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Reactie op de algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 

Hoe blijven we de goedkoopste, groenste en veiligste gemeente van Overijssel? Door daar 

keihard voor te werken als gemeente, samen met de inwoners en daar waar mogelijkheden 

zich voor doen, die ook te benutten. Echter tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat het 

moeilijk is om aan de top te komen, maar nog veel moeilijker om er ook te blijven! Eén golf 

inbraken zoals een paar jaren geleden en je zakt enorm op een ranglijst. 

Gemeentebelangen mist in Het hoofdstuk Kaders en Koers een passage over de 

Centrumvisie van Dorp Dalfsen. Ook de fracties van CDA en ChristenUnie vragen er naar. 

Nadat de Raad in februari de kaders voor deze visie heeft vastgesteld, is er niet stil gezeten, 

hoewel dit misschien wel zo lijkt. Inmiddels is het Oversticht als adviseur aangetrokken en 

voor het traject burgerparticipatie zijn bureau Schröder (Ommen) en bureau Upp aangesteld. 

De voorbereidingen zijn in volle gang en september gaat het los. De resultaten worden aan 

de raadscie. gepresenteerd in oktober. Het is nadrukkelijk de bedoeling om ná deze 

participatierondes waarbij jongeren een specifieke doelgroep zullen zijn, begin 2017 de visie 

bij de raad te toetsen. Vervolgens een wordt er een uitvoeringsprogramma met prioritering 

van de onderdelen gemaakt. Echter niet in beton gegoten, maar wendbaar en flexibel. Als 

kansen zich voordoen, deze ook indien mogelijk, benutten. Vaststelling van het totale 

document staat voor juni 2017 gepland. Om er in dit stadium nog een pilot van te maken, 

zoals de C.U. vraagt, is niet raadzaam. Dit zou tot ongewenste vertraging kunnen leiden. Wel 

is de aanpak al grotendeels conform de omgevingswet: participatie, integrale aanpak en een 

goede digitale ontsluiting (eigen website, facebook etc.) 

Het BBV (besluit begroting en verantwoording) wordt momenteel, zoals aan u gerapporteerd, 

door een interne werkgroep uitgewerkt. Het is een complexe operatie, waardoor een 

vergelijking met vorige begrotingen en jaarcijfers lastig zal worden. Wij willen in 

samenspraak met de werkgroep Planning en Control van de raad, tot een oplossing komen. 

Waarbij ook gekeken kan worden naar vergelijkbaarheid van cijfers, zeker en vooral die op 

het gebied van risicobeheersing  en risicoprofielen. De weerstandsratio is weliswaar dalend, 

maar nog altijd extreem goed. Als indicator overigens een goed instrument voor college en 

raad. De zorg die de C.U. uitspreekt over het aanvullen van exploitatie tekorten uit de 

reserve vrij besteedbaar delen we. 

In Lemelerveld is vorige week een liftpaal onthuld en trouwens ook al weer vernield. Deze 

liftpaal is door 4 Lemelervelders bedacht en uitgewerkt, samen met de Provincie. Het dient 

als een aanvulling op het bestaand openbaar vervoer. Nadrukkelijk is er contact geweest 

met Provincie Overijssel over de noodzaak van een goede verbinding tussen Lemelerveld 

met respectievelijk Raalte, Dalfsen en Zwolle. Vooral voor scholieren en studenten is dit van 

groot belang. Ons is verzekerd dat zolang er gemiddeld 8 passagiers of meer zijn die gebruik 

maken van de streekbus, dat de lijn dan niet zal komen te vervallen. Voor de spitsuren lijkt er 

dan ook geen probleem te ontstaan. Wij blijven hier nauw op toezien en de Provincie hier op 

wijzen. In Lemelerveld worden verder nog het buurtbusconcept en Graag gedaan nieuwe stijl 

uitgewerkt, met de Provincie. Nadrukkelijk geven wij echter aan dat de Gemeente hierin 

geen zeggenschap heeft, maar Provinciale Staten. 

De uitvoering van de werkzaamheden aan de N-wegen lopen in verschillend tempo. Tot 

onze vreugde is er overeenstemming over de zuidelijke ontsluiting van de N348. Dit is van 

groot belang voor Lemelerveld. Ambtelijk is het hele traject rond voorbereiding van het 

bestemmingsplan op de achtergrond door gegaan en kan dat binnenkort ter inzage worden 

gelegd. Ook de N35 Wijthmen-Koelmanstraat loopt door, één onteigening loopt nog. 

Planvorming N340 en N 377 gaat door er is van ons uit extra aandacht voor de 

parallelwegen in het bijzonder het gebruik ervan door fietsers. Er worden verkeersstromen in 
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beeld gebracht. Ook het onderliggend wegennet, vooral Mennistensteeg  en 

Cubbinghesteeg,  heeft aandacht. 

Op het gebied van het sociaal domein is er het nodige gebeurd bij de participatie wet. Medio 

september vindt er een evaluatie plaats over “het groene deel” van Dalfsen werkt. We willen 

weten hoe de deelnemers e.e.a. ervaren. Maar ook de werknemers van de buitendienst, de 

wijkopzichters en mogelijk ook partners/familieleden van deelnemers. 

