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Burgemeester Han Noten 

Vragen/opmerkingen m.b.t. de ambtelijke organisatie 

Er is door een aantal fractie ingegaan op punten die de ambtelijke organisatie raken. 

Voordat ik daarop inga wil ik eerst de publiciteit die rond het onderwerp werkdruk heeft 

plaatsgevonden aan de orde stellen. Afgelopen week verscheen in de Stentor een interview met mij 

dat ik nooit gegeven heb. Ik moet me dan ook distantiëren van de uitspraken in dat artikel die ik 

overigens niet gedaan heb. De enige bron voor dat artikel, zo bleek bij navraag bij de journalist, bleek 

de notitie “Oplossen diverse formatieve knelpunten interne organisatie (organisatiebrede knelpunten) 

“te zijn die eind februari in het bijlageboek bij het agendapunt “Financiële Ruimte” op het RIS is 

geplaatst. Dat is alweer een hele tijd geleden en dat is ook de reden dat de getallen die in het 

interview genoemd worden allang achterhaald zijn. Ik vind dit met name zo vervelend omdat u 

ongetwijfeld gedacht heeft (overigens net als de wethouders) dat ik op deze manier een schot voor de 

boeg wilde geven voor de behandeling van dit onderwerp vanavond en dat daarmee het interview 

nadrukkelijk een politiek tactische bedoeling had.  Dat is dus absoluut niet het geval. Het is niet mijn 

manier van werken en het past ook niet bij de rol van een burgemeester. Als ik met u of de 

wethouders de politieke strijd aan ga, dan doe ik dat hier, in deze zaal en niet via de media. Het zal u 

duidelijk zijn dat ik deze wijze van journalistiek bedrijven, waar ik overigens niet de eerste keer mee 

geconfronteerd word, volstrekt laakbaar vind. Maar het oordeel daarover moet niet hier geveld 

worden. Daar zijn andere podia voor. En daar zullen we het ook aan voorleggen. 

Dit alles neemt niet weg dat er met de werkdruk in de organisatie, zoals Gemeentebelangen dat 

benoemt, “zorgvuldig moet worden omgegaan, en de juiste keuzes worden gemaakt.” 

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkdruk in de organisatie op sommige plaatsen te hoog is en we 

doen daarom voorstellen om dit aan te pakken. Gemeentebelangen voegt daaraan toe om in de 

toekomst voor de uitvoering van het collegeprogramma de volle periode van 4 jaar te nemen en niet 

de ambitie te hebben dit al binnen 3 jaar te doen. Daar heeft GB wel een punt. Misschien ligt de 

ambitie soms ook wel te hoog en willen we te snel. En naast het collegeprogramma zijn er in de loop 

van een raadsperiode ook nog tal van onderwerpen die oppoppen en door de organisatie uitgevoerd 

worden. 

De suggestie om de wijze van vastlegging van gesprekken met burgers te uniformeren is zondermeer 

interessant. Misschien is het wel een goed idee om dit proces “lean” te maken. Ik zal de ambtelijke 

organisatie vragen om daar naar te kijken. 

De raad kan, zoals D66 memoreert, van het college en de directie een overzicht tegemoet zien van de 

ontwikkeling van het personeelsbestand; en dan niet alleen de cijfers, maar ook de analyse 

daarachter. We zullen daarbij ook ‘vreemde ogen’ laten meekijken, door ons in de analyse te laten 

bijstaan door een deskundige. Het is de bedoeling het overzicht en de analyse in september (maar 

eerder aan het eind dan in het begin van die maand meneer Rooijakkers) klaar te hebben. Ik hoop dat 

daarmee ook een deel van de vragen van de ChristenUnie wordt beantwoord. En uiteraard wordt er bij 

het aanpakken van werkdruk niet alleen gekeken naar extra personeel, maar ook naar het bijstellen 

van ambities en prioriteiten en naar het verhogen van de efficiency. 

Ook regionale samenwerking wordt hierbij meegenomen. Maar ik wil u er wel op wijzen dat 

bijvoorbeeld de aansluiting bij het SSC waarover wij u eerder dit jaar informeerden, veel meer kosten 

met zich meebracht dan de hoogstnoodzakelijke uitbreiding van uren op enkele cruciale functies die 

we nu in de perspectiefnota hebben meegenomen. En dat is dan gelijk de reactie op het voorstel van 

de VVD om het onderzoek naar samenwerking in de regio voort te zetten. Maar let wel: door 

samenwerking kun je je kwetsbaarheid verminderen en kwaliteit verbeteren, maar het leidt niet 

zondermeer, zelfs hoogstwaarschijnlijk niet, tot een daling van kosten, zoals we hebben gemerkt. 

De VVD heeft gelijk in de constatering dat er een aantal jaren geleden flink bezuinigd is op personeel. 

We zijn het echter niet eens met de conclusie van de VVD dat niets van die bezuinigingen mag 

worden teruggedraaid. Wanneer daar immers strikt aan vast wordt gehouden, zullen diverse projecten 

en beleidsvoorstellen in de toekomst vastlopen op het punt van een gebrek aan ambtelijke capaciteit. 
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D66 

De extra kosten voor onderhoud komen voort uit een eenzijdige verhoging van de kosten voor 

onderhoud die door de leverancier worden doorgerekend. Hierover is landelijk veel commotie geweest 

en heeft ook vanuit de VNG tot vragen geleid. Verschillende gemeenten hebben zich verenigd om 

gezamenlijk tegen de leverancier op te treden, wat echter niet heeft geleid tot een bijstelling van het 

beleid van de leverancier. Uiteindelijk is bij vrijwel alle gemeenten een maatwerkafspraak gemaakt en 

is de prijsverhoging in ons geval twee jaar later doorgevoerd. 

VERBONDEN PARTIJEN 

CDA en PvdA en D66 : 

In de nota lezen we budgetverhogingen voor meerdere gemeenschappelijke regelingen, hoe gaan we 

hier meer grip op krijgen? Graag ontvangen we een voorstel, hoe het college zijn rol gaat pakken 

binnen deze gemeenschappelijke regelingen om deze onverwachte budgetverhogingen tot het 

verleden te laten behoren.  

