
Beantwoording Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2019-2022 
 
Eerste termijn 
 
 
In volgorde van uitspreken 
 
Wethouder Van Leeuwen 
 
Gemeentebelangen 
 
Voorzitter beginnend met de vragen van Gemeente Belangen heb ik de volgende reactie op 2 t/m 7: 
Op 14 mei 2018 hebben de fractievoorzitters van GB en CDA het coalitie document “Dichtbij 
DALFSEN” gepresenteerd. Daarin staat de opdracht aan het (nieuwe) college van B&W om het 
coalitiedocument te vertalen naar een meer gedetailleerd Bestuursprogramma en kalender (2018-
2022) zodat de onderwerpen in de tijd kunnen worden uitgezet. 
De planning is om het bestuursprogramma in de B&W vergadering van 11 september te behandelen. 
De raad wordt dan na het B&W besluit zo spoedig mogelijk via het RIS geïnformeerd. 
Bij dit traject worden ook de door u genoemde onderwerpen 1 t/m 6 betrokken worden en zal gekeken 
moeten worden of deze uiteindelijk een plek krijgen in het bestuursprogramma en de kalender. 
Overigens krijgt u jaarlijks de ongevalcijfers met analyse en als daar aanleiding voor is wordt een 
nader onderzoek uitgevoerd. 
 
GB 8 
Planning is om in 2018 een plan van aanpak te maken en te starten met planvorming oostentree 
(Molendijk). In februari 2019 wordt deze opiniërend aangeboden aan de raad als stedenbouwkundige 
visie. 
 
GB9 
Kans voor verbeteren klimaatbestendigheid hemelwater Prinsenstraat en Wilhelminastraat heeft in de 
centrumvisie Dalfsen de aandacht. 
De riolering in de Wilhelminastraat is overigens, relatief jong en in een vrij goede staat. Het huidige 
verwachte vervangingsmoment is over ongeveer 20 jaar. 
Er is geen relatie tussen verzakking van de weg /stoep en riolering waargenomen. 
Verharding wel veel/vaak los geweest voor/door aangelegde kabels en leidingen.  
 
GB 12 
De gemeente is voorstander om een oplossing te vinden voor alle betrokken partijen en met gesloten 
beurs. Wij zijn nauw betrokken met de gesprekken met deze ondernemers en ondersteunend daar 
waar het kan. 
 
GB 15 
Wij blijven voortdurend bij de provincie aandacht vragen voor de veiligheid op de parallelwegen. 
 
 
 
CDA 
 
CDA 4 
Een groot deel van de waterkeringen voldoen niet aan de eisen van waterveiligheid. Dat betekent dat 
de komende jaren er een programma op Dalfsen afkomt dat uitgaat van versterking/verhoging van de 
dijken. De formele verkenningsfase van het waterschap start begin 2019. We weten dus op dit 
moment nog onvoldoende, m.b.t. deze specifieke vraag. Dit geldt zeker voor de kosten. Via ruimte 
voor de Vecht is er constante afstemming met de agrarische en recreatieve sector. 
  



CDA 6 
Wij zullen onderzoek doen naar de juridische mogelijkheden hiervan. Misschien is dit te koppelen aan 
de bestemming tuin in de bestemmingsplanregels. Voor klimaat adaptatie als geheel moet het beleid 
nog geheel worden opgezet de komende jaren. 
 
CDA 7 
BTW + sport; het Rijk komt met een regeling. Hier hebben wij geen invloed op. Wij informeren de 
betrokken verenigingen/stichtingen over deze regeling, zodra er meer bekend is. 
 