Bijstand voor agrariërs, die wél vermogen hebben, maar dat vast zit in het bedrijf, is natuurlijk 

erg lastig. Echter voorfinanciering, feitelijk een lening, is dat eveneens. We gaan als een 

bank optreden. De oplossing ligt in een eerlijke prijs voor de producten. Dit kunnen wij helaas 

niet bewerkstelligen, dat ligt op de weg van de Rijksoverheid. 

De instroom in het doelgroepenregister verloopt inderdaad moeilijk. De criteria om er in te 

komen zijn namelijk vrij scherp. Hierover wordt door de deelnemers van het regionaal 

werkbedrijf (RWB) onder leiding van Zwolle een brief opgesteld naar staatsecretaris 

Klijnsma. De problemen die zich voordoen worden hier in benoemd en onder haar aandacht 

gebracht. Waarbij nadrukkelijk gevraagd zal worden naar een oplossing. Voor wat Dalfsen 

betreft gaat het om een kleine groep, we schatten ca. 8 op jaarbasis. We zullen dus altijd in 

regionaal verband gaan optrekken, tenzij maatwerk mogelijk is. Het is verheugend te kunnen 

melden dat dit jaar 3 personen naar passend werk zijn geplaatst i.s.w. met de scholen en de 

stageplekken.  

Bij de opheffing van de G.R. Wezo en de ontbinding van de N.V. is afgesproken dat WEZO 

in elk geval nog vijf ( en niet drie) jaren zorg zal dragen voor beschut werk plekken. 

Daarnaast is ook een flinke groep voor beschut werk in Ommen bij Larcom aan de slag. De 

ontwikkelingen bij WEZO zijn pas 1 januari jl. gerealiseerd, dus het duurt nog tot 1 januari 

2021 voor het contract afloopt. We zullen ruimschoots voor die tijd met een evaluatie en een 

vervolgtraject komen. Dalfsen Werkt is als werkgever ook na die tijd verantwoordelijk voor 

werk. Overigens loopt het bij WEZO volgens ons goed en zijn de deelnemers tevreden. Er 

vindt elk kwartaal overleg plaats. De constatering dat het budget de komende jaren fors zal 

dalen is correct, echter er zullen ook steeds meer deelnemers afvallen i.v.m. pensionering 

etc. Momenteel wordt er door vakbonden en werkgevers overigens weer getwijfeld of het wel 

zo’n goed idee is om sociale werkplaatsen en de wsw geheel af te bouwen. We zijn 

benieuwd wat daar uit gaat komen. Het idee om een pilot voor beschut werken te starten 

vinden we niet zo’n goede. Het betreft een kwetsbare groep welke we niet voor 

experimenteren willen inzetten. We zijn wel op zoek naar structurele projecten, hieronder valt 

bijvoorbeeld de zorgbrouwerij in gebouw Molendijk. 

Het nieuwe GVVP (2016-2020) krijgt komend najaar zijn beslag. We stellen u inderdaad voor 

om het uitvoeringsbudget met 60.000 te verhogen. Ook stellen we voor om 150.000 

beschikbaar te stellen voor aanpak van slechte wegen. Het college is verbaasd dat het CDA 

voorstelt om de uitvoering van deze projecten zelf ter hand lijkt te willen nemen. Ons lijkt dat 

nu typisch iets voor het college. Bij de nota reserves en voorzieningen 2015 is het “handgeld” 

van het college ad. 3.000.000,- voor het doen van strategische grondaankopen afgeschaft. 

We stellen u nu voor om hier toch 1.000.000,- voor terug te geven. Er is nu geen enkele 

ruimte meer voor het college om snel op een mogelijkheid in te spelen. We vinden het 

achteraf een fout besluit en stellen dus nu deze correctie voor. Vanzelfsprekend zal het 

college achteraf verantwoording afleggen aan de raad. 

Het voorstel om de naam Voorjaarsnota te veranderen in Perspectiefnota nemen we graag 

over. Dit geldt ook voor een andere naam voor het project WOC Campus Nieuwleusen. Ons 

idee is om hier een “wedstrijd” voor uit te schrijven. U weet dat het de wens is van het 



Reactie wethouder Van Leeuwen, VJN 2016, pag. 3 
 

college om tot een bruisend en stimulerend Middengebied te komen. Waarin Welzijn, 

Onderwijs, Cultuur en Sport het middelpunt vormen. In de stuurgroep heeft inmiddels collega 

von Martels plaatsgenomen omdat het grotendeels zijn portefeuille betreft en is dhr. Noten 

teruggetreden naar de luwte van de stuurgroep. Vorige week woensdag is er een zeer 

positief verlopen miniconferentie geweest met de onderwijspartners van het Middengebied, 

Agnietencollege, PCO, OO BSO en Peuter- en speelzaalwerk waren hier samen met de 

afdeling bij betrokken. Allen zijn overtuigd van de noodzaak maar vooral van de 

mogelijkheden tot samenwerking. Er is een goede aanzet gemaakt voor het programma van 

samenwerking. 