Ik verwijs naar de nota “verbonden partijen” die wij  onlangs hebben vastgesteld en waarin is 

aangegeven op welke wijze we de rol van raad en college in de komende jaren vorm willen geven in 

hun relatie met de gemeenschappelijke regelingen. Dit najaar zullen we daarmee beginnen met als 

eerste de Veiligheidsregio te behandelen. 

Verder vindt het college een al te somber beeld op de eigen rol in het bestuur van de 

gemeenschappelijke regelingen niet terecht. Het bestuur wordt immers gevormd door de 

deelnemende gemeenten en in die zin zijn de betreffende besluiten nadrukkelijk met instemming van 

de betrokken collegeleden genomen. 

Uiteraard is het zo dat sommige van die besluiten gegeven wetgeving onvermijdelijk waren. Dat staat 

los van de structuur van de regelingen als zodanig. 

Voor de specifieke aspecten per gemeenschappelijke regeling verwijs ik graag naar de 

verantwoordelijke wethouders. 

D66 en CDA: 

Ook als onontkoombaar aangemerkt zijn extra kosten, dus nogmaals: hoger dan eerder begroot voor 

Gemeenschappelijke diensten, zoals GGD, Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst, die taken van de 

gemeente gaat overnemen. Kunnen we daar echt niets aan doen, samen met andere deelnemende 

gemeenten? 

Door de systematiek van de gemeente Dalfsen om geen indexering toe te passen op de kosten (met 

uitzondering van de loonkosten) lopen de bijdragen aan derden uit de pas omdat deze partijen wel 

rekening houden met indexering. Hierdoor ontstaat er discrepantie tussen onze geraamde bedragen 

en de gevraagde gemeentelijke bijdragen van de gemeenschappelijke regelingen (verklaring VR + 

GGD). Overigens is onze bijdrage aan de veiligheidsregio in de afgelopen jaren niet tot nauwelijks 

gestegen. Stereker nog, de startpositie was zelfs gunstiger dan toen we het nog in eigen beheer 

deden en door de eenmalige teruggaven is de nettobijdrage zelfs gedaald. In financiële zin hebben we 

dus niks te klagen gehad over de veiligheidsregio. 
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COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 

CU D66 PvdA en anderen: 

College vindt informatieverstrekking, communicatie en participatie belangrijk. Daarom willen we ook 

graag formatie-uitbreiding. In dat licht ook extra inzet op jongerenparticipatie, om deze doelgroep nog 

beter van dienst te kunnen zijn en meer te binden aan gemeente. Vraagt andere manier van 

communicatie en participatie.  

Echter, gezien de beperkte financiële ruimte stelt college voor om training Factor C te schrappen.  

Willen wel zoeken naar alternatieven (wellicht gefaseerd invoeren, over een aantal jaren uitspreiden, 

kosten binnen opleidingsbudget opvangen) om beleidsmedewerkers te scholen op dat gebied.)  

Het is uiteraard aan uw raad om alsnog te besluiten al dan niet financiële middelen hiervoor 

beschikbaar te stellen.  

Tot slot iets over hoe ingewikkeld het is om het onderwerp participatie goed in de vingers te krijgen. 

Het feit dat de raad er zelf nu al meer dan twee jaar niet in slaagt om het op een inhoudelijk adequate 

wijze te agenderen ondersteunt toch de stelling dat het echt heel erg complex is. 

Neem als voorbeeld het agendapunt “Jagtlusterallee”’ waar D66 en ook de PvdA al in een eerder 

moment naar verwijst. Het college meende toch echt bij de eerste behandeling ervan gehoord te 

hebben dat de raad juist zeer te spreken was over de wijze waarop het college vorm had gegeven aan 

burgerparticipatie op dit dossier. Maar naarmate het verzet toeneemt tegen een mogelijk besluit, zwelt 

ook ineens de kritiek aan op de wijze waarop communicatie en participatie vorm heeft gekregen.  

Het voorstel van D66 om de casus in een onderzoek verder uit te werken vinden wij gezien de sfeer 

waarin in deze perspectiefnota behandeld wordt moeilijk te begrijpen. Dat kost weer heel veel tijd en 

heel veel geld. En beiden zijn schaars. Is het bovendien niet D66 zelf dat juist iedere keer roept dat we 

eens wat minder onderzoeken moeten doen? Laat ons duidelijk zijn; het college is het met deze 

regelmatig terugkerende hartenkreet ditmaal hartgrondig eens. 

En wellicht vindt D66 al op voorhand dat het hele proces beter had gekund. Misschien is dat zo. Maar 

volgens het college had het ook slechter gekund,. 

Maar mag het college een sugestie vanuit onze kant doe? Is het misschien een idee om de 

rekenkamer te vragen een dergelijke exercitie uit te voeren?  

(Overigens: er is een wezenlijk verschil tussen inspraak en participatie. De inspraak in de 

inspraakverordening is een verplichting die voortvloeit uit de Gemeentewet en ziet uitsluitend op 

inspraak bij beleidsvoornemens. Ook de procedure die staat beschreven is vast. Het gaat hierbij om 

de wettelijke verplichte onderwerpen aangevuld met beleidsvoornemens op het gebied van: welzijn, 

minimabeleid en het verkeersveiligheidsplan.  

Participatie gaat veel verder en kent veel verschillende vormen. Dit is niet wettelijk bepaald en de raad 

bepaalt zelf vooraf het hoe en wat. Beide vormen kunnen prima naast elkaar staan. In het nieuwe 

communicatiebeleid “in de Kern” wordt juist krachtig ingezet om meer met participatie te gaan doen en 

vooraf de wijze van participatie te gaan bepalen.)  

 

Gemeentebelangen: 

Ik begrijp uw kritiek heel goed. Dat is dan ook de reden dat we jaar de conversie naar ee nieuwe 

website maken. We gaan over naar toptakenwebsite. Producten, diensten, info makkelijker vindbaar 

voor inwoners. Geen overbodige informatie meer.  

