
Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 3

Onderwerp: Stand van zaken uitvoering Bestuursprogramma 2014-2018 

Datum: 18 oktober 2016 

Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten 

Decosnummer: 524 

Informant: Remco Hendriks
r.hendriks@dalfsen.nl
(0529) 48 83 52 

Voorstel:
Kennis te nemen van de stand van zaken van de bestuurlijke kalender behorende bij het 
Bestuursprogramma 2014-2018. 



Inleiding: 
In maart 2014 waren de verkiezingen voor de gemeenteraad. De fractievoorzitters van de in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde fracties hebben gezamenlijk een raadsdocument opgesteld. Voor 
een deel bevat het raadsdocument beleidsinhoudelijke afspraken en voor een deel bevat het 
procesafspraken. Na vaststelling van het raadsdocument vond het proces van coalitievorming plaats. 
Gemeentebelangen en het CDA zijn samen een coalitie aangegaan en hebben een coalitiedocument 
opgesteld. In het coalitiedocument wordt een verdere uitwerking gegeven van het raadsdocument 
aangevuld met belangrijke speerpunten die de coalitie de komende bestuursperiode wil realiseren. 
In het bestuursprogramma zijn de bestuurlijke speerpunten van gemeenteraad, coalitie en het college 
van burgemeester en wethouders opgenomen.

Argumenten:
Het bestuursprogramma is een belangrijk document als input voor de meerjarenbegroting. In het 
bestuursprogramma zelf is geen planning voor behandeling van de onderwerpen opgenomen. De 
planning is opgenomen in de “bestuurlijke” kalender die als bijlage bij het bestuursprogramma en bij 
dit voorstel is gevoegd. 

Uit het overzicht van de stand van zaken blijkt dat aan nagenoeg alle actiepunten uitvoering is of 
wordt gegeven of dat de doelstellingen zijn gehaald. Geconcludeerd kan dan ook worden dat de 
uitvoering van het Bestuursprogramma 2014-2018 goed op koers ligt.     

Kanttekeningen
n.v.t. 

Alternatieven:
n.v.t. 

Duurzaamheid:
n.v.t. 

Financiële dekking:
n.v.t. 

Communicatie:
n.v.t. 

Vervolg:
n.v.t. 

Bijlagen:
1. Kalender uitvoering Bestuursprogramma 2014-2018  
2. Bestuursprogamma 2014 - 2018  

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nummer 524;

overwegende dat is afgesproken de raad periodiek te informeren over de stand van zaken uitvoering 
Bestuursprogramma 2014 - 2018;

b e s l u i t :

kennis te nemen van de stand van zaken van de bestuurlijke kalender behorende bij het 
Bestuursprogramma 2014-2018 (tot en met 2016). 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
3 november 2016.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