Dat er nog onbekende investeringen zijn in het Middengebied is duidelijk. We weten nog niet 

welke partners er uiteindelijk mee gaan doen, alle scholen? Alleen V.O.? alleen P.O.? geen 

onderwijs? Stap voor stap moeten we deze weg bewandelen, waarbij de horizon nooit 

dichterbij komt, echter de stip wel. December mogelijk al het eerste deel go/no go voor 

sporthal-kulturhus-Agnietencollege. Als we meer duidelijkheid hebben, maar dat geldt voor 

alle plannen, over financiële effecten, dan zullen we die zoals altijd met u delen. We doen dat 

echter niet op vage veronderstellingen. 

Ook hebben we geen enkele reden om de bezuinigingen van 2010 ongedaan te maken. Wij 

zijn nog altijd van mening dat het besluit destijds terecht is genomen. Ook de gemeentelijke 

organisatie heeft destijds fors bezuinigd oplopend naar ca. 3.000.000,- nu. De taakstelling 

was 2.800.000,- waarvan 600.000 op bedrijfsvoering, dit was in totaal 14 fte. Met de enorme 

uitbreiding van het sociaal domein is de werkdruk fors toegenomen en kraakt het af en toe 

wel eens. 

Het Waterfront krijgt steeds meer vorm. Het Grand restaurant in de Witte Villa opent begin 

juli ook de Stoomcichoreifabriek ligt goed op schema. De planvorming voor het laatste 

bouwdeel zal na de zomervakantie starten. Ook wij zijn van mening dat er terughoudend om 

gegaan moet worden met het uitbreiden van winkelpanden. We moeten niet bouwen voor 

leegstand. We vinden het belangrijk dat er een goede “trekker” komt tegenover A.H., de 

Kwalitaria en het rijtje Verhoeven. Met de projectontwikkelaar hebben we al overlegd over 

omzetting van de winkels aan de boulevardzijde naar wonen. We houden u op de hoogte bij 

ontwikkelingen. 

Vliegveld Lelystad, door D66 op de agenda geplaatst. Het is inmiddels gelukt om 

gedeputeerde E. Lievers, namens de Overijsselse belangen, bij de gesprekken te krijgen. 

Regelmatig krijgen we terugkoppeling echter het proces gaat nog wel enkele jaren duren. 

Het is goed om het wel op de voet te volgen. 

 

Aanvullend, op de vraag van dhr. Wiltvank en dhr. Schuring over het begeleiden naar werk 

van Statushouders. Dit gebeurt al via de Stichting Dalfsen Werkt. Onze netwerkster begeleidt 

dit samen met een collega. Recent zijn twee leden van het college, aanwezig geweest bij de 

start van een sollicitatie training voor uitkeringsgerechtigden. Van de zeven kandidaten 

waren er drie met een verblijfsvergunning. Inspirerend om te horen wat voor plannen deze 

mensen hebben. De gemeente probeert daarbij te faciliteren. 

 

Wethouder Van Leeuwen 
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Voorzitter, 
 
Ik zal op de door de politieke partijen ingebrachte vragen per programma een toelichting 
geven. 
 
Economie 
Het herstel van de economie zet zich langzaam door en daar zijn we blij mee. Afgelopen 
jaren zijn er op de grift twee bouwkavels verkocht en zijn er inmiddels twee prachtige 
bedrijfspanden verrezen. Een 3e bedrijf heeft inmiddels de intentieverklaring getekend en er 
hebben zich inmiddels wederom  4 geïnteresseerden gemeld. In Lemelerveld is een grote 
kavel verkocht aan een plaatselijke onderneming daarnaast is de locatie Stappenbelt in 
voorbereiding voor uitbreiding van industrie grond in Lemelerveld. In Dalfsen zijn een aantal 
woon werk kavels verkocht en is een plaatselijke onderneming eveneens bezig met 
voorbereidingen om uit te breiden op het industrieterrein 
 
Leegstaande winkelpanden heeft onze aandacht. We zijn regelmatig in overleg met de 
plaatselijke ondernemersverenigingen over dit punt. Wat mede een rol speelt is dat de 
eigenaren huurprijzen vragen die niet in overeenstemming zijn met de huidige marktsituatie. 
Het college streeft naar een aantrekkelijke winkelgebieden met weinig of geen leegstand, 
hier is zoals het huidige beleid is,  concentratie van de winkellijn uitgangspunt. 
In het 4e kwartaal van dit jaar willen we met u het standplaatsenbeleid aangaande de 
ambulante handel met als raadscommissie bespreken. 
 
Momenteel wordt er door CIF en de plaatselijke belangen hard gewerkt om in sept a.s.de 
vraagbundeling op te starten in het buitengebied. Ook Synergie Nieuwleusen is bezig om te 
voldoen aan de eisen die u als gemeenteraad heeft gesteld om borg te staan. Ook zij zijn 
voornemens om dit jaar de vraagbundeling op te starten in kern en buitengebied. Beide 
partijen hebben aangegeven om eind 2017 glasvezel bij voldoende deelname operationeel te 
hebben. 
 