Daarnaast komt de huidige leverancier binnenkort met nieuwe module voor het opsporen van niet-

werkende links. 
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VEILIGHEID 

Vragen van Gemeentebelangen en Christen Unie: 

We hebben geen aanwijzingen dat er ’s nachts te weinig politie op straat. We zijn kwantitatief op 

sterkte. Onze wijkagenten worden zeer gewaardeerd. De contacten (ook informeel) zijn alleen maar 

verbeterd sinds ze bij ons in het gemeentehuis zitten. En ik weet zeker dat dit wederzijds is.   

Er is absoluut sprake van een goede samenwerkingsrelatie met de politie. Natuurlijk schuurt het soms 

omdat we verschillende rollen en verantwoordelijkheden hebben. Maar, alles overziend zijn we zeer 

tevreden. Daarbij is het goed dat de raad zich realiseert dat veel van het Politiewerk langs de rand van 

het sociale domein plaatsvindt. En ook dat gaat zondermeer goed 

Uiteraard gaan we door met het faciliteren en stimuleren van WhatsApp-groepen en dat doen we in 

nauwe samenwerking met politie 

Verder houden we het Integrale Veiligheidsbeleid actueel. Dat is in 2015 vastgesteld en de nieuwe 

beleidsnota is voorzien in 2019. Vervroegen heeft naar onze mening onvoldoende toegevoegde 

waarde. 

Uiteraard zien wij ook dat er een toenemend risico is van verplaatsing van criminaliteit naar het 

platteland. Zeker als het gaat om diefstal uit huis en schuur. Dat is al jaren aan de gang. Wij hebben 

juist het gevoel dat we daar goed mee bezig zijn en goede resultaten boeken. De oproep van de 

Commissarissen in dit verband kunnen we dan ook niet onmiddellijk plaatsen. We wachten de 

evaluatie van de provincie Overijssel rustig af. Kortom, het gaat zeker niet slechter als vroeger. 

Sterker nog, deze burgemeester is tevreden en heeft niet het gevoel dat het hem aan bevoegdheden 

ontbreekt. Daar is ook geen directe aanleiding voor. Dat neemt niet weg dat er op een drietal punten 

wel sprake is van een veranderende rol. Dan gaat het om:   

- Wetsvoorstel bestrijding woonoverlast 

- Uitbreiding sluitingsmogelijkheid Opiumwet 

- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

 

WATERFRONT 

Planning Waterfront: 

Start verkoop (winkels en appartementen) laatste bouwdeel in augustus 2017. 

Bouwrijp maken laatste kwartaal 2017. 

Start bouw begin 2018 

Bouwtijd 1 – 1,5 jaar 

woonrijp maken 2018 – eerste helft 2019. 

De parkeerbehoefte wordt gerealiseerd in de ondergrondse parkeergarage. De omvang van de 

parkeergarage is afhankelijk van het aantal m2 winkelruimte en het aantal toe te voegen woningen in 

het laatste deel. In het bestemmingsplan is de norm voor het aantal parkeervakken per functie 

vastgelegd. De ontwikkelaar moet zich houden aan deze norm. 

Omdat er geen ruimte meer is voor het plaatsen van bouwmateriaal, containers, keten, etc., kan het 

niet anders dan dat de openbare ruimte op bepaalde momenten overlast gaat krijgen bij de bouw van 

het laatste bouwdeel. Dit is onvermijdelijk maar zal tot een minimum beperkt worden. 

Dank voor de waarderende woorden en de conclusie is: alles loopt op schema. 
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Wethouder Ruud van Leeuwen 

 
Voorzitter, geachte leden van de raad, 
 
Hoge ambities en lage belastingdruk gaat dat wel samen, vraagt één van de raadsfracties zich af. Het 
is niet voor niets dat de voorliggende perspectief nota in de inleiding stelt “uit de huidige optelsom van 
noodzakelijke en gewenste bijstellingen blijkt dat niet alles kan: we moeten keuzes maken”. Dat is 
waar het college u in wil meenemen, de zoektocht langs de keuzes die de raad krijgt voorgeschoteld 
bij de begroting 2018, waar dit een opstap voor is. 
 
Achtereenvolgens zullen de gestelde vragen worden behandeld te beginnen met GB. 
De planning  van de aannemer (na gunning) voor de realisatie van kulturhus de Spil is volgens het 
schema van mei 2018. Dus start na de bouwvak. 
 
Met betrekking tot het bijstandsvolume wil ik het volgende zeggen: Met elke cliënt wordt een plan van 
aanpak gemaakt Daarbij wordt op cliëntniveau het maximaal haalbare bepaald en de acties die nodig 
zijn om dit doel te halen. Een grote afstand tot de arbeidsmarkt vraagt om inzet van andere re-
integratie middelen dan een kleine afstand. Voorbeelden die toegepast worden zijn 
arbeidsvaardigheden (road2work), taalstages en sollicitatietraining. 
 
Het college maakt in 2018, na vaststelling van de centrumvisie in oktober dit jaar, een uitvoeringsplan 
voor de centrumvisie. Volgens het vastgestelde beleidsproces, is dit aan het college. Wel legt het 
college dit opiniërend voor aan de raad. 
 
Over de ombuigingen  denkt het college, dus niet alleen de wethouder precies zo als de fractie van 
GB. Doel is en blijft duidelijkheid bij het vaststellen van de sluitende meerjarenbegroting in november. 
De notitie meicirculaire zal hier (deels) onderdeel van zijn. We willen echter niet vooruitlopen door de 
taakstelling alvast te verminderen met de notitie meicirculaire.  
 
Gemeentebelangen geeft duidelijk aan welke keuzes op voorhand gemaakt worden: niet bezuinigen 
op onderhoud van wegen, behoud van kunsten op straat. Uw suggesties ook de beide incidentele 
over abri’s en rol voor grasvelden, zijn voor ons waardevol en nemen we graag mee. Dank daarvoor. 
 
Het CDA 
Ja er wordt nagedacht over het genereren van extra inkomsten. Weliswaar kunnen we nog een aantal 
jaren vooruit met de grondexploitaties, maar die zijn zoals u terecht opmerkt eindig. Over zonneparken 
neemt de raad eind deze maand een besluit. Zelf deze te gaan exploiteren, of te investeren in 
windparken op zee, is zeker de moeite van het onderzoeken waard. 
 
