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 Algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2016 

 

 

 

Reactie op de Voorjaarsnota 2016  

Onze reactie op de Voorjaarsnota zou eigenlijk alleen maar over  

communicatie moeten gaan.  

We hebben ook nog andere punten waar ik zo op terugkom, maar bij  

ons is het belangrijkste punt vanavond de onzorgvuldige communicatie  

van onze gemeente.  

Wij hebben dit al vaker aangegeven maar hebben niet de indruk dat het doordringt.  

 

Wat afgelopen weekend, rondom de huisvesting van statushouders, is gebeurd kan echt niet!! 

Wij maken ons grote zorgen en hebben de indruk dat het maatschappelijk inlevingsvermogen bij 

een onderwerp ontbreekt en de gevolgen van gebrekkige beeldvorming niet goed ingeschat 

worden.  U zendt wel uit, maar er zit geen "beeld en geluid" bij. Er worden plannen gemaakt en 

geschreven maar de volgorde is zeker zo belangrijk als de inhoud van de boodschap. 

Voorzitter, wij zijn erg geschrokken!  

Het gaat om COMMUNICATIE!! Om onze inwoners.  

Één van de basisregels bij communicatie is zorgvuldigheid. 

Hoe kon het gebeuren dat de informatie over de locaties van de statushouders al op 

www.dalfsen.nl stond  (en dus in de lokale media) terwijl buurtbewoners in de verschillende 

kernen nog niet waren ingelicht?  1 

In de Voorjaarsnota spreekt u over de relatie tussen de overheid en de burger. Hier zal hard aan 

gewerkt moeten worden en dat heeft inderdaad zelfonderzoek nodig en zal een fundamentele 

discussie en verbeterde aanpak vergen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dalfsen.nl/
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Dan de voorjaarsnota zelf: Allereerst dank voor deze overzichtelijke  voorjaarsnota die we van u 

als College van B&W hebben mogen ontvangen. Ook dank aan een ieder die hieraan heeft 

meegewerkt.  

De Gemeente Dalfsen staat er financieel goed voor. Daar zijn we in eerste instantie natuurlijk blij 

mee. Alertheid en waakzaamheid blijven echter geboden.  

Hoe blijven we koploper als goedkoopste, groenste en veiligste gemeente van Overijssel? 2  

Zoals we al eerder in een Voorjaarsnota schreven ligt de gemeente Dalfsen nog steeds op koers, 

maar onze boot vaart wel op woelige baren! De tijden zijn vooral op het gebied van het sociale 

domein nog steeds onzeker. Met name de jeugdzorg. Ook bij de participatiewet komen we nu 

drempels tegen. Daarnaast zal de taakstelling met betrekking tot huisvesting van de 

statushouders nog een hele uitdaging worden.   

We zullen kort ingaan op de verschillende programma`s en hebben per programma onze vragen 

gesteld en met geel aangegeven waar we een reactie van het college verwachten. 

Hoofdstuk 2; Kaders en Koers 

Het geeft een goed overzicht over de lopende en te verwachten onderwerpen. We missen echter 

een stevig item namelijk de centrumvisie van Dalfsen.3 

Programma 1; Bestuur 

De vernieuwingen bij het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en met name de genoemde 

nummers 1, 5 en 6 hebben waarschijnlijk financiële gevolgen. We zijn benieuwd naar de nadere 

invulling en wat betekent dat voor de inrichting van onze reguliere rapportages. 4 

Er zijn liftpalen geplaatst in Lemelerveld en Dalfsen, voorlopig naast de bestaande busverbinding. 

De bewoners van Lemelerveld hebben hier via verschillende media nogal verontrust op 

gereageerd, omdat de indruk bestaat dat dit ter vervanging van alle buslijnen in Lemelerveld is. 

Kunt u aangeven hoe de onderhandelingen met de Provincie er voor staan en nog eens 

benadrukken dat wij als Gemeente hier geen beslissingsbevoegdheid hebben maar wel  de 

nodige druk op de Provincie zullen leggen. 5  

Programma 2; Orde en Veiligheid 

Het is fijn om in één van de veiligste gemeenten van Nederland te wonen, maar we moeten er 

alles aan doen om dat te behouden. Op het gebied van overlast ten gevolge van drugsgebruik 

hebben we wel wat zorgen. We zijn blij met een ruimere politiebezetting. We hopen dat deze 

betere zichtbaarheid van de agenten in de wijk de overlast binnen de perken houdt. 6 

 

Programma 3; Beheer en openbare ruimte 

De ontwikkelingen met betrekking tot de N-wegen ( Niet-autosnelwegen) blijven we op de voet 

volgen. We hopen dat er in de volgende fase goed geluisterd wordt naar de belanghebbenden en 

dat nu snel tot realisatie overgegaan wordt.  

We hebben nu incidenteel 150.000,- euro extra beschikbaar gesteld om de achterstand in het 

onderhoud van het gemeentelijke wegennet op te pakken. Daar zijn we blij mee. We gaan er 

vanuit dat hiervoor de komende jaren structureel invulling gegeven wordt. 7 
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Programma 4  Economische zaken 

We zijn blij met het economisch herstel en de stijging van Dalfsen op de landelijke ranglijst van 

economische toplocaties en hopen dat we Zwolle in het kielzog mogen blijven volgen. Zoals ook 

aangegeven tijdens de behandeling van de grondexploitatie vragen we verhoogde aandacht voor 

vestigingsmogelijkheden voor ondernemers in Lemelerveld. 8 

Programma 5; Onderwijs en vrije tijd 

Het project Kulturhus Nieuwleusen staat goed in de steigers. We hebben veel vertrouwen dat de 

verdere ontwikkeling,  in nauwe samenwerking met alle partijen, goed wordt opgepakt. We zien 

graag het Middengebied als kloppend hart voor heel Nieuwleusen. 

De kulturhusen zijn nu een periode in bedrijf. Hoe leggen de kulturhusen verantwoording af met 

betrekking tot de maatschappelijke doelstellingen en de mate waarin dit behaald wordt? 9 

We hebben signalen afgegeven voor de nieuwe cultuurnota. We zijn benieuwd hoe het college 

de kaders gaat uitwerken. In de raadsvergadering komen wij hierop terug. 10 

Hoe is het gesteld met onze kansenpot? Wordt er gebruik van gemaakt en zo ja, waarvoor? Wat 

is de stand van deze pot? 11 

Bij ‘de Schat van Dalfsen’ willen we graag een duidelijke financiële onderbouwing van de reeds 

beschikbaar gestelde 170.000 Euro. Er heerst bij onze fractie teleurstelling en verbazing dat de 

provincie Overijssel niet wil bijdragen in de kosten om deze unieke vondst nader te onderzoeken 

en te presenteren. Is dit echt een gelopen race of ziet het college nog kansen? Tevens willen we 

graag een financiële doorkijk naar de komende jaren. We zien veel mogelijkheden maar willen 

voorkomen dat de schat van Dalfsen het gat van Dalfsen wordt. 12 

Programma 6; Inkomensondersteuning 

We blijven het armoedebeleid, en ook de moeilijkheden waar deze doelgroep mee te maken 

heeft, op de voet volgen. We verwachten dat wanneer er wijzigingen of onvoorziene 

ontwikkelingen aan de orde zijn, wij hiervan tijdig in kennis gesteld worden. 13 

 

Programma 7; Sociaal  domein 

Zoals al aangegeven zien we diverse onzekerheden op het sociale domein.  