 
Openbare Ruimte 
Er is in 2010 fors bezuinigd op het budget van de openbare ruimte. Hierdoor is i er 
structureel minder geld beschikbaar voor het onderhoud van onze wegen. We zien nu dat wij 
met het huidige budget niet kunnen doen wat we zouden moeten doen. Dat is de reden dat 
wij incidenteel aanvullend budget hebben gevraagd voor het onderhoud van deze wegen. 
Het inzetten van dit budget is een bevoegdheid van het college binnen de gestelde  kaders 
om hier uitvoering aan te geven. 
We willen over dit onderwerp nader met u van gedachten wisselen als wij de IBOR met u 
bespreken. 
 
Om meer kleur te geven aan de openbare ruimte, de biodiversiteit en de bijen zijn wij al een 
paar jaar bezig meer bloemenmengsels te zaaien en zeer terughoudend te zijn in het 
maaibeleid op plekken die zich daar goed voor lenen, met name de wadi’s. Hierdoor zien wij 
ook vergeten planten en bloemen soorten terug keren . Ook zijn er in samenwerking met 
Landschap Overijssel bij particulieren in het buitengebied locaties te weten aan de 
Klapvoortweg, De Stokte en de keizerssteeg  ingezaaid met een akkerbloemmengsel  Deze 
bloemenmengsels zijn en  worden in het voorjaar gezaaid. 
(Ook zijn jl. de bermen tussen rotonde en brug in Dalfsen, de bermen van de 
Welsummerweg  en de bermen nabij de Leemcule ingezaaid met een bloemmengsel) 
 
Er zijn in het kader van de kansenpot dit jaar twee aanvragen binnen gekomen. 1 aanvraag 
voldeed aan de criteria. De tweede ronde is in sept a.s., hiervoor zijn door twee 
initiatiefnemers telefonische info over gegeven. In 2015 zijn er 6 aanvragen binnen gekomen 
en zijn er 5 gerealiseerd. 
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In 2018/2019 gaat de nieuwe omgevingswet van kracht. Dit is een grote operatie wat moet 
leiden tot vereenvoudiging en vergemakkelijking en er komen meer bevoegdheden te liggen 
bij de gemeente. 
Het is een wet die alle afdelingen overschrijdend zal zijn. Wij hebben u gevraagd als Raad 
om te mogen experimenteren middels de crises en herstelwet. Wij willen experimenteren met 
niet politiek gevoelige thema’s We hebben u als Raad inmiddels informatie gegeven over 
deze nieuwe omgevingswet. We willen u als Raad mee nemen in dit traject en u hierover 
blijven informeren. Deze transformatie zal extra kosten met zich mee brengen , met name 
advies kosten en inhuur van deskundigen. 
 
Wij onderschrijven het belang om bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte, de 
gebruikers van die openbare ruimte te betrekken. Zij spelen een zeer belangrijke rol. Daarbij 
is het van belang om eerst ( zoals u zelf ook eerder hebt aangegeven) een minimum niveau 
dat gehandhaafd moet worden te beschrijven. Dat is met de huidige kwaliteitsafspraken en 
beschikbare middelen lastig. Het concept beleidskader integraal beheer openbare ruimte 
beschrijft hoe wij hier handen en voeten aangeven. Getracht wordt dit plan in 2017 aan uw 
raad voor te leggen.  
Onderhoudsbudgetten zijn bedoeld voor het realiseren van de door u vastgestelde minimale 
onderhoudskwaliteiten. Deze budgetten bieden weinig ruimte voor het opnieuw inrichten van 
de woonomgeving. Het moment van grootschalig onderhoud is wel aanleiding om de 
inrichting te heroverwegen. Daarbij wordt gewerkt volgens het vastgestelde 
participatiebeleid. 
 
 
Milieu en duurzaamheid 
We zijn met de voorbereidingen bezig om de netwerk RUD om te buigen naar een verplichte 
Fysieke RUD. Dit gaat gepaard met extra kosten. Wij zijn als West Overijssels gemeentes 
bezig om hier verantwoorde keuzes in te maken.  Doelstelling is dat na deze omvorming dat 
we een robuuste RUD hebben die efficiënte kan werken tegen aanvaardbare kosten. 
 
Duurzaamheid is en blijft een belangrijk item. In september is er een bijeenkomst gepland 
met de duurzame dorpen als vervolg op de gehouden duurzaamheidconferentie die jl. is 
gehouden in Mooirivier. Hierna zullen we als college u als Raad een aanvullende compacte 
kader notitie aanbieden met de daarbij horende financiële paragraaf. 
Het college gaat met de provincie in gesprek om voor te stellen tot de mogelijkheid van een 
nieuwe starterslening waarin ook een koppeling zal worden gelegd met een energieprestatie 
koppeling. 
 