De vraag naar het inzichtelijk maken van de PM posten begrijp ik. Het is echter nu niet mogelijk 
duidelijkheid te verschaffen vandaar de PM status. Zodra we het weten kunnen we het in de begroting 
opnemen en zullen we dit ook doen. 
 
Budgetverhogingen GR. Voor wat het GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn) 
betreft is er dit jaar geen verhoging van de bijdrage. Naar de toekomst toe valt dit vanwege Rijksregels 
echter ook niet uit te sluiten. De heffing OZB moet namelijk veranderen van M3 inhoud naar M2 
oppervlak medio 2022-2023. 
 
Wij voeren regelmatig overleg  met het bestuur van de Spil. Ons uitgangspunt is eenzelfde of lagere 
bijdrage vanuit de gemeente Dalfsen. Bij een aantal nieuwe participanten is dat natuurlijk niet te doen 
omdat er niet eerder bijdragen zijn geweest. Wij zijn het er met het bestuur over eens dat er gewerkt 
moet worden met reële m2 prijzen. Binnenkort start het bestuur met de deelnemers een werkgroep 
activiteiten/programmering. Overigens verwijzen we naar het rapport dat in de cie van 6 juni is 
behandeld, het bijzonder paragraaf 4.7, de exploitatie. 
 
Bijlage: 
Uit paragraaf 4.7 exploitatie De Spil: 
“Met behulp van genoemde ramingen is door ABC Nova in samenwerking met het bestuur van De Spil een 
exploitatie opgesteld (zie bijlage). Een sluitende exploitatie is een voorwaarde voor de realisering van het project. 
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Met de inzichten van dit moment, het gebouwontwerp, de verhuurde ruimtes, de bezetting en de tarieven is er 
een sluitende exploitatie beschikbaar. 
Bij dit project was eveneens het uitgangspunt dat de huidige gemeentelijke subsidies van de verschillende 
betrokken deelnemers voor de nieuwe exploitatie budgetneutraal gerealiseerd kan worden. Dit is een 
ingewikkelde opgaaf gebleken vanwege de verschillende organisaties, nieuwe organisaties, opbouw van 
subsidies (wel/niet geoormerkte bedragen voor huisvestingslasten en servicekosten) en het eigendom van 
gebouwen. Eveneens zijn er een aantal nieuwe gebruikers waardoor het vergelijk ten opzichte van de huidige 
situatie niet volledig en eenduidig te maken is. 
Gerelateerd aan de exploitatie van De Spil is het effect op de gemeentelijke subsidies in de huidige situatie ten 
opzichte van de nieuwe situatie samengevat (zie bijlage).” 

 
C.U. 
Ten tijde van het opstellen van de PPN was het bedrag dat gemoeid was met duurzaamheid nog niet 
ingevuld. Destijds is het om die reden een prioriteit 3 geworden. Later toen het bedrag bekend werd is 
de prioriteit niet door het college gewijzigd. Het is uiteindelijk de raad die de keuzes maakt. De raad is 
vrij om wijzigingen aan te brengen in de door het college voorgestelde prioriteiten. 
Voor de Jagtlusterallee is variant 2 (60 km/uur) inderdaad stukken goedkoper dan variant 3 (80 
km/uur). Variant 2 wordt uitgevoerd in asfalt met een afschrijvingstermijn van 25 jaar en variant 3 in 
beton met een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Door de verschillende afschrijvingstermijnen is de 
jaarlijkse ruimte zeer beperkt. Hiermee dekken we het fietsveilgheidsplan en de maatregelen eruit niet. 
Overigens is het plan voor fietsveiligheid een extra, bovenop de maatregelen in het GVVP. Zoals 
eerder aan de raad gemeld is het getal voor fietsongevallen (16) voor Dalfsen niet te duiden. Het 
betreft geregistreerde ongevallen van inwoners van de gemeente, niet de plaats van het ongeval, 
hetgeen dus Zwolle of elders zou kunnen zijn.  
U trekt de conclusie dat het college denkt  door efficiënter te werken de ombuiging te kunnen 
realiseren, dit is niet juist. In de ppn staat het volgende: 
 
“Enerzijds door de voorziene bijstellingen te heroverwegen, anderzijds door ook zeer kritisch naar de 
huidige uitgaven en inkomsten te kijken. En dan niet alleen naar de hoogte daarvan, maar ook naar 
zaken als: waar kunnen we nog efficiënter werken of waar kunnen we nog scherper omgaan met de 
toerekening van kosten.” 
Een richting waarin wij denken is bijvoorbeeld het gefaseerd invoeren van de  
• Dekking apparaatskosten 
• Inzet van reserves voor structurele uitgaven 
• IBOR geen € 270.000 maar ?? 
• Duurzaamheid geen € 273.000 maar ?? 
• Scherper toerekenen aan afval/riolering (binnen de grenzen van de BBV) 
• Deels inzet voordeel meicirculaire 
• Enz.. 
 
De punten uit de invulling financiële ruimte waren in maart reeds bekend en zijn betrokken in de 
perspectiefnota. Gezien de hoeveelheid aanvragen en hoogte van bedragen volstaat de financiële 
ruimte niet (en in maart ook al niet) om aan alle wensen te voldoen. Zoals aangegeven moeten er dus 
keuzes gemaakt worden. Graag hadden wij in de algemene beschouwingen een richting / richtingen 
van de raad gekregen.  
 
Hoofdstuk 3.3  geeft inderdaad een structureel positief resultaat weer. Echter in dát resultaat zijn de 
onderwerpen uit de invulling financiële ruimte niet betrokken. Doe je dat wel, dan schieten we onder 
nul. 
 
U spreekt over beheersverrassingen.  Wij zijn voorstander van openheid en transparantie. Zodra wij 
ontwikkelingen op ons af zien komen die voor de raad van belang zijn, dan melden wij u dat via de 
geëigende kanalen. In dit geval via de Perspectiefnota.  Alle relevante informatie die wij kennen, is 
aan u gemeld. Mocht zich nieuwe relevante informatie aandienen, dan hoort u dat. 
 
Groot onderhoud civiele kunstwerken is prioriteit 1 (zie blz 39 en 43 van de Perspectiefnota), voorstel 
te honoreren bedrag is nul. Dit omdat er nog een beleidsplan moet worden opgesteld. Het college wil 
eerst de omvang van de taak weten voor dat er geld voor wordt uitgetrokken. 
 