We hebben daarom een aantal vragen op diverse onderdelen: 

Hoe staat het met de evaluatie van het onderzoek naar huishoudelijke hulp? Wanneer kunnen 

we de uitkomsten verwachten? Welke gevolgen heeft de uitspraak van de bestuursrechter op de 

inzet van huishoudelijke hulp in Dalfsen? 14 

Met betrekking tot de professionalisering van het mantelzorgcompliment vragen we ons af wat  

er dan professioneler moet. We zien graag een zo eenvoudig mogelijke invulling waarbij de 

mantelzorger maximaal profiteert van het beschikbare budget. 15 

 

Dan wat betreft de participatiewet. ‘Dalfsen werkt’ is nu anderhalf jaar onderweg. Wij zijn 

benieuwd naar de ontwikkelingen qua plaatsing van de werknemers in het groenonderhoud bij 
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de gemeente evenals bij andere werkgevers. Vooruitlopend op de komende evaluatie zien wij nu 

graag een korte tussenrapportage van u. 16 

Kunt u aangeven of het klopt dat de instroom in het doelgroepenregister bij het UWV  

( Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) nog steeds moeizaam verloopt, waardoor 

plaatsing bij werkgevers ook bemoeilijkt wordt? 17  

De mensen van beschut werken zijn bij de start voor 3 jaar geplaatst bij de WEZO 

( Werkvoorzieningschap Zwolle en Omgeving). Hebt u al plannen in ontwikkeling als deze periode 

over ca. anderhalf jaar is verlopen? 18 

De reden waarom wij hier aandacht voor vragen is dat wij zien dat  de uitkering voor dit 

onderdeel van het sociaal domein in 5 jaar met 25% daalt en we daarboven waarschijnlijk meer 

gaan betalen in de WWB door de instroom van meer statushouders. Graag een inhoudelijke 

reactie van u. 19 

Verder vinden wij het zeer positief dat u op voorhand al contact hebt met ZMLK-PRO ( Zeer 

Moeilijk Lerende Kinderen Praktijk Onderwijs) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs over hun 

schoolverlaters. 

Programma 8; Duurzaamheid en milieu 

Slaan we dit keer over. Niet omdat het niet belangrijk is,  maar we zitten tussen twee 

werkconferenties in en wachten eerst de afronding en slotconclusie af. 

De Regionale Uitvoering Dienst IJsselland  moet van een netwerkmodel omgevormd worden naar 

een Gemeenschappelijke Regeling: We snappen dat dit een opgedrongen exercitie is, maar 

verzoeken het college om bij de RUD scherp op de kosten te letten. 20  Wij vinden dat de 

omvorming zoveel mogelijk budgetneutraal moet plaatsvinden. 

Programma 9; Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Wij zijn positief over de nieuwe woonvisie waarbij het hoofddoel nog steeds is er voor te zorgen 

dat alle inwoners van de gemeente Dalfsen prettig wonen. Het woonlandschap is de afgelopen 

jaren danig veranderd en al deze ontwikkelingen en de prioriteiten die wij vorig jaar bij de 

kaderstelling hebben benoemd zijn in de nieuwe woonvisie op- en meegenomen.   

De grote uitdaging komt er nog aan als in 2018 de Omgevingswet zijn intrede doet. Er zal veel 

veranderen maar deze wet met daar onder andere aan gekoppeld de omgevingsvisie biedt ook 

kansen. 21 

We zijn benieuwd naar uw reactie en antwoorden op onze vragen. Onze belangrijkste vraag van 

vanavond is: Hoe gaat u het vertrouwen van onze inwoners herstellen?  22  En hoe gaat u dat 

zorgvuldig  communiceren? 23 

Juni 2016  

De fractie van Gemeentebelangen Dalfsen 

Jos Ramaker, Peter Meijerink, Ingrid Kappert, Andre Schuurman, Hans Ellenbroek,  

Herman Kleine Koerkamp Gerard Jutten, Evert-Jan Hof en Inge Snijder-Haarman 
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Beschouwingen bij de  
Voorjaarsnota 2016 
 
 
Voorzitter, 
 
We mogen weer praten over de voorjaarsnota.  
We worden daarmee uitgedaagd wat verder te kijken dan onze dagelijkse gang van zaken. Dank voor 
eenieder die een bijdrage geleverd heeft, complimenten zijn op z’n plaats. Het is weliswaar een wat 
tamme nota, maar we zien een gemeente die er goed voor staat. Dat is ook wat waard. 
 
We willen starten met het complimenteren van het college voor de wijze waarop is omgegaan met de 
grondvondsten. Het is snel omgedacht van schrikbarend probleem naar een enorme kans en 
uitdaging.  
 
Voor ons als inwoners van het huidige Dalfsen is het ook eens goed om naar het verre verleden te 
kijken en met die ogen naar de tijd van nu.  
We zien een gemeenschap, met een eigen cultuur, connecties buiten het eigen dorp via eeuwenoude 
wegen en met een goed economisch klimaat. 
Het plaatst ons ook in het perspectief van de tijd. Ook na ons zullen generaties komen, aan wie we 
ons dorp, onze leefwereld achterlaten. 
 
Nu en later 
Om met het laatste gelijk maar te beginnen. Als CDA Dalfsen hebben we stevige ambities op het 
gebied van duurzaamheid. Wat we in de voorjaarsnota lezen, is niet genoeg. Er is nog steeds geen 
nieuwe visie (hoewel volgens voorjaarsnota wel) en duurzaamheidsparagrafen beperken zich tot 
‘afkoppelen van regenwater’ en ‘bouwen met daken op het zuiden'. Ook het aanwijzen van een 
gasgestookt nieuwbouwpand als voorbeeld is niet echt voorbeeldig. Graag hadden we bij deze 
voorjaarsnota bedragen geoormerkt om plannen te realiseren. Nu wordt slechts voorgesteld dat 
uitvoering via de reguliere begroting wordt opgepakt. Niets over ambitie, niets over voldoende 
budget, niets over lobby om de starterslening te koppelen aan energieprestatie van een woning.  
Dit moet bij de begroting in het najaar echt anders. [#1] 
 