Asbest blijft een aandachtspunt. Er zijn momenteel landelijke regelingen en ook de provincie 
is momenteel in gesprek met gemeenten en ondernemers om tot een oplossing te komen. 
Het gaat om grote hoeveelheden, met name in de agrarische sector, een sector waar 
momenteel de inkomsten sterk onder druk staan. Er zijn momenteel projecten zoals asbest 
van het dak, zonnepanelen er op. 
Dalfsen is momenteel een pilot gemeente van de provincie Overijssel. Momenteel is bij ons 
in beeld op welke industriegebouwen asbest aanwezig is. Ook loopt momenteel een traject 
aangaande agrarische gebouwen. 
 
Inkoop van duurzame energie zal, nu er vanuit Greenpeace een reactie is gekomen op het 
huidige inkoopbeleid wat we als 10 gemeenten en provincie hebben gedaan, scherper aan 
de wind worden gezeild. We hebben als Dalfsen een naam hoog te houden als het om 
duurzaamheid gaat. 
 
Klaas Agricola 
Juni 2016.  
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Communicatie:  
Verontwaardiging kan ik slechts deels begrijpen. 
Externe informatie volgens plan verlopen. Interne informatie richting de raad heeft op 
momenten te wensen overgelaten. Begrip voor de kritiek daarop en de uitdaging voor 
ons om daarmee in de toekomst zorgvuldiger om te gaan. 
 
Veel vragen over de integratie van vergunninghouders. 
Duidelijk dat we daar buitengewoon veel aandacht voor moeten hebben. 
Er komt een plan van aanpak hiervoor. Kerken, maatschappelijke organisaties, 
vluchtelingenwerk. Iedereen die daar een rol bij kan spelen proberen om erbij te 
betrekken. Het gaat over integratie, inburgering en participatie van 
vergunninghouders. We willen voorkomen dat vergunninghouders bij voorbaat 
langdurig in de uitkering terechtkomen. 
 
Hoe leggen kulturhusen verantwoording af m.b.t. maatschappelijke doelstellingen? 
Op dit moment via de gebruikelijke jaarrekening en jaarverslag. We vinden dat het 
proces van verantwoording voor verbetering vatbaar is. Na de vakantie kunt u een 
voorstel tegemoet zien. 
 
Cultuurnota, vraag hoe de kaders verder worden uitgewerkt. 
We gaan met betrokken organisaties in overleg want we willen in samenspraak met 
de gebruikers het nieuwe cultuurbeleid ontwikkelen. Onderwerp staat volgende week 
op de agenda. Wat mij betreft een uitwerking wat we met het huidige budget en een 
uitwerking als we meer ambities willen waarmaken. 
 
Welzijnsorganisaties: Actueel onderwerp omdat Landstede welzijn activiteiten 
overdraagt aan Dimence. Streven om een welzijnskoepel te vormen. Wat ons betreft 
1 organisatie met 1 bestuur. 
 
Jeugdzorg: Persoon vrij maken die het gezin helpt een vangnet te hebben. 
Antw. Mee eens dat het zorglandschap ingewikkeld is.  
Daar waar we kunnen proberen we het eenvoudiger en overzichtelijker te maken.  
Onze medewerkers van de “toegang” en van de SKT’s kunnen ouders helpen de 
weg te vinden op het moment dat zij zorg denken nodig te hebben en de weg daarin 
zoeken. Deze medewerkers kunnen ook andere professionals, zoals huisarts, 
maatschappelijk werk etc. ondersteunen of inschakelen om de juiste weg te vinden. 
Een afzonderlijke medewerker die wordt ingezet om ondersteuning te bieden in het 
ingewikkelde jeugdzorgveld voor alle inwoners van Dalfsen lijkt niet wenselijk. We 
zetten liever in op kennisdeling in het lokale netwerk van scholen tot huisarts en van 
welzijnswerk tot SKT. 
 
Consultatiebureaus: 
Wij verlengen de termijn voor het openhouden van de consultatiebureau’s met 2 jaar 
zodat dit vraagstuk betrokken kan worden bij de inventarisatie van het gewenste 
voorzieningenniveau in de kernen. Wij gaan daarmee een discussie niet uit de weg, 
maar willen de raad nadrukkelijk in positie brengen om een integrale afweging te 
kunnen maken over deze voorzieningen inclusief het consultatiebureau. In deze 
afweging is ruimte voor eventuele creatieve oplossingen, tegelijkertijd kan ook 
opgemerkt worden dat andere gemeenten waar inmiddels ervaring is opgedaan met 
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de concentratie van de consultatiebureaufunctie laten zien dat dit geen invloed heeft 
op het gebruik van de voorziening. 
 
Wmo maatwerkbudget: 
Dit voorstel vraagt nadere uitwerking. Informatie volgt via de halfjaarrapportages 
sociaal domein. 
 
