden en stimuleren oplossen witte vlekken doorl. coalitiedocument Agricola Spies b&w Wordt gedaan

Intensieve samenwerking op recreatie en toerisme binnen Vechtdalverband doorl. coalitiedocument Von Martels Spies b&w Wordt gedaan

Lobby bevaarbaarheid Vecht voor kleinschalige pleziervaart doorl. coalitiedocument Von Martels Spies b&w Samen met Ommen en Hardenberg

Aandacht voor de zwakkeren in de samenleving doorl. raadsdocument Von Martels Derksen raad Gerealiseerd: o.a. via welzijnsbeleid, mantelzorgbeleid

Huidige methode keukentafelgesprekken voortzetten doorl. coalitiedocument Von Martels Bolhuis b&w Gerealiseerd: SamendoeninDalfsen: vraag achter de vraag

Aansluiten bij beleidsuitwerking ZON doorl. overdrachtsdoc Agricola Spies b&w Wordt gedaan

Stimuleren van de lokale woningmarkt doorl. coalitiedocument Agricola Spies b&w Wordt gedaan

Zorgdragen voor aantrekkelijke kernen doorl. coalitiedocument Agricola Spies b&w Wordt in planvorming meegenomen

Zorgdragen voor voldoende woningaanbod en flexibele bouw doorl. coalitiedocument Agricola Spies b&w Wordt in planvorming meegenomen

Continueren starterslening doorl. coalitiedocument Agricola Spies b&w Afgerond

Aandacht voor senioren als speciale doelgroep doorl. coalitiedocument Agricola Spies b&w Onderdeel woonbeleid

kwart.rapportages RO + uitbredinglokaties Dalfsen, Oudleusen en Hoonhorst 4 x per jaar overdrachtsdoc Agricola Spies raad Wordt elk kwart. gerapporteerd en op het RIS geplaatst

Stimuleren gezonde levensstijl en actieve vrijetijdsbesteding doorl. coalitiedocument Von Martels Derksen raad

Gerealiseerd: Publieke gezondheid + uitv. Kadernota bewegen en 

sport

Passend onderwijs afstemmen met samenwerkingsverbanden doorl. coalitiedocument Von Martels Derksen raad

Vindt plaats via ondersteuningsplannen samenwerkingsverbanden 

+ periodiek bestuurlijk overleg

Bestaande samenwerkingsverbanden blijven we kritisch volgen. doorl. overdrachtsdoc Noten Berends b&w Hier is sprake van. Nota verbonden partijen vastgesteld



Jaarschijf 2014

Onderwerp planning bron Pfh Verantw. orgaan stand van zaken
Organiseren van een interactieve sessie decentralisaties 3e kwart. raadsdocument Von Martels Bolhuis raad Afgerond; juni 2014

Toets vrijkomende plattelandswoningen zo beperkt mogelijk houden 3e kwart. coalitiedocument Agricola Spies raad

Afgerond; binnenplanse afwijking is in bestemmingsplan 

opgenomen

Vaststellen procedure besluitvorming Rechterensedijk 3e kwart. raadsdocument Noten Nijkamp raad Afgerond

Opbouwen eigen organisatie en infrastructuur ter uitvoering van de Participatiewet 3e kwart. overdrachtsdoc Von Martels Derksen raad Afgerond. Stichting Dalfsen Werkt.

Vaststellen Organisatieverordening 4e kwart. overdrachtsdoc Noten Van der Woude b&w Afgerond; 2014

Invulling geven aan visie raad chichoreifabriek en witte villa 4e kwart. overdrachtsdoc Noten Spies raad In uitvoering, afronding eind 2016

Meerjarenperspectief/risicoanalyse grondexploitaties 4e kwart. raadsdocument Van Leeuwen Spies raad Via P&C cyclus en MPG

Aanpassen van de reglementen van orde raad 4e kwart. overdrachtsdoc Presidium griffier raad Afgerond; mei 2014

Opstellen programma Ideaal 4e kwart. overdrachtsdoc Noten Zomer DT Uitvoering over meerdere jaren

Teamontwikkeling MT 4e kwart. overdrachtsdoc Noten Zomer DT Uitvoering over meerdere jaren

Vaststellen Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2018 4e kwart. overdrachtsdoc Noten Van der Woude raad Vastgesteld; september 2014

Instellen kansenpot verbeteren leefomgeving 4e kwart. coalitiedocument Agricola Guldemond raad