De opgravingen doen ons ook weer eens beseffen hoe mooi het gebied is waar we wonen. Niet voor 
niets doen we mee met de Europese kampioenschappen (ja Dalfsen wel). Voor het mooiste groene 
kleine stadje. Overal zien we bloembakken verschijnen. We zien een mooie kans om ook onze bermen 
e.d. te verfraaien. Daarmee helpen we ook de bijenstand. De PvdA zal daarvoor mede namens ons 
een motie indienen. [#2]  
In afzienbare tijd is asbest-dakbeplating verboden en moet van alle daken zijn verwijderd. Een 
enorme uitdaging en financiële opgave voor de eigenaren. Weet het college hoe groot deze uitdaging 
in onze gemeente is? [#3] In het kader van omdenken: dit is een prachtige kans als het wordt 
gecombineerd met verduurzaming. [#4] 
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Gemeenschap 
Gemeenschap is voor het CDA een werkwoord. Actief omzien naar elkaar.  
Al jaren hebben we de goede gewoonte om zo’n 300 nieuwe Dalfsenaren, uit 
binnen- en buitenland te verwelkomen in onze gemeente. Daar komt een aantal 
bij. Dalfsen heeft een goede traditie van gastvrijheid. We spreken de hoop uit dat 
we die in ere houden. We vragen het college onze welzijnsorganisaties voldoende 
te faciliteren. [#5] 
 
De CDA-fractie complimenteert Lemelerveld voor de spetterende upgrade van zwembad Heidepark. 
We vragen ons af of met de afnemende subsidie het voortbestaan voldoende geborgd is. [#6] 
 
De mega-operatie van de decentralisaties is goed verwerkt. We zijn trots op dit college met zulke 
resultaten.  
Daar waar we als gemeente minder grip op hebben, de jeugdzorg, baart ons evenwel zorgen. De 
zorgorganisatie BVO is nog bezig met het ontwikkelen van een visie…  
En dat terwijl het zorglandschap een schier ondoordringbaar woud is (zie plaatje). Met te vaak al het 
signaal dat het zorgbudget op is en wachtlijsten ontstaan. 
 

Voorzitter, een gezin mag niet de dupe worden van deze bureaucratie. CDA Dalfsen vindt dat we als 
gemeente, huisartsen en wijkteam samen een vangnet moeten zijn en naast het kind gaan staan. 
Door een persoon vrij te maken die het gezin hiermee helpt. [#7] Zodat we ook in de jeugdzorg een 
zachte landing krijgen. Als dat betekent dat we de Haagse regels van regionale aanpak overtreden, 
dan moet dat maar. Niet de regels, maar het kind staat centraal! [#8] 
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Het WMO-Maatwerkbudget past perfect in deze aanpak. De eerste signalen klinken 
veelbelovend. Sluit goed aan bij onze visie dat zorg geleverd wordt waar nodig. We 
worden hier graag nader over geïnformeerd. [#9] 
 
We zien de voordelen van harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. 
De voordelen helpen niets als door hogere kosten minder kinderen opgevangen 
worden. Wat gaan we hieraan doen? [#10] 
 
Huishoudelijke hulp moet toegankelijk zijn voor ieder die dat nodig heeft. Het zou verschrikkelijk zijn 
als mensen vervuilen, omdat ze hun eigen bijdrage niet kunnen betalen. We roepen het college op om 
alert te blijven op verborgen armoede. [#11] 
Recent liet het CBS zien dat Dalfsen met betrekking tot kinderarmoede tot de beste categorie hoort. 
Dat stemt ons blij. Dat betekent ook dat we met een kleine inspanning kinderarmoede kunnen 
uitbannen. We zien de voorstellen hiertoe graag tegemoet. [#12] 
In dit licht maken we ons zorgen over de beheerders van ons buitengebied en producenten van ons 
voedsel. Hoewel de agrarische bedrijven over het algemeen veel vermogen bezitten, komt er bijna 
geen inkomen meer binnen en wordt geleefd onder de armoedegrens. We stellen voor de bijstand te 
openen voor dit soort armoede. [#13] Desnoods in de vorm van voorfinanciering. 
 
We lezen dat het maar niet lukt om nieuwe plekken voor beschut werk te realiseren. Niet alleen in 
Dalfsen. Wat is de oorzaak? [#14] Is de doelstelling wel reëel? [#15] 
 
Cultuur 
Dit voorjaar hebben we als CDA een avond georganiseerd over het belang van Kunst en Cultuur. Het 
Trendbureau Overijssel onderstreept het bindend belang hiervan voor de samenleving. De 
opgravingen laten dat mooi zien. In december spreken we over het visiedocument, nu alvast een 
schot voor de boeg: we hechten aan toegankelijkheid voor de jeugd. Immers, jong geleerd… We 
vragen ons hardop af of het beschikbare budget toereikend is om alle jongeren in de kernen te 
bedienen. Kan het college ons duiden wat we met het huidige budget kunnen, maar ook wat we met 
onze ambitie nodig hebben? [#16] 
 
Economie 
We blijven zoeken naar de ambitie van het college met betrekking tot de economie. Het lijkt zich te 
beperken tot ad hoc-acties. De raad heeft al goede handvatten aangereikt: ondersteunen zp-ers, 
bestrijden freeriders, zorgen om detailhandel etc. We voegen er een aantal aan toe. Voor de 
vrijkomende agrarische bebouwing denkt het college over stimuleringsbeleid. Goed voor de 
leefbaarheid. Maar waarom dan niet voor leegstaande winkelpanden? [#17] Bijv. Leerwerkcentrum in 
leegstaande panden in het centrum brengen. Graag willen we het standplaatsenbeleid herzien en 
beperken tot detailhandel-ondersteunend1. [#18] Wat is eigenlijk de status van de centrumvisie 
Dalfsen? [#19] Het is lang stil. 
																																																													
1 Bijvoorbeeld een groentekraam als er een groentewinkel is 
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Ook hier geldt: wacht niet op externe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, 
maar houdt het stuur in handen. 
De invoering van de Omgevingswet zal, net als de decentralisaties in de zorg, een 
uitdaging worden voor Dalfsen en haar inwoners. Het is nu ondergebracht bij 
Ruimtelijke Ordening, maar overstijgt dat domein: het raakt alle afdelingen binnen 
de gemeente. [#20] Geeft kansen, maar ook de veranderende rechten en plichten van onze inwoners 
moeten voldoende aandacht krijgen. [#21] 
 
Wegen 
De 5000-jaar oude weg laat zien dat infrastructuur en dus bereikbaarheid cruciaal is voor de 
leefbaarheid. We missen de inzet van het college met betrekking tot de N-wegen in de voorjaarsnota. 
We weten dat college meer wil en doet. Met de tekst uit de voorjaarsnota doet het zichzelf en 
betrokkenen te kort. [#22] 
Voor wat betreft ons eigen wegennet, in het investeringsprogramma is 'verstopt' dat het GVVP-budget 
met € 60.000 per jaar wordt verhoogd. Met een jaarlijkse toename van de exploitatie. Naast een 
eenmalige uitgave van € 150.000 voor slechte wegen. Dit wordt wat ons betreft niet eerder 
uitgegeven dan na besluitvorming in de raad. [#23] Dat geldt ook voor de jaarlijkse € 1 miljoen die 
apart wordt gezet voor de aankopen van grond. [#24] 
 
Voorzitter, ik kom tot een afronding.  
De schat van Dalfsen was een grote verrassing. Een verrassing die de gemeente bindt met het 
verleden, met de toekomst en met elkaar. Het is belangrijk dat ook de andere kernen daar maximaal 
in meegenomen worden. Zodat we samen ons kunnen laten inspireren voor onze gemeenschap: voor 
een nog beter Dalfsen. 
 