Kinderopvang: Wat gaan we doen aan hogere kosten waardoor minder kinderen 
opgevangen kunnen worden? 
Op dit moment voeren we een onderzoek uit naar de harmonisatie. Daaruit komen 
mogelijke scenario’s voor subsidiëring van peuteropvang voor kinderen van ouders 
die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag. Uitgangspunt is dat ook 
die kinderen gebruik kunnen maken van betaalbare peuteropvang. We verwachten 
overigens dat door de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk, een groot deel van de 
ouders er financieel op vooruit gaat (laag en middeninkomens). De hogere kosten 
kunnen worden opgevangen doordat een groot deel van de ouders gebruik gaat 
maken van kinderopvangtoeslag en wij voor die ouders geen ouderbijdrage meer 
compenseren. Uit een enquête bij de peuterspeelzalen  blijkt dat 20 tot 30% van de 
ouders geen gebruik kan maken van de kinderopvangtoeslag. Als we dit doorvertalen 
naar alle peuters van 2,5 tot 4 jaar (peildatum 1-1-2016) betekent dat het om 
ongeveer 90 tot 140 peuters gaat waar we als gemeente een betaalbaar voorschools 
aanbod voor moeten blijven organiseren. 
 
Kleine scholen: Geen signalen van schoolbesturen dat sluiting aan de orde is.    
 
Huishoudelijke Hulp: Voorstel in sept inclusief evaluatie. Onderzoek van de 
Participatieraad wordt hierbij betrokken. 
 
Kinderarmoede: Onderwerp zal in de Raad van november onder de aandacht 
komen. 
 
Buurtkamers: Hierbij is de rol, taak en opdracht van de buurtkamer een punt van 
aandacht. Wij willen hier na de zomer aandacht aan besteden. Daarbij moet een 
buurtkamer tegelijkertijd ook passend blijven binnen de buurt waar deze voorziening 
op gericht is. Daar moet het initiatief ook vandaan komen. Dat betekent dat de 
buurtkamers van elkaar kunnen en mogen verschillen. 
 
Huisvesting voedselbank. Wij willen daar graag over blijven meedenken. Hebben 
zelfs al kenbaar gemaakt om daar ook financieel een bijdrage aan te willen leveren. 
 
Schoolverlaters: In plaats van 30 juni wordt pas in september 2016 het programma 
VSV 2.0 door de regio voorgelegd aan het Ministerie. Aansluitend gaan we als regio 
werken aan een nieuw regionaal meerjarenbeleidsplan leerplicht/RMC. U wordt 
hiervan op de hoogte gehouden via het leerplichtverslag. 
 
Wat maakt het inzicht krijgen in de omvang van de GGZ-toename in de toekomst zo 
moeilijk? Dit heeft te maken met een aantal factoren, zoals een directe verwijzing van 
de huisarts die niet langs de gemeente gaat en medisch beroepsgeheim zodat 
informatie delen erg lastig is.           
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Bijdrage algemene beschouwingen Han Noten 

De VVD vraagt hoe Dalfsen nu eigenlijk gezien wil worden. Ik zou bijna zeggen: lees onze missie en 

visie “Bij Uitstek Dalfsen”. Die ga ik hier niet opzeggen, want ik neem aan dat de grote lijnen daarvan 

bij de raad bekend zijn. Wat we aanvullend daarop in de voorjaarsnota hebben willen zeggen is, dat 

we gezien de concrete prestaties die we sinds het vaststellen van de Missie en Visie hebben geleverd, 

we ook vanuit een zelfbewuste houding en zelfs een zekere trots en dankbaarheid de toekomst in 

mogen kijken.  

We zijn niet voor niets een financieel gezonde gemeente, die ook nog eens hoog scoort op lijstjes 

over klanttevredenheid, veiligheid, duurzaamheid, lage lasten voor de burger, en sinds kort ook nog 

op de lijst van bureau Louter, waar het gaat om de economische toplocaties in het land; daarin maakte 

Dalfsen een sprong van plaats 248 in 2000 naar 56 in 2015. 

En natuurlijk kunnen we niet al die prestaties naar onze eigen inspanningen toeschrijven en zou het 

van zelfgenoegzaamheid getuigen om onszelf daar voortdurend over op de borst te slaan. Aan de 

andere kant krijgen we het ook niet in de schoot geworpen en wordt er bestuurlijk en ambtelijk wel 

degelijk hard aan gewerkt om deze prestaties neer te zetten.  

Vraag CU: We zien dan ook geen tegenstelling tussen de onze opdracht om dienende te besturen en 

gelijktijdig zelfbewust zichtbaar te zijn. 

 

Vraag van de VVD over sturen op “demografie”: Dat doen we dus niet. In de overtuiging dat dit een 

heilloze weg is. Wat we wel doen is sturen op de leefbaarheid van kernen, op de kwaliteit van 

voorzieningen, op een aantrekkelijk vestigingsklimaat etc. Een goed voorbeeld blijft het project WOC 

Campus waar we investeren in een omgeving die aantrekkelijk voor kinderen is, in de overtuiging dat 

deze daarmee ook aantrekkelijk voor ouders wordt. 

 

D66 (vragen 3 en 4). heeft inderdaad een uitbreiding van formatie plaatsgevonden bij 

Maatschappelijke Ondersteuning in verband met het uitvoeren van de nieuwe taken in het kader van 

de decentralisaties. Die uitbreiding is gezien de uitzetting van onze begroting met zo’n 12 miljoen euro 

beslist proportioneel en voor het grootste deel gerealiseerd binnen de budgetten die de raad daarvoor 

beschikbaar heeft gesteld. De formatie is pas in de loop van 2015 en 2016 ingevuld, omdat we eerst 

inzicht wilden krijgen in de nieuwe processen en de hoeveelheid werk. Daarnaast is er ook door de 

crisis extra werk op de eenheid af gekomen. Bij de uitbreiding van 2015 ging het vooral om een 

personeelsbegeleider SDW, bijstandsconsulent, beleidsmedewerker, contractbeheerder, 

netwerker,  WMO consulent enz.  