CDA 12 
Het welbevinden van de burger is mede afhankelijk van een mooie, groene en gezonde 
leefomgeving. De eenheid Openbare Ruimte gaat en staat daarvoor. Goed materieel is daarbij een 
voorwaarde. Bij aanschaf wordt altijd gekeken naar doelmatigheid en niet naar luxe. 
Waar uw beeld van ‘luxe’ door ontstaat begrijpen we niet zo goed. Vorig jaar is b.v. nog een 
(i.z.g.st.verkerend) 8 jaar oud elektrisch voertuig hebben overgenomen van de gemeente Zwolle. In 
het investeringsplan kunt u zien dat altijd wordt gekeken of een voertuig of apparaat wel echt aan 
vervanging toe is. Maar het klopt dat alles er ‘tip top’ uitziet. Medewerkers voelen zich 
verantwoordelijk en zorgen goed voor hun ‘eigen materieel’ zodat het langer meegaat en er goed uit 
blijft zien. Voor zover mij bekend rijdt er geen Mercedes ++ bij de gemeente Dalfsen. 
 
 
 
Christen Unie 
 
CU 1,2 en 4 Het college heeft op dit moment nog uitsluitend in inventariserende zin de cijfers voor 
2019 en verder verzameld, met als laatste de mei circulaire. De komende tijd naar de 
begrotingsbehandeling, begin november, gaan we gebruiken om voorstellen richting de raad te 
formuleren. Daarbij zeggen wij u dank voor de uitgebreide suggesties welke de CU aan ons meegeeft 
in deze beschouwingen. Zowel op gebied van besparingen als het verhogen van opbrengsten. Wij 
ervaren dit als zeer constructief, dank daarvoor. Ook de suggestie om de OZB niet buiten 
beschouwing te laten nemen we als een serieuze optie mee. 
 
 
 
PvdA 
 
Pvda1 het college deelt uw opvatting dat de goedkoopste zijn geen doel op zich is, wel dat je het 
beste biedt aan de inwoners, tegen zo laag mogelijke kosten. 
 
PVDA 6 In het najaar wordt de snelfietsroute in de raad besproken en daar wordt ingegaan op het 
verdere vervolg. 
 
PVDA 10: Ons heeft nog nooit een klacht bereikt over een tekort aan OV fietsen op het station 
Dalfsen. Indien deze er veelvuldig zijn, worden wij hier graag door klagers bij betrokken.  
 
 
 
VVD 
 
VVD1 tijdens de technische sessie van 14 juni jl. is uitgebreid ingegaan op de verschillende saldi, 
zowel structureel als incidenteel. Daar is aangeboden dat u altijd aanvullende vragen kunt stellen aan 
de afdeling financiën. Dit kon ook tijdens de schriftelijke ronde technische vragen. Zelfs nu mag dat 
nog tot en met donderdag. 
 
 
  



D66 
 
D66 2 wij gaan de komende periode tot en met oktober op zoek naar deze oplossingen, zoals ook 
door CU verwoord. Het overnemen van taken leidt naar ervaring, niet per definitie tot winst, nogal 
eens tot ergernis. Toch blijven we er voor openstaan, met name op gebied van duurzaamheid. 
 
D66 3 Meneer Schrijver, hier is duidelijk dat u rollen volkomen door elkaar haalt. 1 m ombuigen is niet 
aan een coalitie! Dit is de taak van de Raad (budgetrecht) op advies van het college! Dus niet de 
coalitie is aan zet, U als lid van deze raad bent aan zet! 
 
 
 
Burgemeester Noten 
 
Gemeentebelangen 
 
Vraag 1 GB SSC 
Er komt apart onderzoek naar de aansluiting met het SSC. Dat hebben we al gehad in 2016. De 
voordelen van aansluiting zijn helder en nog steeds van toepassing.  
Gefaseerd zullen we diensten van het SSC gaan afnemen. Inkoop in 2018, psa in 2019. 
Automatisering volgt op een natuurlijk moment. SSC is daar nu nog niet klaar voor. Afnemen van de 
diensten is nu nog op basis van een dienstverlening overeenkomt (DVO) Wel willen we op termijn 
toetreden als volwaardig partner van het SSC. Die intentie hebben we ook uitgesproken. Daar is 
echter geen termijn aangehangen.  
Tweede helft of volgend jaar zal daar meer duidelijkheid over komen. Partners van het SSC moeten 
daar ook mee instemmen. Als daar forse financiële consequenties aan vast zitten komen we sowieso 
bij de raad terug. 