 
CDA-fractie Dalfsen 
Roel Kouwen, Arie Koetsier, Theo Logtenberg, Betsy Ramerman, Janine Schiphorst, Jan Uitslag 
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Voorzitter,  

 

Met het mooie overzicht in de inleiding in hoofdstuk 1 is het ook voor minder ingewijden 

goed te zien waar de voorjaarsnota 2016 in de planning en controlcyclus staat.  Hoewel het 

genoemde jaartal doet vermoeden dat het over 2016 gaat, is niets minder waar.  Het gaat over 

de hoofdlijnen van beleid van de komende jaren en in het bijzonder 2017. We zien graag een 

meer logische naam voor dit document; bijvoorbeeld “Perspectiefnota 2017-2020” <1>.  Dan 

loopt het ook in de pas met het investeringsplan. 

 

We hebben de afgelopen jaren het college gevraagd om de bestuurlijke lijnen beter zichtbaar 

te maken in de voorjaarsnota. We zijn dan ook zeer content met hoofdstuk 2. Een helder 

verhaal van het college over de komende jaren. Er wordt goed aangegeven wat de 

belangrijkste punten zijn. Er liggen nog voldoende uitdagingen en we zijn blij dat het college 

deze enthousiast oppakt. We vinden hierbij dat dienend besturen <2> voor vitale 

gemeenschappen (extern effect) belangrijker is dan zelfbewuste zichtbaarheid (intern effect).  

 

Vorig jaar introduceerde de ChristenUnie het thema wendbaarheid. Rekening houden met 

prognoses, maar vooral met onzekerheden obv ontwikkelingen dichtbij en verweg. We leven 

nu eenmaal niet in een maakbare samenleving. Toch worden we als gemeentebestuur (college 

en gemeenteraad) geroepen om onze verantwoordelijkheden voor nu en de toekomst in te 

vullen. Hierin past zo’n meerjarenperspectief; niet in beton, maar wel met overzicht en 

inzicht. 

 

Een belangrijke opgave is het geven van een plek voor nieuwkomers in Dalfsen.  

Het was nodig de afgelopen tijd en het blijft nodig de komende jaren om vluchtelingen een 

plek te geven. Een veilige plek die ze in eigen land niet kunnen vinden. Een duurzame plek, 

omdat ze langere tijd of zelfs permanent hier komen wonen. Duurzaam ziet wat de 

ChristenUnie betreft niet alleen op huisvesting, hoewel op zich al een uitdaging, maar ook op 

integratie. Meedoen met onze samenleving. Sterker nog: kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling er van. Gewoon een passende plek innemen op de maatschappelijke ladder. Met 

respect voor de cultuur waaruit zij komen. En tegelijk voor deze “vreemdeling binnen de 

poort”  een heldere inzet op normen en waarden hier in Dalfsen.  We zien graag van het 
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college nog dit jaar een concreet plan <3> tegemoet. Uiteraard in afstemming met partners 

zoals vluchtelingenwerk, scholen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en zo 

nodig gedifferentieerd per kern. 

 

Dan kort over het grote project de campus in Nieuwleusen. Overigens wordt het tijd hiervoor 

een meer lokale, passende en blijvende naam te ontwikkelen; dit lijkt ons een leuk onderwerp 

voor burgerparticipatie.  

In 2017 moet de raad essentiele keuzes maken. Naast inrichten van Rabobank tot kulturhus is 

onze lijn inzetten op de gecombineerde <4> nieuwbouw van sportzaal en Agnietencollege. 

Dit lijkt ons een kansrijk duo. Dat geeft meer synergie dan twee nieuwe singles. 

 

Een andere ontwikkeling waar komende tijd duidelijkheid over moet komen is het al dan niet 

deelnemen in het SSC (shared service centre ONS). We verwachten van het college een 

transparant voorstel <5> waarin opgenomen effecten op de 3K’s (kwaliteitverhoging, 

kwestbaarheidreductie en kostenbeheersing) om de raad in staat te stellen een goed 

overwogen besluit te nemen.  

We zien dat als gevolg van wettelijke maatregelen of lokaal beleid het aantal 

samenwerkingsverbanden sterk toeneemt. Personeel stroomt uit en er ontstaat steeds meer een 

regie-organisatie. Tegelijk willen we het beleid toch echt hier lokaal blijven maken. Hier 

schuilt best een risico; namelijk dat we meegezogen worden in de vaart van de samenwerking. 

We vragen raad en college om hier voldoende de Dalfser Kleur <6> te bewaken. 

 

De omgevingswet komt er aan en dat lijkt een behoorlijke uitdaging. Ook voor de raad om 

haar rol te bepalen en de instrumenten te kunnen hanteren. Is het mogelijk om de 

ontwikkeling van de de centrumvisie Dalfsen als een pilot <7> uit te voeren, ter voorbereiding 

op de invoering van deze nieuwe wet? We denken onder andere aan de participatie van 

inwoners en belanghebbende en de wijze van beschrijven van de omgevingsvisie. Dit alles 

onder de paraplu van onze missie en visie: ontwikkelen van vitale gemeenschappen in een 

woonomgeving van groene signatuur. 

 

Wendbaarheid is voor de ChristenUnie ook essentieel voor het Waterfront. Gelukkig vordert 

de woningbouw snel. En eerlijk is eerlijk ook de Cichoreifabriek gaat als een speer. Hoewel 

we de aanvliegroute graag anders hadden gezien voegt dit gebouw samen met de Witte Villa 

echt iets toe aan de levendigheid en uitstraling. Nog niet alles is duidelijk voor de laatste 

blokken en daar zit mogelijk een uitdaging. Hiervoor is het nodig dat we een helder beeld 

hebben op de detailhandelontwikkeling in Dalfsen.  Wat is hiervan de status en wat is de 

inhoudelijke koers. <8> We zien graag een invulling die bij de visie past (concentratie op de 

winkellijn), maar die geen leegstand veroorzaakt door een overschot van het totale  

winkeloppervlak.  

 

Het laatste punt waarin we wendbaarheid noemen betreft de transformaties in het sociale 

domein. De zachte landing heeft voor rust gezorgd, omdat er geen grote verschuivingen in 

zorg waren. Met een korting van zo’n 10 tot 15 % op het budget in de komende jaren is het 

zaak om rust en ruimte te bewaren.   De ChristenUnie hecht aan de volgende zaken: 

 Rust <9> omdat er helderheid / transparantie is over afspraken en doelgroepen. Wie 

zijn het en wat hebben ze nodig? En dat er vertrouwen is bij de inwoners dat er steun 

is waar nodig, een veilige plek is waar die gemist wordt en een ruimhartig vangnet. 

Want hoe goed we het ook proberen te doen er blijft altijd een groep zwakkeren in 

onze samenleving, jong en oud, die niet zelfstandig hun plek in onze complexe 

maatschappij kunnen innemen. 
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 Ruimte, <10> omdat er vertrouwen is in de samenwerking tussen organisaties 

(gemeente en zorgverleners groot en klein). Vernieuwingen kunnen worden beproefd 

in processen die tot zorgverlening leiden en in die zorg zelf. Een mooi voorbeeld is het 

MaatWerkBudget. Dit lijkt effectief en past bij de karakteristiek van onze gemeente. 