Aanvullend daarop hebben we mensen aangetrokken voor de taakgebieden jeugd en begeleiding. Het 

gat daarbij om toeleiding naar de zorg. Er zijn drie jeugdconsulenten overgenomen die eerder werden 

ingehuurd via Jeugdbescherming Overijssel en twee consulenten die werden ingehuurd via MEE 

IJsseloevers. Het gaat daarbij in formele zin dus om een uitbreiding van formatie, maar de kosten 

daarvan liggen zelfs lager dan de vroegere subsidie die werd verstrekt voor het inhuren van 

personeel. Ik hoop dat dit de heer Rooijakkers wat gerust stelt. 

 

Vraag Christen Unie over couleur locale, gegeven de ontwikkeling naar een regiegemeente: Uit 

bovenstaande blijkt al dat we ons absoluut niet bewegen in de richting van een regiegemeente. Taken 

die beleidsbepalend zijn dan wel dicht bij de vragen van burgers liggen, blijven we zelf uitvoeren. Het 

speelt dus niet.  

Dat blijkt ook uit de beantwoording van onderstaande vragen die gesteld zijn door de CU, D66 en de 

VVD 
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Na de zomervakantie komen we met een voorstel richting gemeenteraad. Bij het collegevoorstel wordt 

de Eindrapportage fase 2 Verkenning ONS gevoegd. Deze eindrapportage geeft inderdaad antwoord 

op niet 3 maar 5 K’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, kansen voor medewerkers, kernaandacht op regie en 

kosten efficiency. 

ONS is een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoeringstaken. (personeels- en 

salarisadministratie, inkoop en ict). Dus niet op het gebied van beleidsontwikkeling. Het beleid blijft 

lokaal georganiseerd. 

Hebben we het wel over beleid dan is een verwijzing naar de Nota verbonden partijen op zijn plaats. 

Deze is al in de gemeenteraad behandeld. 

Voor zover de vraag van ChristenUnie. 

D’66 heeft het over grip houden over beleidsmatige zaken. Twijfelachtig als je een erg kleine partner 

bent.  

We hebben met de huidige partners van ONS gekeken naar de governance. Dat zal 

hoogstwaarschijnlijk een bedrijfsvoeringsorganisatie worden. Dat is een nieuwe vorm  van 

samenwerking die de WGR biedt. Op dit moment heb ik niet de indruk dat we als kleine partner over 

het hoofd gezien gaan worden gelet op het feit dat uitgangspunt consensus is. Hierover moet nog 

besluitvorming plaatsvinden!! 

VVD vraagt of we ook iets inbrengen. Het is bij positieve besluitvorming over aansluiting dat een 

aantal mensen van ons meegaan (ruim 4 fte’s). Deze brengen hun ervaring en kennis in. Bij deelname 

van Dalfsen en Dronten wordt het samenwerkingsverband groter, wat ook voordelen met zich brengt 

bv openstelling servicedesk wordt eenvoudiger, vervanging beter te regelen en verdeling kosten over 

meerdere partijen). 

 

De vraag van de PvdA over digitale dementie: 

Uiteraard worden de eisen uit de archiefwet gehanteerd. 

We hebben aan een pilot meegewerkt voor het opzetten van een e-depot met het Historisch Centrum 

Overijssel. Hier gelden strenge regels wat betreft het toepassingsprofiel metadata lagere overheden. 

Dit is dus heel goed bekeken zodat mochten wij onze archieven overbrengen we ons houden aan de 

standaarden zodat stukken altijd terug te vinden zijn. Voor het huidige digitale archief dat we hier in 

huis hebben  maken we gebruik van het DMS decos/Join. Hierin wordt zaakgericht gewerkt, alle 

stukken betrekking hebbend op die ene zaak zitten in dezelfde zaak. 

Bij een omvangrijk project zoals het Waterfront wordt er een project aangemaakt waarin de 

afzonderlijke zaken hangen en de afzonderlijke bestuurlijke stukken zodat alles in een geheel gezien 

kan worden. Alles valt of staat met de juiste invoering van de gegevens. Hierop controleren we 

streng., omdat de materie dementerende overheid uiteraard ook bij ons bekend is. Tot slot: Vorig jaar 

heeft de provinciale inspecteur het archief (analoog en digitaal) getoetst. Evenals vorige jaren 

scoorden we groen. 

 

PvdA  pag. 4, d (12): “Ons bereiken herhaaldelijk berichten dat de gemeente van plan is het 

servicepunt in Lemelerveld te sluiten … medewerkers van de Kulturhusen” wordt door PvdA gevraagd 

om bevestiging dat servicepunt Lemelerveld open blijft. 