 
GB 13 en CDA 11 en CU kosten beperkingen:  Regio Zwolle 
In principe is het een vrije keus om mee te doen aan Regio Zwolle. Daarbij wordt het principe 
gehanteerd van een “coalition of the willing”. De ontwikkelingen gaan echter zo snel, dat 
samenwerking steeds vanzelfsprekender en noodzakelijker wordt. We missen de boot als we niet 
meedoen met Regio Zwolle. Voor beiden, wenselijk of voorspelbaar, is wat te zeggen. We willen in 
ieder geval geen freetrader zijn. Een verder onderbouwing van de plannen moet nog plaatsvinden 
maar dat gebeurt uiteraard ook in  regioverband. 
 
 
 
CDA 
 
CDA 1 eenvoudiger maken van vergunning kleine evenementen 
Antwoord: Met ingang van 27 januari 2017 is met een aanwijzingsbesluit (aanwijzingsbesluit 
meldingsplichtige evenementen) het aantal evenementen waarvoor geen vergunning meer 
aangevraagd hoeft te worden uitgebreid ten opzichte van de vergunningsvrije evenementen die al in 
de Apv genoemd werden. Organisatoren kunnen hier volstaan met een melding. Verder blijft dit een 
punt van voortdurende aandacht. Eisen die aan evenementen worden gesteld, bijvoorbeeld in het 
kader van veiligheid en openbare orde, moeten wel proportioneel zijn. We onderzoeken op dit 
moment de mogelijkheden om op het kroonplein het organiseren van kleinere evenementen te 
vereenvoudigen door het verlenen van een soort “standaard” vergunning. 
 
 
 
Christen Unie 
 
(kosten beperken tweede bullit): Missie en Visie: 
Een missie en een visie verdient een aparte benadering met een eigen participatietraject. Dit samen 
laten vallen met een traject over de omgevingswet doet geen recht aan het verschil in vragen dat bij 
beiden aan de orde is. Ook de “stakeholders” zijn bij beiden zeer verschillend. 



CU 7 Veiligheid 
U roept op om steviger te acteren op concentratie- en/ of beperkingsmaatregelen voor vuurwerk. 
Jaarlijks vindt er in de driehoek voor de jaarwisseling overleg plaats met politie. Wij zien geen 
aanleiding om zwaarder op te treden. Er wordt enkel handhavend opgetreden bij excessen. Er zijn 
geen signalen dat harder optreden noodzakelijk is.  
 
 
 
PVDA 
 
PVDA 4: Aantrekkelijke werkgever, mensen met arbeidsbeperking  
Ja wij laten ons graag inspireren door goede voorbeelden. Maar deze contacten hebben we al. 
Bovendien hebben we stevige stappen gezet de afgelopen tijd om de taakstelling ook te gaan halen. 
Dit naast het feit dat “Dalfsen Werkt” ook meetelt bij de taakstelling. De laatste is juist weer een 
inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten. 
 
PVDA 5 VVD2: Krapte op de arbeidsmarkt en de financiële gevolgen: 
We zorgen dat we de basis op orde hebben. Denk aan actuele HR21 functiebeschrijvingen, goede 
stageplekken en begeleiding, maar ook  voldoende opleidingsmogelijkheden. Daarnaast gaan we 
zoals aangegeven onderzoeken wat we nog meer zouden moeten doen om aantrekkelijk te blijven. 
Denk aan vitaliteitsbevorderende maatregelen, instroom en doorstroom, mobiliteit samen met de 
Talentenregio.  
We houden rekening met een stijging van de salarislasten. Hier hebben we als Dalfsen maar een 
beperkte invloed op als het gaat om cao lonen. Daarnaast, wanneer we goed en gekwalificeerd 
personeel willen blijven aantrekken zullen we daarin moeten investeren. We willen binden en boeien. 
Personeel is ons belangrijkste kapitaal. Ook weten we dat de kenniseisen die gesteld worden aan 
medewerkers in het kader van E-burgerzaken zullen leiden tot een opwaartse druk op de lonen. Daar 
valt niet aan te ontkomen. 
 