Is ingevoerd; in 2015 en 2016 zijn diverse aanvragen gehonoreerd

vaststellen beleidsnota integraal beheer openbare ruimte 4e kwart. overdrachtsdoc Agricola Nijkamp raad *5

Beleidsvoorbereiding burgerparticipatie 4e kwart. raadsdocument Presidium griffier raad *2

Evaluatie hondenbeleid 4e kwart. overdrachtsdoc Agricola Nijkamp raad

Evaluatie hondenbeleid is opgeschoven naar 4e kwart. 2016

Haalbaarheidsonderzoek kulturhus Nieuwleusen en kaderstelling 4e kwart. raadsdocument Noten La Roi raad Afgerond; 2015

Inzicht in de omvang van de armoedeproblematiek 4e kwart. coalitiedocument Von Martels Bolhuis raad Afgerond, nota vastgesteld

Vaststellen notitie armoedebeleid 4e kwart. coalitiedocument Von Martels Bolhuis raad Afgerond; januari 2015

Betrekken van inwoners bij kaderstelling en uitvoering decentralisaties 4e kwart. raadsdocument Von Martels/Van LeeuwenBolhuis raad Afgerond

Vaststellen kadernota decentralisaties 4e kwart. raadsdocument Von Martels/Van LeeuwenBolhuis raad

Afgerond: nota meedoen en verbinden vastgesteld

Opstellen pva grondexploitaties conform rapport rekenkamer 4e kwart. coalitiedocument Van Leeuwen Spies raad Afgerond en uitgevoerd

Uitwerken huisvestingsscenario’s onderwijsvoorzieningen per kern 4e kwart. coalitiedocument Von Martels Derksen raad

Afgerond eind 2015, via vaststelling IHP 2015 - 2018

Evaluatie afvalstoffenbeleid 4e kwart. overdrachtsdoc Agricola Spies raad Afgerond via RIS

Invoeren tweede fase omgekeerd inzamelen 4e kwart. overdrachtsdoc Agricola Spies raad Ingevoerd, nu finetunen

Jaarschijf 2015

Onderwerp planning bron Pfh verantwoordelijke orgaan stand van zaken
Start nieuwe organisatiestructuur 1-1-2015 coalitiedocument Noten Berends b&w Afgerond

Doelgerichte informatievoorziening clienten decentralisaties 1e kwart. raadsdocument Von Martels/Van LeeuwenDerksen raad In ontwikkeling: samendoeninDalfsen, mantelzorgcoach

Overgangsmaatregelen voor clienten decentralisaties 1e kwart. raadsdocument Von Martels/Van LeeuwenDerksen raad Afgerond

Sociale wijkteams een rol laten spelen in het tegengaan van eenzaamheid + 1e kwart. coalitiedocument Von Martels Derksen raad Ingevoerd via SKT werkwijze

Invoeren van de maatregelen WWB 1e kwart. overdrachtsdoc Von Martels Derksen b&w Afgerond; Maatregelenbeleid en boete

kwart.rapportage decentralisaties 1e kwart. raadsdocument Von Martels Derksen Afgerond

Integratie WsW (openbaar groen) in de organisatie 1e kwart. overdrachtsdoc Agricola/van LeeuwenGuldemond b&w Afgerond

Voldoen aan landelijke criteria VTH taken 1e kwart. overdrachtsdoc Agricola Guldemond b&w

Loopt; criteria moeten lokaal nog vastgesteld worden (1e kwart. 

2017)

Vaststellen uitvoeringsplan integrale veiligheid 2015 - 2016 1e kwart. coalitiedocument Noten Van der Woude b&w Afgerond

Doorontwikkeling Vechtdalbrede toeristische routes 1e kwart. coalitiedocument Von Martels Spies b&w

Grotendeels uitgevoerd, loopt tot sept 2017

Organiseren van een interactieve sessie demografie 1e kwart. raadsdocument College V&S/Griffie raad Afgerond; mei 2015

In kaart brengen demografische ontwikkelingen voor gem beleidsvelden 1e kwart. overdrachtsdoc College V&S raad Gerealiseerd

Vaststellen extern veiligheidsbeleid 1e kwart. overdrachtsdoc Agricola Spies raad Afgerond; op 28 sept 2015 heeft de raad het beleid vastgesteld.