De transformatie is niet alleen bedoeld om binnen het budget te blijven, maar ook om het 

goede dat de decentralisaties hebben gebracht verder te ontwikkelen. Transformeren met 

behoud van de essentie van het beleid, namelijk  “integrale, op individuele situaties 

toegesneden zorg en sterke aandacht voor preventie” .  

Nog wel een concreet aandachtspunt: Er lijkt sprake te zijn van nieuwe mogelijkheden voor 

gemeenten om toch een vorm van beschut werk te bieden. Is hier een pilot <11> mogelijk?  

 

Zo komen we vanuit wendbaarheid met hectiek, ontwikkelingen en uitdagingen op rust en 

ruimte. Dat voelt ook best wel aangenaam. Voorzieningen of misschien wel cadeaus in de 

natuur waar we zuinig op moeten zijn. Er zijn vele schatten in en van Dalfsen. 

Over duurzaamheid geeft het college nog geen inhoudelijke richting of ambitie. Gelet op de 

uitkomsten van de conferentie stellen we voor dat het college niet direct een compleet 

uitgewerkt beleid, maar zoals afgesproken eerst een compacte kadernotitie <12> in 

hoofdlijnen aanbiedt. Met resultaten van verkenningen en mogelijk scenario’s voor ambities. 

Vervolgens kan de verdere uitwerking plaatsvinden, met natuurlijk betrokkenheid van de 

duurzame dorpen of moeten we zeggen met betrokkenheid van de gemeente? Voor dit 

onderwerp geldt zeker dat we goed moeten kijken op welke trede van de participatieladder we 

staan.  Dit vraagt enige lenigheid.  

 

Rust in de begrotingsopzet, twee jaar geleden sterk bepleit in deze raad, lijkt met de nieuwe 

richtlijnen van de BBV opnieuw zoek te raken. Vergelijkingen met voorgaande jaren worden 

weer onderbroken. We vinden dit erg vervelend. Daarom vragen we om in de P&C producten 

van 2017 extra overzichten zodat naast de onafwendbare BBV-wijziging tegelijk de 

vergelijking tussen achtereenvolgende jaren <13> mogelijk wordt gemaakt.  

We zijn positief over een verder te ontwikkelen normenkader. Hierin zijn wat ons betreft de 

indicatoren voor Dalfsen zelf over achtereenvolgende jaren belangrijker dan de mogelijk 

eindeloze vergelijkingen met andere gemeenten.  

 

Dalfsen digitaal een logische en wenselijke ontwikkeling. Maar hier vragen we tegelijk 

aandacht voor digibeten in onze gemeenschap. Wil het college verkennen wat de 

ondersteuningsmogelijkheden <14> voor hen zijn voor overheidsdiensten in het algemeen? 

Dat geeft inwoners rust in een zich sterk digitaliserende omgeving. Andere gemeenten zijn 

hier inmiddels al mee gestart.  

 

Financiën en investeringen 
Scherp en reëel begroten vinden we de juiste lijn. Tegelijk je risico’s actueel in beeld hebben 

en inzicht hebben in de grote meerjaren investeringen.  Het college geeft in hoofdstuk 2 aan 

dat er nog ongekende investeringen nodig zijn voor het middengebied Nieuwleusen en dat er 

nog zeker vier onzekere financiële effecten te verwachten zijn. Gezamenlijk aanzienlijk groter 

geld dan het gepresenteerde investeringsplan.  Het kwantitatieve inzicht ontbreekt echter. We 

verzoeken het college om hier, zo nodig in vertrouwelijkheid, op geëigende momenten in de 

cyclus aan de raad een meerjarenperspectief aan te bieden. Slechts dan kun je als raad 

verantwoord keuzes maken.  <15> 

Belangrijk om een stabiel en solide financieel beleid te voeren. Dat heeft het college ook 

vorig jaar als een van de drie kernpunten benoemd. Tegelijk zien we een gestaag teruglopende 

weerstandsratio. Dat is wat ons betreft echt een indicator die de komende jaren scherp in 
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beeld moet blijven. Het zo maar aanvullen van exploitatietekorten van onze spaarrekening 

vinden we geen goede ontwikkeling. De exploitatie van 2017 wordt op voorhand al gevuld 

met 280.000 Euro uit deze spaarpot. We roepen het college op om hier terughoudend <16> 

mee te zijn. Exploitatietekorten vang je primair op binnen de exploitatie zelf. 

 

Afsluiting 

Ik sluit deze beschouwingen af. We hebben belangrijke speerpunten benoemd: vluchtelingen, 

transformatie van het sociaal domein en twee grote projecten (Nieuwleusen middengebied en 

Centrum Dalfsen). Wendbaarheid en tegelijk rust en ruimte hebben we als thema’s 

ingebracht. 

Randvoorwaarden om dit in te vullen zijn hierbij een solide financieel beleid en een 

kwalitatief goede organisatie. Samenwerkend, dienstverlenend en anticiperend. 

 

Voorzitter, het beeld van de ladder is al een paar keer genoemd. Als fractie van de 

ChristenUnie willen staan op de treden van de Jacobsladder. In dienst van onze hemelse 

Koning willen we ons werk hier doen. Dat motiveert ons en geeft richting. We doen dit in 

afhankelijkheid. Gods zegen wensen we inwoners, college en ambtenaren en allen hier in de 

raad toe.  

 

De fractie van de ChristenUnie 

Rietje Lassche, Anne Nijburg en Luco Nijkamp  
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Echt onbegrijpelijk ..  

en onveilig. Ergens op tijd komen wordt zo heel moeilijk gemaakt.; 

Ik dacht eerst dat dit een bericht van De Speld was!; Houd 

Lemelerveld bereikbaar! Veel studenten en zeker ook anderen zijn 

afhankelijk van het OV. ’t Is een schande!
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het zal allemaal zo’n vaart niet lopen

 

 

 

zijn
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20 juni 2016 

Algemene beschouwingen fractie D66 
Voorjaarsnota 2016  
 
Voorzitter, college- en raadsleden en voorál beste Dalfsenaren, op de tribune en 
thuis. Voor jullie doen we het allemaal, niet alleen de ambtenaren en het College, 
maar ook de Raadsleden, jullie Raadsleden. 
Zoals het college terecht opmerkt, zijn de verhoudingen in de Raad in het algemeen 
erg goed hoewel er natuurlijk wel accent verschillen zijn. Ik vertrouw er ook op dat de 
bedoelingen van alle leden goed zijn en D66 schroomt dan ook niet om regelmatig 
op de inhoud duidelijk te zijn. 
 