PVDA 7 Participatie is niet alleen een communicatievraagstuk 
Participatie is niet alleen een communicatievraagstuk. Participatie is een onderwerp dat de gehele 
organisatie raakt. Daar waar medewerkers te maken hebben met planvorming, moet automatisch een 
participatie-afweging gemaakt worden.  
Om medewerkers meer handvatten te bieden, om medewerkers meer ‘participatiebewust’ te maken, 
willen we daarom de Factor C introduceren waarin omgevingsanalyses, actorenanalyses en 
participatie nadrukkelijk aan bod komen. Maar participatie is ook van uw gemeenteraad. Uw raad stelt 
de kaders vast waarbinnen participatietrajecten plaatsvinden. Over die rol en de kaderstelling komt 
uw raad uitgebreid te praten bij het traject Bestuurlijke Vernieuwing. 
 
 
 
D66 6 
Ondermijning: Uw voorstel om een voorlichtingsavond te organiseren op initiatief van de 
burgemeester om samen met de raad, politie, RIEC en andere relevante organisaties over 
Ondermijning te praten, is een prima idee. Er wordt een lokaal ondermijningsbeeld opgesteld aan het 
eind van het jaar samen met het RIEC. Dit beeld willen wij niet met u delen i.v.m. vertrouwelijkheid. 
 
 
 
TOT SLOT 
De Christen Unie vraagt om een extra overleg tussen college en de raad om tussentijds, voorafgaand 
aan de behandeling van de begroting, over eventuele noodzakelijke ingrepen van gedachten te 
wisselen. Het college voelt hier niets voor. Wij zien geen toegevoegde waarde maar wel heel veel 
verwarring over halfbakken voorstellen op basis van voorlopige doorrekeningen. Laat ons gewoon 
ons werk doen, dan doet u het uwe. 
 
 
  



Wethouder Uitslag 
 
Gemeentebelangen  
 
Voor het tekort in de jeugdzorg wachten wij de analyse af maar dit moeten we als gemeente beter in 
de vingers zien te krijgen. De kosten lopen op maar het budget juist niet. Wat ons betreft moet er een 
brandbrief naar Den Haag om deze ontwikkeling te keren. Is het college daartoe bereid? (GB#10) 
 
De oplopende kosten zijn onderwerp van gesprek bij het aanstaande VNG-congres (26 en 27 juni). 
We stellen voor om de uitkomsten hiervan af te wachten. Daarna is er de mogelijkheid om indien 
gewenst met de andere gemeenten in de regio IJsselland actie te ondernemen richting Den Haag. 
Het college zal u hierover informeren.  
 
De kindregeling is een goede ontwikkeling, we roepen de wethouder echter op dit nog beter in te 
richten en meer ondernemers en instellingen enthousiast te maken, zodat er meer keuze en voor elk 
wat wils is.(GB#11) 
 
De kindregeling is net gestart. We blijven hierop inzetten en verwachten en zien dat steeds meer 
ondernemers en instellingen enthousiast raken. 
 
 
 

CDA 
 
Het Beleidsplan Recreatie en Toerisme vinden wij mager. Dalfsen is de poort van het Vechtdal, dit 
willen wij maximaal benutten samen met de andere Vechtdalgemeenten. De CDA-fractie wil dan ook 
meer initiatieven zien op het gebied van recreatie en toerisme? Kan het college ons meenemen in de 
plannen die de komende periode op de planning staan? (CDA#2) 
 
Dit jaar wordt het beleidsplan recreatie en toerisme geëvalueerd. Uw raad krijgt deze rapportage 
onder ogen. Dit document kan als input dienen voor een nieuwe visie, mocht u als raad dat nodig 
achten. Vanzelfsprekend kan uw fractie/raad bij de behandeling ervan (aanvullende) ambities 
aangeven. 
 
In de nota wordt gesproken over harmonisatie toeristenbelasting - als het meer wordt, wat zien onze 
recreatiebedrijven hiervoor terug? (CDA#3) 
 
De toeristenbelasting is geen doelbelasting. Ondernemers kunnen dit terug zien via regulier 
onderhoud en gerealiseerde projecten. (Fietspaden, cultuurprojecten, stichting gemeentepromotie 
e.d.) 
 