Vaststellen beleids kansenpot leefomgeving

Vaststellen kwaliteitscriteria aanbesteding decentralisaties 2e kwart. raadsdocument Von Martels Derksen raad Afgerond

Vaststellen nieuw vrijwilligersbeleid in combinatie met mantelzorgbeleid 2e kwart. overdrachtsdoc Von Martels Derksen raad Afgerond; nota vastgesteld oktober 2015

Regionaal uitwerken visie op op voeding zorg, verblijf, water en organisatie 2e kwart. overdrachtsdoc Von Martels Spies raad

Afgerond; Vechtdalkompas. Uitwerking pijlers wordt in 

Vechtdalverband opgepakt. 

kwart.rapportage decentralisaties 2e kwart. raadsdocument Von Martels Derksen raad Afgerond

Bewegen en sporten bevorderen via aanstellen (ex)topsporters en buurtcoaches 2e kwart. coalitiedocument Von Martels Derksen b&w

Brede inzet buurtsportcoaches vindt plaats. Inzet ex-topsporters 

vindt met name via het Jeugdsportfonds plaats

Vaststellen beleid burgerparticipatie en planvorming 2e kwart. raadsdocument Presidium griffier raad *2

Besluitvorming aansluiting SCC inkoop, psa en automatisering 2e kwart. coalitiedocument Noten Berends/Duijtshof raad Loopt; besluitvorming najaar 2016

Jaarlijkse rapportage grondexploitaties 2e kwart. raadsdocument Van Leeuwen Spies raad Via P&C-cyclus en MPG

Houden van een klanttevredenheidsonderzoek 2e kwart. overdrachtsdoc Noten Berends b&w/raad

Onderzoek toepassingsbereik Wet Bibob 2e kwart. overdrachtsdoc Noten Van der Woude b&w Vastgesteld; juni 2016

Inzetten op vervolg LEADER (POP3) 2e kwart. overdrachtsdoc Agricola Spies b&w

Afgerond; LAG (lokale actie groep) verzamelt lokale initiatieven

Onderzoek consequenties netwerk RUD voor RO taken 2e kwart. overdrachtsdoc Agricola Spies raad

Niet onderzocht, de netwerk-RUD voert geen RO-taken uit en de 

toekomstige GR gaat dat ook niet doen.

Verdere invulling geven aan samenwerkingsverband Rivus 2e kwart. overdrachtsdoc Agricola Guldemond b&w Afgerond

Verbonden partijen nadrukkelijker in beeld krijgen en volgen 2e kwart. coalitiedocument Presidium Griffier raad *3

Uitwerking samenwerking programma Ruimte voor de Vecht 3e kwart. overdrachtsdoc Von Martels Spies raad

Afgerond; Programma is met 2 jaar verlengd t/m 2018. Vervolg 

hierna is in beraad.

Voorstel aanbrengen van uitgekiende voorzieningen Vecht 2e kwart. coalitiedocument Von Martels Spies b&w Afgerond

Onderzoek vergroten natuurbeleving Vecht 2e kwart. coalitiedocument Von Martels Spies b&w Afgerond

kwart.rapportage decentralisaties 3e kwart. raadsdocument Von Martels Derksen raad Afgerond

Ontwikkelen van een (stedebouwkundige) visie voor de kern dalfsen 3e kwart. overdrachtsdoc Agricola Spies raad Oplevering visie gepland in juni 2017

Vaststellen groenbeheersplan 3e kwart. overdrachtsdoc Agricola Guldemond raad

Start opstellen groenbeheerplan in oktober 2016 heeft vertraging 

opgelopen door verschillende oorzaken (uitstel besluitvormin IBOR, 

integratie Wsw in buitendienst, deelname aan de Entente Florale 

Europa 2016)

Vaststellen Prostitutieverordening 3e kwart. overdrachtsdoc Noten Van der Woude raad Uitgesteld i.v.m. besluitvorming Eerste Kamer

Toevoegen duurzaamheidslabel aan raadsvoorstellen 3e kwart. raadsdocument Agricola Spies raad Afgerond; begin 2015 ingevoerd. Evaluatie volgt voorjaar 2017.