Positieve punten 
Ik begin met mijn positieve opmerkingen: dank aan alle opstellers voor de duidelijke 
taal en vormgeving en mooi dat de financiële kant er goed uit ziet, mede door de 
effecten van de meicirculaire van de landelijke overheid.  
In die zin is Raadslid zijn in Dalfsen best saai, het gaat namelijk gewoon goed met de 
gemeente. We zijn veilig, we zijn groen, we hebben de financiën op orde en zijn voor 
onze inwoners weer de goedkoopste gemeente van Overijssel. Ook hebben we door 
de recente opgravingen een nog veel boeiendere geschiedenis dan we al dachten. 
De schat van Dalfsen was een welkom cadeau voor de gemeente. Hiermee wordt 
onze regio nog aantrekkelijker voor de toerist.  
En mede dankzij de inzet van D66 is de Rechterense dijk behouden gebleven. De 
posters kunnen weg. Daarbij krijgen we ook nog een prachtig Waterfront en een 
theater waar ik natuurlijk erg gelukkig van word. 
 
Beoordeling College 
We zijn over de helft van de Raadsperiode, dit zijn al weer de 3e Algemene 
beschouwingen. Tijd voor het College om te oogsten zou je zeggen, wat ik hen van 
harte gun. Ze moeten wél hun werk goed doen; ik zie graag concrete, goed 
uitgewerkte voorstellen die ook verdedigd worden. Wat mij betreft wordt er iets te 
vaak gezegd: de Raad moet het maar bepalen, ook als het om de uitwerking gaat. 
In het kader van het dualisme mogen GB en CDA daarover ook wel kritisch zijn ! 
 
Het college constateert dat we er goed voor staan als Dalfsen; daarmee ben ik het 
eens, maar staan we ook goed voorgesorteerd om de volgende stappen te maken? 
D66 ziet er naar uit, binnenkort  de Visie voor de komende jaren in de Raad aan de 
orde te hebben. Van het College verwacht ik ook duidelijkheid over de concrete 
aanpak én actie voor de afwerking van de grote projecten die al vaker zijn 
besproken:  

- De afronding van de bouw van het Waterfront, 

- Een concreet en integraal voorstel voor de WOC-Campus Nieuwleusen 

inclusief financiële planning. Én natuurlijk dat er begonnen wordt  met de 

uitvoering. 
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Met betrekking tot het Waterfront maak ik me wel zorgen over de plannen om daar 
winkels te realiseren;  ik ben het eens met de middenstandsvereniging Ondernemend 
Dalfsen en denk dat het beter is om terughoudend te zijn met ruimte voor nieuwe 
winkels. De tendens in heel Nederland is dat meer winkels moeten sluiten en er via 
internet wordt gekocht. We moeten met de te ontwikkelen visie daarmee rekening 
houden. Voorlopig liever wat krapte dan leegstand. <1> 
 
Het College noemt de WOC Campus, de huisvesting van vergunninghouders en 
invoering van de Omgevingswet als de top-3 onderwerpen en zet daar de lokale 
democratie en het betrekken van de inwoners “vlak onder”. Het klopt natuurlijk dat de 
Omgevingswet veel ambtenaren druk houdt, maar D66 vindt het voor onze burgers 
belangrijk om hen zo goed mogelijk en dus vaak zo vroeg mogelijk bij beleidsvorming 
te betrekken. De rol van de raad verandert hierdoor sterk. We moeten onszelf blijven 
ontwikkelen. Inwoners actiever betrekken is ook nodig om de prioriteitsonderwerpen 
effectief te kunnen realiseren en krijg je achteraf minder gedoe, zoals met de 
Rechterensedijk. 
 
Als voorbeeld van betrokkenheid noem ik het door ons aangedragen probleem van 
de vliegroutes vanuit Lelystad. Een van onze deskundige inwoners wees ons op een 
misser van met name het Provinciale bestuur. Wij blijven dit dossier op de voet 
volgen in het belang van onze inwoners. <2> 

 
JongDalfsen! 
In dat verband heeft het concrete initiatief en voorstel van D66, vorig jaar, om een 
Jongerenraad op te richten gelukkig de steun van de hele Raad en College 
gekregen. Inmiddels is dat initiatief omgevormd tot een modern Platform 
JongDalfsen! waarmee via Sociale media wordt gecommuniceerd. Tot heden met 
goed resultaat, onder meer in een enquête en campagne samen met Smon over het 
gebruik van alcohol en drugs onder onze jongeren die geleid heeft tot verbetering 
van het begrip en de wijze van aanpak van deze zaken. Met dergelijke initiatieven 
moeten we als gemeente doorgaan… 
 
Terug naar de Voorjaarsnota, 
De verleiding is groot om dit per programma door te nemen en vragen te stellen aan 
het College, ik beperk me maar tot een paar punten: 

- Inmiddels heeft het College mijn eerdere vragen over de grote stijging van het 
aantal ambtenaren beantwoord. Het gaat namelijk om een structurele 
uitbreiding met  ruim16 functies in 2 jaar, meer dan 9%. Ik maak me zorgen 
over deze uitbreiding van dik 7 voltijd functies voor Maatschappelijke 
ondersteuning in plaats van subsidies <3> en bovendien daarnaast nog extra 
9 functies. Wordt daarmee niet vooruitgelopen op de evaluatie van de recente 
reorganisatie? <4> 

- Het onderzoek om eventueel aan te sluiten bij een z.g. shared service center 
met Zwolle en andere gemeenten, vind ik spannend. Het gaat over 
personeels- en salaris administratie, inkoopadvisering en automatisering. En 
over onze mensen die deze taken nu uitvoeren en die mee moeten gaan, 
terwijl je toch grip wilt blijven houden op beleidsmatige zaken. Wat mij betreft 
twijfelachtig als je een erg kleine partner bent.  
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Ook is het weer een nieuwe Gemeenschappelijke regeling in een 
lappendeken van samenwerkingsverbanden. De business case moet erg 
overtuigend zijn om ook hiermee deze stap te maken. <5> 

- In het Sociaal domein zijn er in Dalfsen nog geen nieuwe plekken voor 
beschut werk gerealiseerd. Landelijk bestaat die trend ook en spreken bonden 
en werkgevers weer over het behoud van Sociale werkplaatsen. Dalfsen heeft 
al anders gekozen; hoe ziet het College hier de toekomst. Kan zij concrete 
zaken en aantallen noemen ? <6> 
Voor het overige beoordelen wij de resultaten in dit sociale domein zoals met 
de WMO als uitstekend, mede door de professionele en flexibele opstelling 
van de gemeente.  

- Het bevreemdt ons, dat het College haar eerder voorgestelde beleid, voor 
concentratie van de Consultatiebureaus niet opnieuw op de agenda heeft 
gezet, maar deze alle openhoudt tegen meerkosten van € 90.000 per jaar. De 
motie die we eind 2014 hebben gesteund, om deze bureaus vooralsnog (2015 
en misschien 2016)  open te houden was mede bedoeld om het college het 
voorstel beter te laten onderbouwen. Daarvan hebben we niets gezien en het 
lijkt erop dat u nu de gemakkelijke weg kiest en een discussie met de Raad uit 
de weg gaat. <7> Dat is als voorbeeld zo’n verbeteringspunt voor het College ! 