Het is ons bekend dat onze wensen vanuit het coalitiedocument nog niet zijn opgenomen in deze 
nota. Maar willen het college vragen, om de pilot in Hoonhorst mbt het onderzoeken van het hybride 
veld op te nemen in de begroting. (CDA#8) 
Zie antwoord op vraag 7 van Gemeentebelangen 
 
In de technische antwoorden wordt vermeld, dat begeleid wonen niet onder de verantwoordelijkheid 
van de Gemeente valt, maar de Gemeente kan wel lobbyen om deze manier van wonen ook in 
Dalfsen beschikbaar te stellen. Zodat inwoners zoveel mogelijk in de buurt van familie en alle sociale 
contacten kunnen blijven wonen. (CDA#9) 
 
Hier wordt aandacht aan besteed in de contacten die we hebben met de verschillende organisaties. 
Dit is bijvoorbeeld onderwerp van gesprek met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, zorgaanbieders 
en inwoners. In het kader van wonen, welzijn en zorg is dit ook een aandachtspunt. Dit onderwerp 
staat voor november 2018 ter bespreking in uw gemeenteraad. 
 
 
 
Christen Unie 



 
Beperking leerlingenvervoer: Waarom is dit een taakstelling? Is het misschien een streven dat 
onderzocht moet worden? (CU#9) 
 
Het beperken van het Leerlingenvervoer is geen taakstelling. Gekeken wordt naar de mogelijkheid om 
meer van andersoortige manieren van vervoer gebruik te maken. Bijvoorbeeld fiets in plaats van taxi. 
Hiermee hebben we onszelf de taakstelling opgelegd om 10% op de uitgaven van het 
leerlingenvervoer te besparen.  
 
 
 
VVD 
 
We maken ons zorgen over het openbaar onderwijs in de gemeente Dalfsen. We vangen signalen op 
dat de verhouding instroom en uitstroom scheef groeit. We zijn benieuwd of deze signalen ook 
bekend zijn bij de wethouder? (VVD#3) Op welke wijze gaat u hier vinger aan de pols houden? 
(VVD#4) 
 
Dit signaal betreft met name openbaar onderwijs in kern Dalfsen. Dit signaal is bekend. Het 
schoolbestuur is bezig met een plan van aanpak. Hierover is contact. Waar mogelijk binnen geldende 
wet- en regelgeving denken wij mee. 
 
Graag ontvangen we, als het college hierin een keuze heeft gemaakt, een onderbouwing voor de 
keuze waarbij gekeken wordt naar welke optie voor de gemeente het voordeligst is, bij welke keuze 
de cliënten het beste geholpen zijn en welke risico's we als gemeente lopen bij deze keuze. (VVD#5) 
 
Schuldhulpverlening is, zoals u aangeeft, een belangrijk onderdeel van armoedebestrijding. Wanneer 
wij als college een keuze gemaakt hebben hoe de uitvoering van de schuldhulpdiensten eruit ziet, 
dan informeren wij u zeker hierover. Daarbij onderbouwen we hoe we tot deze keuze komen 
 
Voor ons geldt dat we de kosten van het sociaal domein binnen de budgetten van het sociaal domein 
oplossen. In de perspectiefnota zien we dat een taakstelling is opgenomen, zonder dat deze is 
onderbouwd. Heeft de wethouder een idee op welke wijze deze taakstelling wordt ingevuld? (VVD#6) 
Daarnaast hebben we de vraag waar de dekking zit van het verhogen van het budget van de 
Jeugdzorg? (VVD#7) Komt deze dekking uit de algemene middelen of uit de budgetten van het 
sociaal domein? (VVD#8) 
 
Deze dekking is nog niet gevonden, we wilden u als raad ook de kans geven om ons kaders mee te 
geven.  
De analyse zal moeten uitwijzen hoeveel we moeten reserveren voor de jeugdzorg. Voor de 
begrotingsbehandeling 2019 zullen we met voorstellen komen. Overigens is het voorstel van het 
college om het uitgangspunt “We doen het voor de middelen die we ervoor krijgen” los te laten. 
 