Uitwerking positie Centrum Jeugd en Gezin 3e kwart. overdrachtsdoc Von Martels Derksen b&w Afgerond; relatie SKT en SamendoeninDalfsen

Vaststellen beleidsnota waterkwaliteit 3e kwart. overdrachtsdoc Van Leeuwen Spies raad

Afgerond; Bevoegdheid college bij nader inzien. Vastgesteld in 

B&W 19 juli 2016

Inventariseren onveiligheidsgevoelens fietspaden samen met pl belangen 3e kwart. coalitiedocument Van Leeuwen Spies raad Opgenomen in GVVP

Vaststellen communicatiebeleid 4e kwart. overdrachtsdoc Noten Van der Woude raad 1e kwart. 2017

Evalueren kansenpot verbeteren leefomgeving 4e kwart. coalitiedocument Agricola Guldemond raad Is uitgevoerd; 4e kwart. 2015

Vaststellen van de nota reserves en voorzieningen 4e kwart. raadsdocument Van Leeuwen Van der Weerd raad Nota is vastgesteld op 28-9-2015

Actualiseren beleids en beheersplan bomen 4e kwart. overdrachtsdoc Agricola Guldemond raad

Is gedeeltelijk uitgevoerd, o.a. vaststellen bebouwde komgrenzen 

Boswet, actualisatie waardevolle bomen per kern

Actualiseren beheersplan spelen 4e kwart. overdrachtsdoc Agricola Guldemond b&w Is vastgesteld in 2015

Bevorderen dat freeriders een bijdrage leveren aan de middenstandsver. 4e kwart. coalitiedocument Van Leeuwen Spies b&w Afgerond

Starterslening voor startende ondernemers 4e kwart. coalitiedocument Agricola Spies raad

Afgerond; op verzoek van de raad volgt een aanvulling in 

commissie van november 2016

Vaststellen Welzijnsvisie 4e kwart. overdrachtsdoc Von Martels Derksen raad Afgerond; maart 2016

Exploitatielasten gemeentelijke zwembaden omlaag brengen 4e kwart. coalitiedocument Agricola Spies raad

Is gedaan. Aantal maatregelen uitgevoerd door OR (Gerben 

Stolvis)

kwart.rapportage decentralisaties 4e kwart. raadsdocument Von Martels Derksen raad Afgerond

Evaluatie van de woonvisie 4e kwart. overdrachtsdoc Agricola Spies raad Afgerond; Juni 2016 vastgesteld.

Realiseren van het evenemententerrein Oudleusen 4e kwart. overdrachtsdoc Agricola Spies raad

Bestemmingsplan gereed, gebruik wordt geregeld in overeenkomst. 

Uitvoering bij Oudleusen

Actualiseren van de nota Grondbeleid 4e kwart. overdrachtsdoc Van Leeuwen Spies raad Afgerond; november 2015 vastgesteld

Inventariseren voorzieningen in de kernen 4e kwart. coalitiedocument Von Martels V&S raad

Start september/oktober 2016 - 1e kwart. 2017 Uitvoering 

onderdeel opdracht trainee

Evaluatie nota economisch beleid 4e kwart. overdrachtsdoc Agricola Spies raad Afgerond

Besluitvorming Rechterensedijk 4e kwart. raadsdocument Van Leeuwen Spies raad

Proces = Noten; passeerhavens zijn aangelegd, uiterlijk 1e kwart. 

2017 snelheid naar 60 km/u

Verbonden partijen nadrukkelijker in beeld krijgen en volgen 2e kwart. coalitiedocument Presidium Griffier raad *3



Jaarschijf 2016

Onderwerp planning bron Pfh Verantw. orgaan stand van zaken
Rapporteren over de stand van zaken klimaat- en duurzaamheidsbeleid 1e kwart. raadsdocument Agricola Spies raad 2x per jaar is er een voortgangsrapportage

Actualiseren nota inbreidingslokaties 1e kwart. coalitiedocument Agricola Spies raad

September 2016 voorgesteld dit door te schuiven naar januari 2017

Vaststellen GVVP muv Rechterensedijk 1e kwart. raadsdocument Van Leeuwen Spies raad GVVP ter besluitvorming in oktober in gemeenteraad 

Jaarlijkse rapportage grondexploitaties 2e kwart. raadsdocument Van Leeuwen Spies raad Via P&C cyclus en MPG

Heroverweging herziening beleid voorschoolse voorzieningen en educatie 3e kwart. overdrachtsdoc Von Martels Derksen raad In ontwikkeling; staat gepland voor december 2016

Actualiseren bestemmingsplannen kernen 3e kwart. overdrachtsdoc Agricola Spies raad Proces loopt. Vaststelling door de raad in 2017.

Opstellen detailhandelsstructuurvisie 4e kwart. overdrachtsdoc Agricola Spies raad

Niet af. Eerst uitgangspuntennotitie met voorstel om scenariokeuze 

centrumvisie Dalfsen  te volgen.  