Tot slot voorzitter “Torenhoge ambities en laagste belastingdruk. Gaat dit samen?” De vraag stellen is 
hem beantwoorden lijkt me. Daarom stelt het college voor in te binden en de ambities bij te stellen. 
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PvdA 
De subsidieaanvraag Lemelerveld Werkt is afgewezen omdat  deze aanvraag niet past binnen de 
subsidieregeling innovatieve preventie projecten. Wel is de gemeente in gesprek met Lemelerveld 
Werkt en het Welzijnswerk om een aantal succesvolle taken die vanuit dit initiatief voortkomen te 
borgen voor de toekomst. Overigens was dit een provinciale subsidie voor de periode van 2 jaren en 
daarmee eindig.  
 
Graag wil ik een misverstand uit de weg ruimen, het is niet zo dat de niet gehonoreerde aanvragen op 
blz 55 ook niet doorgaan. Deze zijn “in de wacht” gezet en dienen te worden meegenomen bij de 
afwegingen die de raad gaat maken bij de begrotingsbehandeling in november a.s.  
 
U vindt het relatief kleine bedragen en dat klopt ook wel echter opgeteld is het 840.500,- We willen als 
college heel graag met de raad in debat over wat wél en wat níet noodzakelijk is om te doen. Duidelijk 
is dat de PvdA graag Kunsten op Straat wil behouden net als GB evenals het budget voor de motie 
bestuivers.  M.b.t. de fietsongevallen heb ik al eerder gereageerd. 
 
Het  sroi van de regio Zwolle is december 2015 vastgesteld door het bestuur van het RWB. Er wordt in 
Dalfsen mee gewerkt, zowel vanuit werkzoekenden kant (plaatsen van mensen uit Participatiewet en 
doelgroepenregister) als vanuit werkgeverskant (SROI opleggen conform regels werkbedrijf regio 
Zwolle).  De netwerker werkt nauw met hen samen als het gaat om plaatsen van Dalfser kandidaten. 
Binnenkort wordt SROI nog weer extra onder de aandacht gebracht bij de inkopers van de gemeente 
Dalfsen. Daarbij is ook het expertisecentrum aanwezig.  
 
De door de PvdA genoemde knelpunten zijn bekend. Over de N35 is regelmatig contact met de 
provincie en Rijkswaterstaat. Samen met de provincie en Zwolle wordt inmiddels gewerkt aan een 
plan tot realisatie van een fietssnelweg langs de ‘oude Hessenweg” richting Zwolle. Ook daar is straks 
nog een mooie financiële uitdaging. T.a.v. de rondweg heeft u recentelijk een memo ontvangen. 
 
De fractie van D66 en het college verschillen niet van mening wie genomen besluiten ongedaan kan 
maken. 
 
Voorts is het zo dat er een inventarisatie is gemaakt van wat mogelijk ter discussie gesteld kan 
worden, bijvoorbeeld de voorbereidingen voor de N340/N377. Daar wordt ambtelijk nu al sinds 2007 
aan gewerkt en het ziet er naar uit dat op zijn vroegst in 2019/2020 begonnen gaat worden met de 
uitvoering.  
 
VVD 
Allereerst  moeten we constateren dat de ombuiging een structureel karakter heeft. Het tekort kan 
altijd verder oplopen als er bijvoorbeeld nog meer ambities zouden komen. Echter de meicirculaire 
moet nog verwerkt worden en die geeft een positiever beeld. Zal dus ook bij de ombuigingen worden 
betrokken. Zodra de financiële inhoud van de PM posten bekend is zullen deze in de begroting dienen 
te worden verwerkt. Hoe groter de ambities en de wens om deze te honoreren, hoe groter de druk op 
de taakstelling van € 1 mln wordt. Daarnaast wordt de begroting de komende maanden nog verder 
geactualiseerd, hetgeen tot mee- en tegenvallers kan leiden. Ook de uitkomsten van de 
septembercirculaire spelen daarbij een rol. 
 
Het BBV is het Besluit Bestuurlijke Verantwoording van het rijk, dus daar moeten we ons aan houden. 
Gelet op de omvang van de taakstelling van € 1 mln, is er meer tijd nodig om met scenario’s te kunnen 
komen. Dit biedt tevens de gelegenheid aan de raad om richting te geven, zodat wij daar bij de 
uitwerking ten behoeve van de begroting rekening mee kunnen houden. Mocht de raad geen richting 
geven, dan kunt u uiteraard van ons een voorstel verwachten bij de begrotingsbehandeling. Een 
structureel sluitende begroting blijft ons uitgangspunt. 
 
Voor het verhogen van inkomsten zijn verschillende mogelijkheden. Wij denken echter dat de raad nu 
primair aan zet is. Wij zijn daarbij afhankelijk van de richting en ambities die de raad nu uitspreekt.  
Het is een voortdurende misvatting dat als er geen uren worden besteed aan een taak, dat dan de 
betreffende medewerker niets doet. Indien we zouden besluiten om te stoppen met een bepaalde 
taak, dan dient de medewerker te worden omgeschoold, herplaatst of te worden begeleid naar een 
andere baan. In de eerste twee gevallen komen dan wellicht flexplekken te vervallen.  
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Eens met de stelling dat we de doelgroep moeten ondersteunen om vanuit de bijstand aan het werk te 
gaan. Hiervoor kijken we naar middelen op maat. Dit kan variëren van een sollicitatietraining tot een 
werkstage, loonkostensubsidie of detachering via Stichting Dalfsen Werkt.  M.b.t. de genoemde 
voorbeelden kan het volgende worden gezegd:  

 Werkgeversbenadering: Met het regionaal werkbedrijf wordt ingezet op  meer inzicht in 
werkgevers  en werkzoekenden. De gegevens die daarover worden vastgesteld zijn door alle 
gemeenten te raadplegen, zodat sneller matching op maat kan plaatsvinden. Recentelijk zijn 
subregio’s ingesteld (voor Dalfsen: Dalfsen, Ommen-Hardenberg en UWV). Daarin zijn afspraken 
gemaakt over het verbeteren van de matching: zo hebben de subregionale werkgevers inmiddels 
één accounthouder  (van Dalfsen, Ommen-Hardenberg of UWV) die voor de hele subregio 
probeert te matchen.  