Het college kan hier niet bevestigend op antwoorden. Zoals in de kadernota over de nieuwe manier 

van dienstverlening, die 7 maart in de raadscommissie is besproken, wil de gemeente aansluiten bij 

de ontwikkelingen in de maatschappij en inzetten op het behoud van dienstverlening in de kernen. Na 

het zomerreces zal de nota over de nieuwe manier van dienstverlening informerend terugkomen in de 

commissie. Hierin zijn dan ook de opmerking uit de raadscommissie van 7 maart verwerkt, evenals de 

inpunt van de plaatselijk belangen. 
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Christen Unie  pag. 3 (14): “Dalfsen digitaal een logische en wenselijke ontwikkeling … Andere 

gemeenten zijn hier inmiddels al mee gestart” over verkenning ondersteuning overheidsdiensten. 

Dalfsen digitaal is een ontwikkeling die past in de nieuwe manier van dienstverlening die wij voor ogen 

hebben. Het lijkt het college dan ook niet meer dan logisch dat we bekijken of onze inwoners behoefte 

hebben aan ondersteuning en welke rol wij hier als gemeenten in kunnen spelen. 

 

GB12: 

Er is door de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de Archeologische opgravingen en de 

daarvoor verplichte onderdelen. Denk dan aan het graven zelf, de conservering en wettelijk verplichte 

rapportages. Gezien het bijzondere karakter van de vondsten  gingen de kosten voor de verplichte 

onderdelen over het oorspronkelijke budget heen, vandaar dat wij vorig jaar in juni bij uw raad 70.000 

extra krediet hebben gevraagd. Er is daarmee budget voor sober onderzoek en een sobere 

presentatie.   

 

De Schat van Dalfsen is de naam van het proces wat we na de zomer van 2015 zijn gestart. 

Hierbinnen zijn drie werkgroepen aan de slag: Zichtbaar maken en vermarkten, inrichting wijk en 

wetenschap en expositie.  

 

Voor dit onderdeel is bij uw raad tot op heden geen budgetverzoek gedaan. De inzet die gepleegd 

is, is voortgekomen uit bestaande middelen. We hebben daarbij samen met vele anderen en met heel 

weinig (financiële) inzet van een sobere presentatie een bijzonder eerste resultaat bereikt.  (((we 

hebben met geld voor een sobere presentatie het ietsje minder sober gemaakt))) Zo was er o.a. de 

perspresentatie van de Merovingische Vondsten die live op RTV Oost, RTV Drenthe en Dalfsennet te 

zien was. Alleen via Dalfsennet waren er al 6000 kijkers en momenteel is deze uitzending al 2251 

maal teruggekeken.  

Daarnaast:  

16 krantenartikelen (waaronder Telegraaf, NRC, etc.) 

Diverse radio en tv rapportages (waaronder Radio1 Langs de Lijn e.o,  NPO 1: Omroep Max) 

Diverse publieks- en vakartikelen (waaronder National Geographic). 

Een overzicht hiervan kan op het RIS geplaatst worden (OPTIE) 

 

De verdere uitwerking van het familiepad, lespakketten en de documentaire is ingezet vanuit de 

verwachting dat de Provincie ons bij de verdere uitwerking ook (financieel) zou steunen.  

Verbazing over de rol en houding van de Provincie is er bij ons ook. De reactie van de provincie is die 

van de formele lijn. Voor de opgraving en het eerste onderzoek ligt de verantwoordelijkheid bij ons: of 

we dat nu willen of niet. Onze gesprekken met de provincie hebben vanaf de zomer van 2015 de 

insteek gehad om samen op te trekken in het proces, de provincie als partner.  

De afwijzing van de subsidie ligt in het feit dat er teveel aanvragen waren voor een te beperkt budget 

en dat andere aanvragen nog meer betrokken partijen hadden. Ook scoorden we “slecht” op 

publieksbereik. Deze lage score vinden we bijzonder. We beraden ons daarom nog op bezwaar. 

Ambtelijk en bestuurlijk zijn hierover al gesprekken geweest. Ambtelijk wordt aangegeven dat er bijna 

wekelijks verzoeken als die van Dalfsen binnenkomen. Over verbazing gesproken…  

 

Gezien het wegvallen van de beoogde subsidie is een groot deel van het in de VJN geraamde bedrag 

nodig om de aangegane verplichtingen te voldoen.  

 

Deze zomer wordt er gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor de toekomst.  
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CDA: Dit doen wij, net zoals bij de start, samen met ondernemers, verenigingen en betrokkenen, 

zodat de Schat van Dalfsen niet alleen voor het dorp Dalfsen, maar voor de gehele gemeente als 

Schat is en gezien wordt.  

 

De vraag over communicatie van GB: 

In februari 2017 wordt naar verwachting door uw raad het nieuwe communicatiebeleid vastgesteld.  

De basis voor dit nieuwe communicatiebeleid is een onderzoek van het burgerpanel over de 

communicatie. Uit dat onderzoek blijkt dat het merendeel van het burgerpanel de communicatie van 

de gemeente een 7 geeft. Met de resultaten van dat onderzoek gaan we aan de slag.  

  