Evaluatie en actualisatie van het archeologiebeleid 4e kwart. overdrachtsdoc Agricola Spies raad In behandeling. Vaststelling in dec.

Ontwikkelen integrale visie op de kernen 4e kwart. coalitiedocument Von Martels V&S raad

Bij de implementatie van de Omgevingswet in onze gemeente, 

waaronder integrale visie/afweging, krijgt de slag 

gewenst/noodzakelijk invulling.

Vaststellen nieuwe cultuurnota 4e kwart. overdrachtsdoc Von Martels Derksen raad In ontwikkeling; staat gepland voor december 2016

Onderzoek om een gezonde levenstijl te promoten via de kulturhusconcepten 4e kwart. coalitiedocument Von Martels Derksen raad Betrekken bij visie kernen input WMO

Herziening beleidsnota WMO 4e kwart. coalitiedocument Von Martels Derksen raad In ontwikkeling; staat gepland voor eerste helft 2017

Jaarschijf 2017

Onderwerp planning bron Pfh Verantw. orgaan stand van zaken
Opstellen uitvoeringsplan integrale veiligheid 2017 - 2018 1e kwart. overdrachtsdoc Noten Van der Woude b&w Conform planning, januari 2017

Opstarten actualiseren missie en visie 2e kwart. coalitiedocument Noten Berends raad *4

Jaarlijkse rapportage grondexploitaties 2e kwart. raadsdocument Van Leeuwen Spies raad via P&C cyclus en MPG

Onderzoek bibliotheekvoorziening die met haar tijd meegaat 4e kwart. coalitiedocument Von Martels Derksen raad In voorbereiding

Beleidsplan Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2e kwart. overdrachtsdoc Agricola Guldemond raad

Beleidsplan Onderhoud infrastructurele kunstwerken 2e kwart. overdrachtsdoc Agricola Guldemond raad

Actualisatie gedragscode flora en fauna nav nieuwe natuurwetgeving 4e kwart. Agricola Guldemond b&w

Actualisatie steenmarterbeheerplan 3e kwart. Agricola Guldemond b&w

Ontheffing art 68 flora en faunawet steenmarters geldig tot 17 

oktober 2017

Jaarschijf 2018

Onderwerp planning bron Pfh verantwoordelijke orgaan stand van zaken
Onderzoek actualisatie structuurvisie kernen 1e kwart. overdrachtsdoc Van Leeuwen Spies raad

Vaststellen missie en visie 2e kwart. coalitiedocument Noten Berends raad *4

Herziening groenstructuurplan 4e kwart. overdrachtsdoc Agricola Guldemond raad Start met planvorming in 2017

Evaluatie nota economisch beleid 4e kwart. overdrachtsdoc Agricola Spies raad

*1 - De rekenkamercommissie is in mei 2014 benoemd. Het onderzoeksprogramma 2015-2016 is in februari 2015 vastgesteld en aan de raad aangeboden. De eerste twee onderzoeken in het OZP

      zijn uitgevoerd (samenwerkingsverbanden en inhuur). Bijstelling van het onderzoeksprogramma is gebeurd i.o.m. presidium. Derde onderzoek (handhaving) gaat dit najaar van start.

*2 - In december 2015 is een werkconferentie over burgerparticipatie en overheidsparticipatie georganiseerd. Mede op basis daarvan is een koppeling gemaakt naar het nieuwe communicatiebeleid.

       Dit staat voor 1e kwart. 2017 op de planning. Verdere planvorming en beleidsvoorbereiding wordt opgepakt in samenspraak met het presidium.

*3 - Is als actie voor het presidium/griffie afgerond. Met de vaststelling van de kadernota verbonden partijen zijn ook werkafspraken gemaakt met het college over de informatievoorziening 

       en het afgeven van zienswijzen. Deze werkafspraken worden in een nieuwe bestuursperiode ge-evalueerd.

*4 - om voor 2017 een analyse te maken van de huidige M&V op tekortkomingen en verwachtingen voor de komende jaren, en deze analyse aan de raad aan te bieden

     - om voor 2019 een actualisatieslag in te plannen op dezelfde manier als eerder (dus met cocreatie en stevige inbreng van externe organisaties en groeperingen)

*5 - Stand van zaken volgens BRAP I en concept II In 2016 worden via verschillende documenten ( zoals verordeningen en beheernota’s) de keuzes uitgewerkt en voorgelegd. 

       Daarna kan in 2017 een realistisch IBOR met passende keuzes en consequenties aan de raad worden aangeboden.