 Flextensie: De SDW is een vliegwiel; rechtstreekse plaatsing bij werkgevers is het uitgangspunt. 
Wanneer dat niet lukt, kunnen cliënten vanuit de Participatiewet via Stichting Dalfsen Werkt 
worden gedetacheerd bij werkgevers.  Hiervoor geldt een marktconforme vergoeding waarmee de 
uitkeringslasten en de (administratieve) bedrijfslasten worden verrekend.  Indien de inkomsten 
hoger zijn dan de uitkering, stroomt een kandidaat uit de uitkering. Arbeid loont dan direct in 
financiële zin. Indien de inkomsten lager zijn, worden deze met de uitkering verrekend. Arbeid 
loont dan (in financiële zin) niet direct.  
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Wethouder Klaas Agricola 

 
Voorzitter, geachte leden van de Raad. 
 
Ik zal de door de fracties ingebrachte vragen  per programma een toelichting geven. 
 
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 
Het gaat hier om een verwachte verhoging voor gebouwen die in exploitatie blijven of komen, De 
meerjarenplanning wordt momenteel geactualiseerd. Op basis van de aangepaste planning wordt de 
dotatie voor groot onderhoud, net als in de afgelopen 5 jaar, voor de komende 5 jaar bepaald. Het 
gemeentehuis is inmiddels bijna 10 jaar oud en voor dit gebouw verwachten we, gezien de reguliere 
afschrijvingstermijnen, in de komende 5 jaar een toename van vervanging is onderhoud aan de 
installaties. De gemiddelde dotatie neemt daardoor toe. 
 
Milieu en duurzaamheid 
Toezicht en Handhaving: Door de ambtelijke organisatie wordt op dit moment geïnventariseerd in 
hoeverre Dalfsen voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria en welke oplossingen mogelijk zijn als op 
onderdelen niet voldaan kan worden. De uitkomsten hiervan worden na behandeling in het college te 
kennisname naar de Raad gestuurd, dit zal na verwachting na de zomer zijn. 
Omgevingsdienst: De landelijke overheid heeft een fysieke Omgevingsdienst als eis gesteld. Zij 
compenseert de gemeente niet in de extra kosten die dit met zich mee brengt. Het Rijk was 
voornemens zelfs een efficiencykorting toepassen middels het gemeentefonds, dit is onder druk van 
de VNG niet doorgegaan. Het algemeen bestuur van de nieuw opgerichte omgeving dienst, Noord 
West Overijssel, is in ontwikkeling en heeft zich zelf de komende jaren als doel gesteld een efficiëntie 
winst, maar ook lagere kosten te realiseren. 
Zonne parken: Er is in de commissie van 12 juni j.l gesproken over een werkbaar en transparant kader 
voor plaatsing van zonneparken in het buitengebied van Dalfsen. In de Raadsvergadering van 26 juni 
zal de Raad hier een besluit over nemen. 
Kortgeleden is door uw raad beleidsnota duurzaamheid vastgesteld. In vervolg hierop komt zoals 
afgesproken, de uitvoeringsnota duurzaamheid ter bespreking in uw Raad. Hierin zullen voorstellen 
worden gedaan in het kader van bespaar maatregelen en alternatieve opwek mogelijkheden. Doel is 
hierbij om samen met de duurzame dorpen, waar mogelijk is, op te trekken en te komen met 
voorstellen die concreet en passend zijn.  
Asbest: zoals bekend is er een zeer grote opgave inzake asbest. 600.000m2 asbest moet voor 2024 
worden gesaneerd. We zoeken samen met de provincie actief naar kansen. Wij kunnen hierbij niet 
aan de zijlijn  toekijken, maar kijken waar mogelijkheden zijn. Wij gaan als gemeente actief hier mee 
aan de slag en gaan de betrokkenen faciliteren met voorlichting en doorverwijzing 
 
Economie 
Het economisch herstel lijkt zich door te zetten naar 2018.Ondernemers investeren weer en 
consumenten kopen weer. Hier zijn we als college blij mee. Maar we moeten waakzaam blijven voor 
een gezond ondernemersklimaat en daar waar mogelijk ondersteuning bieden aan die ondernemers 
die dit nodig hebben. Er zijn in deze korte lijnen tussen, Samen doen in Dalfsen, de sociale kernteams 
en het platform Stil Leed.  
Daarnaast kunnen we zelfstandige ondernemers doorverwijzen naar de Ondernemersklankbordgroep. 
In geval er sprake is van problematische schulden worden ze via de eenheid Maatschappelijke 
Ondersteuning, doorverwezen naar een organisatie voor schuldhulpverlening. 
Wifi: In het onderzoek, bezoekersstromen, is in het kader van de detailshandelstructuurvisie gevraagd 
wat er gemist wordt in het centrum. Hier is niet gebleken dat er behoefte is aan een openbaar wifi 
netwerk, te meer dat velen de beschikbaarheid hebben van een veel sneller mobiel datanetwerk. 
Daarnaast gaan de ontwikkelingen op dit gebied zeer snel. Om deze reden zijn de netwerkbeheerders 
niet bereid hiervoor investeringen te doen. Derhalve zal het college hiervoor geen voorstel 
voorbereiden. De aanleg van een glasvezel netwerk in ons buitegebied is inmiddels van start gegaan. 
Het college heeft wel zorg over de mobile bereikbaarheid op ons platteland. Helaas heeft na vele 
inspanningen dit nog geen resultaat gehad. Wij blijven hiervoor  actief aan de bal om te komen tot 
verbetering. 
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Openbare ruimte 
Herinrichting locatie Welkoop  Lemelerveld: Er wordt de vraag gesteld om bij de visievorming van de 
Welkooplocatie in Lemelerveld om de hele wijk te betrekken, te laten participeren om tot een 
afgewogen plan voor deze locatie, en de hele Molnhoek te komen. Conform raadsbesluit wordt er een 
plan worden ontwikkeld voor de verdere uitwerking van de kanaalvisie. Dit wordt in samenhang 
verricht met de ontwikkeling van de locatie Jansen en locatie Welkoop. Alle omliggende straten en 
plaatselijk belang lemelerveld worden uitgenodigd om mee te denken .De manier van participeren 
wordt nader bepaald, waarbij het idee van de PVDA ook als proces optie wordt meegenomen. 
 
