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Voorstel: 

1. Kennis te nemen van het inspraakverslag bij het plan van aanpak ‘Thuis in Dalfsen’ 2017-
2018. 

2. In te stemmen met het plan van aanpak ‘Thuis in Dalfsen’ 2017-2018.  
 
 



 
 

 
 
 

 
Inleiding:  
Op 3 december heeft u de startnotitie ‘Thuis in Dalfsen’ besproken. In die periode waren wij tijdens de 
brainstormbijeenkomsten met inwoners en organisaties in gesprek ter voorbereiding van het plan van 
aanpak, dat nu voor u ligt. Wij hebben op 24 januari het concept plan van aanpak ‘Thuis in Dalfsen’ 
2017-2018 vastgesteld en ter inzage gelegd van 1 februari tot en met 28 februari.  
In de inspraakperiode hebben wij het advies van de Participatieraad ontvangen en hebben wij twee 
reacties gekregen vanuit het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV). Het 
advies en de reacties leest u in het inspraakverslag.  
Omdat het een uitvoeringsgericht plan van aanpak betreft dat met dekkingsmiddelen wordt uitgevoerd, 
is het de bevoegdheid van het college dit plan vast te stellen. Gezien de betrokkenheid van uw raad 
bij dit thema, vinden wij het van belang draagvlak te hebben voor de uitvoering en leggen wij u het 
plan van aanpak ‘Thuis in Dalfsen’ 2017-2018 daarom ter instemming voor.  
 
Argumenten: 
Het plan van aanpak is in lijn met de visie uit de startnotitie 
De actiepunten die genoemd staan, passen binnen de uitgangspunten zoals die in de startnotitie 
genoemd staan. We hebben deze visie door de input van onder andere de participatieraad iets 
geconcretiseerd en aangevuld.  
 
Het plan van aanpak is opgesteld vanuit een bottom-up benadering 
Door input van de organisaties in de werkgroep en de verschillende bijeenkomsten die zijn 
georganiseerd, is het plan van aanpak opgesteld grotendeels uitgaande van de ervaringen in de 
lokale praktijk. Daardoor is het een plan dat past bij de gemeente Dalfsen. Uiteraard hebben wij ook 
gekeken naar initiatieven in andere gemeenten en naar de aanbevelingen vanuit landelijke 
onderzoeken.  
 
Met het (aangepaste) plan van aanpak denken wij een goede invulling te geven aan de verbetering 
van de integratie en participatie van vergunninghouders.  
Wij hebben het plan van aanpak tijdens de inspraakperiode breed gedeeld en hebben advies 
gevraagd aan de participatieraad.   
 
De participatieraad mist ambitie en vernieuwing in het plan van aanpak en heeft een uitgebreid advies 
opgesteld. Een deel van de adviezen van de participatieraad heeft geleid tot aanpassing van het plan 
van aanpak. Op veel andere punten zijn wij het eens met het advies van de participatieraad, maar 
leidt het niet tot aanpassingen, omdat het plan van aanpak hier ons inziens al in voorziet. Dit hebben 
wij dan toegelicht. Op enkele punten nemen wij het advies niet over. Zie voor alle adviezen van de 
participatieraad en onze reactie hierop het bijgevoegde inspraakverslag.  
 
Naast het advies van de participatieraad hebben wij geen inspraakreacties ontvangen van lokale 
organisaties of inwoners. Wel hebben wij een reactie gekregen van twee regiocoördinatoren die vanuit 
het Rijk zijn aangesteld om gemeenten ondersteunen op het gebied van de verhoogde instroom van 
vergunninghouders in het algemeen en op het gebied van gezondheid van vergunninghouders in het 
bijzonder. Deze reacties zijn overwegend positief.  
 
Kanttekeningen
Aantallen zijn onzeker  
Het plan van aanpak is gericht op vergunninghouders die er al zijn en die nog zullen komen. Voor wat 
betreft de vergunninghouders die nog komen, zijn wij voor 2017 uitgegaan van de officiële schattingen 
vanuit het COA. De toestroom in de toekomst is uiteraard een onzekere factor. De toestroom kan 
deels opdrogen, maar kan in de toekomst ook ineens weer fors stijgen als internationale afspraken 
veranderen of vervallen. Hoewel een gewijzigde instroom gevolgen kan hebben voor enkele 
actiepunten van het plan, is de visie en dat wat we willen bereiken met en voor onze 
vergunninghouders niet afhankelijk van aantallen.  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
Alternatieven: 
Niet van toepassing. Wij leggen u een integraal plan van aanpak voor met een pakket aan 
maatregelen om de integratie en participatie van vergunninghouders te verbeteren. 
 
Duurzaamheid: 
Voor het Sociaal Domein zijn burgerparticipatie en sociale cohesie belangrijke 
duurzaamheidsaspecten. Beide aspecten komen op verschillende momenten terug in dit plan van 
aanpak. 
 
Financiële dekking: 
Zoals u in de financiële paragraaf met de inkomsten en uitgaven kunt lezen, zijn er dekkingsmiddelen. 
Naast de middelen die in de begroting staan, ontvangen wij middelen vanuit het COA en in het 
gemeentefonds op basis van de vergunninghouders die wij daadwerkelijk huisvesten.  
 
De middelen in het gemeentefonds worden alleen over de gerealiseerde cijfers in 2016 en 2017 
uitgekeerd. Dat betekent dat wanneer wij de taakstelling niet behalen en/of de taakstelling de tweede 
helft 2017 veel lager is dan de officiële schattingen, dat de inkomsten lager uitvallen. Voor een deel 
zullen de uitgaven daar ook op aangepast worden, maar dat geldt niet voor alles. Er is daarom een 
klein financieel risico. Er is echter wat speling en we gaan er vooralsnog vanuit dat wij de taakstelling 
in 2017 (inclusief achterstand) gaan behalen, waardoor we het beperkte risico durven te nemen.   
 
Communicatie: 
Na besluitvorming informeren wij betrokken partijen en plaatsen wij het definitieve plan van aanpak op 
de website. Verder communiceren we rondom de verschillende actiepunten specifiek met partners, 
vergunninghouders en andere inwoners. 
 
Vervolg: 
Middels de gebruikelijke rapportages (jaarrekening, bestuursrapportages) informeren wij u over de 
voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak.  
 
Bijlagen: 

- Plan van Aanpak ‘Thuis in Dalfsen ’ 2017-2018 
- Inspraakverslag  

 
 
 
 
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. 14 maart 2017, nummer 591; 
 
overwegende dat het voor de integratie en participatie van vergunninghouders van belang is om een 
plan van aanpak vast te stellen; 
 
gelet op de uitgangspunten in de startnotitie die op 3 december is besproken; 
 
en gezien het inspraakverslag; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 

1. Kennis te nemen van het inspraakverslag bij het plan van aanpak ‘Thuis in Dalfsen’ 2017-
2018. 

2. In te stemmen met het plan van aanpak ‘Thuis in Dalfsen’ 2017-2018. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 18 april 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