 
Veranderende wereld en moderne lokale democratie 
De wereld is aan het veranderen, de mensen zijn aan het veranderen, zekerheden 
verdwijnen en veel discussies verharden in uitersten; social media en 
individualisering spelen daarbij een grote rol. De band tussen gemeenschap en 
gemeente is al enige tijd geleden voor veel mensen doorbroken. Er is een soort 
tweedeling ontstaan. Het slechten van deze tweedeling is voor D66 de grootste 
uitdaging in de komende jaren. We staan aan het begin van een nieuwe tijdsgeest 
waaraan de overheid en zeker gemeenten zich moeten aanpassen. Ook Dalfsen 
moet zich blijven ontwikkelen. College en Raad moeten in de toekomst op een 
andere transparante wijze met de inwoners gaan samenwerken; in een vroeger 
stadium van de plannen en ook meer betrekken bij de uitvoering, om op een 
oprechte manier aansluiting bij de inwoners te krijgen. Goede communicatie vervult 
daarbij een sleutelrol. Wij zullen met andere fracties overleggen hoe we handen en 
voeten kunnen geven aan een moderne lokale democratie. 
 
Inzet voor gelukkiger gemeenschap 
Wanneer er een langere tijd sprake is van een gezonde gemeente begin je dit minder 
te waarderen, dat is menselijk. Toch wil ik deze verworvenheden hier nogmaals 
benoemen en mijn waardering hiervoor uitspreken. Goed bestuur en een 
constructieve raad hebben mede voor een sterke gemeente gezorgd. Samen is er de 
oprechte wil om de Dalfser gemeenschap gelukkiger maken, en dit betaalt zich uit in 
een gezonde en stabiele gemeente waarvoor D66 zich ook komend jaar zal inzetten. 
 
Dank voor de aandacht. 
Namens de fractie van D66 Dalfsen, 
Jan Rooijakkers 
 



   
 

Inmiddels hebben we de eerste helft van deze raadsperiode achter ons gelaten. Een raadsperiode met uitdagingen. 

Spannende tijden vanwege de decentralisaties in het sociale domein. Dit gaat met veel onzekerheden gepaard. 

Onzekerheid omdat het allemaal nieuw is voor de gemeente, maar ook onzekerheid over de financiën. En in onzekere 

tijden past voorzichtigheid! Het is prettig dat er in eerdere raadsperiodes een financiële buffer is opgebouwd. Dit maakt 

onze zorgen van een ander kaliber dan van die van minder financieel gezonde gemeenten. Laten we er voor waken dat 

Dalfsen na deze raadsperiode nog steeds deze positie heeft! 

We nemen u vanuit ons oogpunt mee door de Voorjaarsnota 2016, waarin we een aantal onderwerpen belichten.  

2.1“ Waar willen we als gemeente Dalfsen naar toe?” 
Ook dit jaar was het weer zoeken naar het antwoord op deze vraag. Wat we uitgebreid terug lezen is uitdagingen, wie 
de gemeente nu is, wat voor onzekerheden we nu kennen..maar waar we als gemeente Dalfsen naar toe willen? 

In dit hoofdstuk wordt voornamelijk ingegaan op de uitdagingen waar we voorstaan, en komende projecten zoals 
WOC-Campus, de Omgevingswet, Vluchtelingenproblematiek, Transformatie 3D’s, maar ook  het vraagstuk van de 
lokale democratie waarin de burgerparticipatie past. 

Daarnaast kunnen we in dit hoofdstuk lezen wie de gemeente Dalfsen is. Een gemeente die met lage lasten voor de 
burger een goed voorzieningenniveau weet te realiseren met weerstandsvermogen en reserves die op pijl zijn.  

Tevens worden de onzekerheden van de huidige tijd geschetst. Zo lezen we onzekerheid rondom de inkomsten uit het 
gemeentefonds, consequenties van terugtrekkende rijksoverheid, onzekerheden rondom de jeugdzorg, moeilijk te 
ramen kosten van de Vennootschapsbelasting, wijzigingen in het besluit begroting en verantwoording en opvang van 
vergunninghouders… kortom zal het een financiële uitdaging blijven! 

En uiteindelijk lezen we dan ook iets over wat de titel beloofd. Waar willen we naar toe. Dalfsen wil zich steeds meer 
en zelfbewuster laten zien. Sterker nog hier gaat nog een tandje bij geschakeld worden. En hoe? Door te investeren 
in het waterfront, in kulturhuzen per kern, in recreatieve voorzieningen, duurzaamheid, en een ambtelijke organisatie 
die bekend is om zijn degelijkheid en niveau van dienstverlening. ….maar hoe wil Dalfsen meer gezien worden? <1> Dit 
lezen we niet terug. Dan pas weten we waar we naar toe willen, en welke projecten daar dan in passen.   

2.2 Overige ontwikkelingen en opgaven per programma 
Programma 1: Bestuur: Effecten van Vennootschapsplicht, Personeelsuitbreiding Maatschappelijke ondersteuning, 
Nieuwe regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording om een beter inzicht in de financiële positie van de 
gemeente te krijgen en het mogelijk maken van onderling vergelijk tussen gemeenten. Blijvende onzekerheden m.b.t. 
uitkering gemeentefonds. Een mogelijke aansluiting bij het SharedServiceCenter welk zich uit in het overdragen van 
taken. We lezen niet of we ook iets inbrengen. Wordt hier ook naar gekeken, en zijn die punten er? <2> Nieuw 
Communicatiebeleid gaat komen ook gericht op jongeren. Digitaal, met informatieveiligheid waar bewustwording 
belangrijk is. 



   
En dan wordt er kort verteld wat de autonome demografische ontwikkelingen zijn die verwacht worden. Buitenlandse 
migratie heeft een grotere invloed op onze bevolkingssamenstelling dan de natuurlijke aanwas. Een lichte stijging van 
aantal inwoners wordt voorspeld. Meer huishoudens door onder andere vergrijzing en gezinsverdunning. 
Woningbehoefte voor starters en ouderen, en woningoverschot in vrijstaande sector wordt voorspeld. Het percentage 
20-64 jarigen daalt het percentage ouderen stijgt. Nergens lezen we of we het wenselijk achten, en of we er iets aan 
willen, kunnen en gaan doen. Waarom? <3> 

Programma 2: Openbare orde en veiligheid: Er wordt verder gewerkt aan een kleiner doeltreffender team. Daarnaast 
zijn de speerpunten: aanpak woninginbraken, jeugd, alcohol en drugs, en te hard rijden benoemd in het integrale 
veiligheidsbeleid 2015-2018. Hier konden wij ons prima in vinden. Zeer belangrijk! 