Het onderhoud van de openbare ruimte is een belangrijk aandachtspunt. Het is enerzijds ons 
visitekaartje en anderzijds wordt een goed onderhouden openbare ruimte zeer gewaardeerd door 
onze inwoners. Het is altijd een afweging tussen de gewenste prestatie, acceptabele risico’s en 
acceptabele kosten. Bij risico’s moet u o.a., denken aan verkeersveiligheid. Een misverstand is in 
dezen dat we niet alleen scoren op het  A+ niveau. We hebben ons ingeschaald op een gemiddeld B 
niveau met accenten en gebieden op een A niveau. Dat is de kwaliteit die op dit moment ook wordt 
gerealiseerd. 
 
Afval 
Het egalisatiefonds afval dat in het verleden is ingesteld heeft als doel was om verhogingen in de 
tarieven af te vlakken om op die manier aanvaardbare afvalkosten te bewerkstelligen voor onze 
inwoners. We zien dat het omgekeerd inzamelen in de gemeente Dalfsen zeer succesvol is. 
Momenteel wordt 87% van ons afval hergebruikt en dat heeft geleid tot fors minder restafval. Hierdoor 
blijft de opbrengst Diftar achter op de verwachting. Als deze reserve leeg is, naar verwachting in 2019, 
zullen de tarieven uit oogpunt van kostendekkendheid verhoogd dienen te worden. 
 
Omgevingswet 
De gemeenten zijn verplicht zich gereed te maken voor de invoering van de omgevingswet, Hier horen 
frictiekosten en Transitiekosten bij. Op basis van de afspraken met de VNG, IPO, UVW en het Rijk is 
bepaald dat iedere gemeente de eigen transitiekosten draagt. Wij zijn ons hier bewust van, maar 
hebben op dit moment nog onvoldoende zicht op de hoogte van deze transitiekosten. Op dit moment 
zijn verkenningen gaande naar de transitiekosten Omgevingswet. We verwachten het vierde kwartaal 
van dit jaar meer inzicht te  kunnen geven, met name over de frictiekosten. 
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Wethouder Jan Uitslag 

 
Gemeentebelangen 
6. Wordt de uitslag van het onderzoek naar de behoefte en benodigde capaciteit van sportparken 
uiteindelijk geen kapstok voor het verhogen van de huur of een verlaging van de subsidie? 
Antwoord: Dat is niet het uitgangspunt. Door het onderzoek willen we een beter beeld krijgen, 
waardoor we effectiever en efficiënter met de sportparken om kunnen gaan. Juist om verhoging van 
huur te voorkomen.  
 
7. Een eventuele verhoging van de huur of een verlaging van de subsidies kan financieel onmogelijk 
door de verenigingen opgevangen worden. Doorberekenen naar de leden betekent dat de drempel om 
te gaan/kunnen sporten wordt verhoogd. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn? 
Antwoord: Zie antwoord vraag 6. Op dit moment wordt bijvoorbeeld met de hockey om de velden weer 
terug te nemen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de contributie voor de jeugd omlaag gaat en 
gelijk getrokken wordt met die van de voetbal.  
 
8. Wij hebben u in november 2016 gevraagd om te berekenen wat de gevolgen zijn als we de 
inkomensnorm voor de kind- en ouderenregeling van 110 naar 130% ophogen. In januari bent u met 
een globale schatting van de consequenties gekomen. Is er inmiddels meer duidelijk? 
Antwoord: We hebben nog geen nieuwe informatie. Het is overigens ook de vraag of een dergelijke 
ophoging in lijn is met de gedachte achter de transformatie waarbij we meer vanuit de daadwerkelijke 
behoefte willen werken in plaats vanuit ‘opeisbaar recht’. 
 
CDA 
3. In de nota lezen we budgetverhogingen voor meerdere gemeenschappelijke regelingen, hoe gaan 
we hier grip op krijgen? Graag ontvangen wij een voorstel, hoe het college zijn rol gaat pakken binnen 
deze gemeenschappelijke regelingen om deze onverwachte budgetverhogingen tot het verleden te 
laten behoren.  
Antwoord: Door de systematiek van de gemeente Dalfsen om geen indexering toe te passen op de 
kosten (met uitzondering van de loonkosten) lopen de bijdragen aan derden uit de pas omdat deze 
partijen wel rekening houden met indexering. Hierdoor ontstaat er discrepantie tussen onze geraamde 
bedragen en de gevraagde gemeentelijke bijdragen van de gemeenschappelijke regelingen. Dit is dus 
inherent aan de gehanteerde systematiek.  
Voorts is de verklaring te vinden in de bijdrage voor inspecties kinderopvang die door de GGD worden 
uitgevoerd. Een groter deel van de kosten is met ingang van 2018 verwerkt in de begroting in plaats 
van facturering achteraf zoals tot nu toe gebruikelijk. 
 
11. We hebben nog steeds het gevoel, mede ondersteund door verhalen in de media dat we daar 
geen grip hebben op de jeugdzorg: lange wachttijden, afgesproken prestaties die niet worden 
geleverd. Kan het college dit gevoel bij ons wegnemen als het gaat om de Gemeente Dalfsen? 
Antwoord: In zijn algemeenheid geldt dat een groot deel van de zorg voor de jeugd goed, op tijd en 
effectief wordt ingezet. In sommige gevallen komt het echter voor dat er nog wachtlijsten optreden. 
Wachttijden zijn niet per definitie een probleem. Voor sommige zorg kan een wachttijd acceptabel zijn, 
voor andere vormen is het noodzakelijk dat zorg op korte termijn beschikbaar is.  
Nu wordt op basis van budgetten gestuurd en waardoor wachtlijsten kunnen ontstaan als het budget 
op is. Door meer te sturen op prestatieprofielen in plaats van uur x prijs ontstaat meer grip ontstaat op 
de claims door de voorspelbaarheid van de kosten per cliënt.  
 