Programma 3: Beheer Openbare ruimte: Er lijkt nu dan toch echt iets met de N340 / N377 te gaan gebeuren. In de 
VJN kunnen we lezen dat tijdens de werkzaamheden de gemeentelijke belangen worden behartigd door periodiek te 
overleggen met de provincie. Kunnen hier een paar voorbeelden van gemeentelijke belangen bij genoemd worden? 
Denkt u ook aan invloeden op het eigen wegennet bijvoorbeeld? <4> 

Programma 4: Economische zaken: Economisch herstel is ingezet. Agrarische sector en de detailhandel hebben het 
nog moeilijk. We lezen dat dit invloed heeft op het in stand houden van een aantrekkelijk winkelbestand en mogelijke 
leegstand. We lezen ook dat het investeringsgedrag moeilijk te voorspellen is. Maar wat kan, wil en gaat de gemeente 
op dit vlak doen? <5> Onze voorkeur ligt uiteraard in het laten ondernemen door de ondernemers maar ze als 
gemeente te faciliteren en niet te blokkeren.  

Bereikbaarheid is van groot belang voor onze gemeente. Dit is een belangrijk criterium voor wel of niet vestigen.  
Bereikbaarheid fysiek maar ook digitaal. Wat is de huidige status mbt het “verglazen” van de gehele gemeente? <6> 

Programma 5: Onderwijs en vrije tijd: Schoolverlaters: We lezen dat hier binnenkort (voor 30 juni) een regionaal 
programma opgesteld worden. Kunt u ons al iets vertellen over onze status? <7> 

Kulturhusconcept Nieuwleusen: Een ingewikkeld project, doordat het vele mogelijke deelprojecten/ functies kan 
kennen. Potentieel behelst het niet alleen sport en cultuur maar ook basisonderwijs en voortgezetonderwijs. Elk met 
eigen Go/ NoGo momenten. Prettig om op de momenten dat dergelijke keuzes gemaakt moeten worden, de 
verwachte totale financiële scoop inzichtelijk is.  

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk: Voor ouders die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag en voor 
peuters met een VVE-indicatie, blijft de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van een betaalbaar voorschools 
aanbod. Over hoeveel kinderen gaat dit? <8> 

Kleine scholen: Inmiddels zijn er weer andere geluiden omtrent het wel of niet moeten sluiten van bepaalde scholen. 
Staan er in Dalfsen scholen op de nominatie om te moeten sluiten? <9> 

Programma 6: Inkomensondersteuning:  Armoede beleid wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het stijgend 
aantal vergunninghouders zal een stijging van bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand tot gevolg hebben. Een forse 
financiële uitdaging. Dit lijkt een soort van voldongen feit. Is hier niet iets aan te doen? Nieuwe Nederlanders hoeft 
niet automatisch te betekenen langdurig uitkeringtrekkers toch? <10> 



   
Programma 7: Sociaal domein: Transities zijn vormgegeven. Er wordt met name ingezet op het stimuleren en 
faciliteren van initiatieven van inwoners en partner, op de samenwerking en op het stimuleren van preventie. Met de 
garantiebanen lijkt het wel goed te komen. Echter de plekken beschut-werk lijken een probleem, ook in Dalfsen. 
Hoeveel van dergelijke plekken hebben we in Dalfsen nodig? Hoe gaat dit gerealiseerd worden? <11> 

Goed te lezen dat er gekeken wordt of de dalende vraag naar huishoudelijke hulp een succes is of juist een 
zorgwekkende situatie. Wanneer gaat dit onderzocht worden? <12> 

Maatwerkbudget: Lijkt een prima pilot aangezien de zorgvragen ook maatwerk zijn.  

SKT’s zullen extra belast gaan worden ivm de ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg. Daarnaast zal er een 
meldpunt GGZ ingericht moeten gaan worden. Maar over de omvang is nog niks te zeggen. Wat maakt het inzicht 
krijgen zo moeilijk? <13> 

Beschikbaarheid van consultatiebureaus per kern is voor de startende ouders een ondersteuning, waar ook een stuk 
preventie vanuit kan gaan. Iets wat op lange termijn zich wel terug betaald, als het goed ingevuld wordt. Organiseer 
het goed en verstandig. 

Programma 8: Duurzaamheid en milieu: We lezen in de VJN niks terug over het “Asbest vrij in 2024”. We lazen eerder 
in de VJN dat onder andere de agrarische sector nog financieel uitdagende tijden beleven. Veel van hun zullen met het 
vraagstuk Asbest te maken hebben. Ondanks dat het nog lang geen 2024 is, beginnen wij ons hier toch al wel wat 
onrustig over te worden. Is er al geïnventariseerd? Deelt het college onze zorgen? Wat is het college van plan te gaan 
doen? <14> 

Programma9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting: Na de 3D’s komt er nog een grote verandering aan. De 
Omgevingswet zal in 2018 in werking treden. Een wet die alle regels op het gebied van de fysieke leefomgeving 
bundelt. Heel veel regelingen, maatregelen van bestuur en artikelen zullen hierdoor verdwijnen. Deze wet past in de 
trend dat er meer aan de samenleving overgelaten wordt, dat regelgeving wordt verminderd, procedures 
vereenvoudigd en afhandeling gedigitaliseerd. Het principe “ja mits….” wordt leidend. Goed te lezen dat de impact 
voor Dalfsen nu al verkend gaat worden. Ook bij deze transformatie zal communicatie, en het “meenemen van de 
Dalfsenaren” belangrijk zijn. Gaat dit vanaf het begin van dit traject meegenomen worden? <15> U vraagt een 
startbudget van 50.000 euro, opgesplitst in 30K voor 2016 en 20K voor 2017 voor de voorbereidingen. Waar zijn deze 
bedragen op gebaseerd? <16> Bestemmingsplannen worden vervangen door een omgevingsplan. Vooruitlopend lijkt 
het ons een prima voorstel om mogelijkheden te creëren om te kunnen experimenteren. Zo zal de omslag in denken 
en werken op het moment van inwerkingtreding veel minder groot worden. Goed te lezen dat Dalfsen zich hiervoor 
heef aangemeld voor de eerst volgende tranche van de Crisis en herstelwet.  

Wat betreft de invulling van de verplichte taakstelling huisvesting vergunninghouders delen wij het basisprincipe van 
spreiding over de kernen. En aangezien we niet willen dat de invulling van dit vraagstuk ten koste gaat van de 
beschikbaarheid van woningen voor autochtone bevolking snappen we de keuze van toevoeging van tijdelijke 
huisvesting. Zoals al eerder benadrukken wij nogmaals dat vroegtijdige communicatie met de betrokkenen en 
omwonenden erg belangrijk is, om onrust te voorkomen, en draagkracht te creëren. Draagkracht die nodig is om het 
gehele sociale vraagstuk integratie rondom de huisvesting te verwezenlijken.  

.  



   
 

Ondanks dat er een hele goede start gemaakt is in de deze raadsperiode is er nog geen enkele reden om achterover te 
leunen. Grote vraagstukken dienen zich aan, terwijl de vorige nog niet afgerond zijn. Financiële uitdagingen zijn groot. 
Dus is voorzichtigheid geboden!  

Wij wensen ons allen hier veel wijsheid en energie bij, zodat we over 7 jaar nog kunnen zeggen dat we gelukkig een 
duurzaam financieel beleid hebben gevoerd. Dit zodat er ook dan nog geïnvesteerd kan worden! 

Namens de VVD fractie, 

Roelof Schuring 