12. We willen het college vragen om vooral in gesprek te gaan met de inwoners die het betreft. Dat is 
volgens ons de enige manier om grip te krijgen en te toetsen of de zorg geleverd wordt die nodig is. 
Antwoord: Er wordt gewerkt aan een wijze van inkoop van jeugdzorg die gericht is op het bereiken van 
vooraf bepaalde resultaten. Hieraan gekoppeld is kwaliteitsbeoordeling door middel van (tussentijdse) 
evaluatiegesprekken en bij mogelijke her-indicering.  
 
13. Vanaf 01-01-2018 is de Wet Harmonisatie Kinderopvang van toepassing. Onze zorg zit bij de niet-
werkende ouders. Zij hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. Hoe wordt dit na 01-01-2018 
geregeld?  
Antwoord: Vanuit de gemeente Dalfsen wordt de regeling voor werkende ouders rondom 
kinderopvangtoeslag gekopieerd naar een subsidieregeling voor niet werkende ouders, zodat zij ook 
gebruik kunnen blijven maken van het peuterspeelwerk. 
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ChristenUnie 
5. Het delen van privacy-gevoelige informatie met de gemeente op dit terrein ligt zeer gevoelig. 
Gelukkig wordt dit onderwerp benoemd. Ook hiervan verwachten we in de begroting een nadere 
uitwerking. 
Antwoord: In 2016 is een notitie opgesteld waarin de uitgangspunten voor zorgvuldig gebruik van 
persoonsgegevens binnen het sociaal domein zijn vastgelegd. Hierin is vastgelegd dat binnen het 
sociaal domein de hulpvraag altijd leidend is. Hierdoor staat het doel waarvoor persoonsgegevens 
worden verwerkt altijd in direct verband met een specifieke hulpvraag. Om goed invulling te kunnen 
geven is bewustwording en training noodzakelijk. Het afgelopen jaar hebben daarom alle consulenten 
van de gemeente, maar ook de deelnemers in het SKT, een privacy training gevolgd. 
Overigens heb ik het gevoel dat andere instanties de Wet op de privacy als een excuus gebruiken om 
maar geen informatie te hoeven leveren. Dit najaar zal een afstudeerder de ruimte binnen de 
wettelijke kaders in beeld brengen, zodat de hulpvraag ook bij onze overleggen met externe partners 
centraal kan komen te staan. 
Een uitwerking bij de begroting kan ik u dan ook niet toezeggen, wel dat dit op het netvlies staat. 
 
6. Wij stellen voor om explicieter onderzoek te doen naar de effectiviteit van de zorg en de markante 
verschillen met andere gemeenten. 
Antwoord: Wij zijn van mening dat een apart explicieter onderzoek naar de effectiviteit van de zorg niet 
nodig is. Deels is dit al gedaan en de verschillen met andere gemeenten zijn te bekijken op de website 
www.waarstaatjegemeente.nl waar we als gemeente Dalfsen vergelijkbare informatie aanleveren als 
onze collega gemeenten. 
Mocht uw raad een dergelijk onderzoek wel nodig mocht vinden, dan is dat naar onze mening te 
vroeg. We zijn druk bezig met de laatste eindjes van de decentralisatie en maken ons op voor de 
transformatie. De focus van onze aandacht ligt bij de cliënten en daar moet die blijven wat ons betreft. 
Een tijdrovend en kostbaar onderzoek (want dat zal het zijn) leidt daar van af waardoor de schaarse 
tijd en middelen verloren gaan. 
 
7. We stellen voor om de reserve sociaal domein (nu nog eindig per 2020) uit te breiden met een 
egalisatiefunctie voor de jeugdzorg. Ook incidentele hoge kosten voor jeugdzorg moet je zonder 
directe exploitatie-effecten royaal kunnen dragen.  
Antwoord: Als we de vraag zo mogen interpreteren dat mogelijke incidentele kosten in het kader van 
de jeugdzorg ook uit de reserve Sociaal Domein moeten kunnen worden gedekt, dan kunnen wij ons 
daar in vinden. Rond 2020 kunnen we dan opnieuw bezien hoe structureel de reserve zou moeten 
zijn. 
 
8. We zijn positief verrast door de inzet van een strategisch plan voor de transitie. Vorig jaar kregen 
we nog een sterke afwijzing van het college op ons voorstel. Nu een prominente plek in programma7. 
Een breed strategisch plan: Extern georiënteerd en intern vertaald. We verwachten dat niet alleen de 
financiële maar ook – en we noemen dit met nadruk - de inhoudelijke meetlat wordt gehanteerd. 
Antwoord:  In oktober 2017 ontvangt uw raad de startnotitie transformatie, waarbij de inhoud leidend 
zal zijn én cf uw eerdere besluiten binnen de financiële kaders.  
 
 
PvdA 
3. We pleiten voor een gemeentelijke zorg-coördinator naast een mantelzorgmakelaar die we al 
hebben aangesteld. 
Antwoord: We faciliteren cliëntondersteuning. Daarbij voorzien we door middel van de 
keukentafelgesprekken door onze consulenten in deze vraag. Zie ook plaatje. We zitten er niet op te 
wachten om complexiteit toe te voegen (met de goede bedoeling), maar we willen het simpeler. 
 
12.  Komt er een structurele oplossing voor de consultatiebureaus? 
Antwoord: Bij de voorjaarsnota van 2016 is door de raad besloten dat de consultatiebureaus in 
Nieuwleusen en Lemelerveld in 2017 en 2018 voorgezet worden. Bij het in beeld brengen en 
besluitvorming over het voorzieningen niveau in de kernen worden ook de consultatiebureaus 
meegenomen. Bij de Perspectiefnota 2018 komt dit onderwerp terug.  
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D66 
6. Ook als onontkoombaar aangemerkt zijn extra kosten voor Gemeenschappelijke diensten, zoals 
GGD, Veiligheidsregio, en de Omgevingsdienst, die taken van de gemeente gaat overnemen. Kunnen 
we daar echt niets aan doen, samen met andere deelnemende gemeenten? 
Antwoord: zie antwoord bij vraag 3 van het CDA. 
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