 
 
D66 
 
Vele gemeenten hebben dit al gedaan middels een brandbrief. Wellicht voor ons raad en college ook 
eens tijd om de trom richting Den Haag te roeren? (D66#1) 
 
Zie antwoord op vraag 10 van Gemeentebelangen 
 
Kan dit in de vorm van een recreatiefonds? (D66#4) 
 
Zie antwoord op vraag 3 van CDA.  
Mbt een recreatiefonds zien we graag dekkingsvoorstellen tegemoet. 
 
Denkrichtingen daarin zijn benutting van het concept Cittaslow. Graag vernemen wij daarover de 
opinie van de wethouder (D66#5). 
 



De suggestie van bureau Ruimte en Vrijetijd van het concept Citta Slow is al eerder door het college 
in 2014 onderzocht. Destijds was de conclusie om hier niet op in te zetten vanwege te weinig 
draagvlak, te weinig toegevoegde waarde. Bovendien is het vorm van citymarketing die niet tot de 
gewenste profilering van Dalfsen leidt. Daarna heeft het college onder andere ingezet op Groenste 
dorp van Nederland, en Schat van Dalfsen. 
 
 
 
Wethouder Schuurman 
 
Gemeentebelangen  
 
GB 14 betrekken bevolking bij energietransitie. 
Naast onze eigen inspanningen zijn de duurzame dorpen een belangrijke partij in de dialoog met de 
inwoners.  
Zelf versturen we deze zomer een vragenlijst naar alle huishoudens in de gemeente met vragen over 
voorwaarden die inwoners zelf stellen aan duurzaam opwekken van energie in de gemeente. Ook wat 
inwoners van de gemeente nodig hebben om zelf energie te besparen en/of op te wekken is een 
belangrijk thema. De duurzame dorpen in Dalfsen zijn in elke kern met het energievraagstuk bezig. Zij 
gaan met inwoners de diepte in op dit thema tijdens dialogen.  
Alle verzamelde informatie is bouwsteen voor het bepalen van de ideale energiemix voor Dalfsen.  
 
 
 
CDA 
 
CDA 6 beperken m2 verharding nieuwbouw; klimaatadaptatie 
Wij zullen onderzoek doen naar de juridische mogelijkheden hiervan. We staan positief ten opzichte 
van het idee maar moeten kijken naar de (on)mogelijkheden. 
 
CDA 10 Uitgifte woningen en status toezegging Oudleusen 
Er zijn wel verschillen in het aantal inschrijvingen voor de nieuwbouw per kern. U wordt hierover nog 
geïnformeerd. Voor de toezegging die ik gedaan heb in Oudleusen zijn we op dit ogenblik in een 
vergevorderd stadium. Zodra er zaken definitief worden zullen we u informeren. 
 
CDA 11 illegale stort drugsafval 
We begrijpen de zorgen van het CDA maar als gemeente kunnen/willen dit risico niet zo maar 
overnemen. De kosten van het opruimen kunnen oplopen tot miljoenen ( denk b.v. aan water- of 
bodemverontreiniging). Er is een oproep geweest van het CDA Overijssel aan de landelijke overheid 
om hier aandacht voor te vragen.  
 
 
 
Christen Unie 
 
CU 5  zelfvoorzienendheid kernen 
Hier zijn verschillende duurzame dorpen mee bezig, met de kleinere van de vijf kernen voorop. Zij 
vinden de dialoog met de inwoners essentieel en kennen vaak ook de ondernemers en particulieren. 
Ze zien waar de kansen liggen.  
Zie verder antwoord GB 14 over onderzoek naar duurzame opwek van energie en bepalen 
energiemix. 
  



CU 6 meenemen kleine kernen 
In Hessum en Ankum lijkt energie te zitten om een duurzaam dorp op te richten. De gemeente biedt 
hen daarbij dezelfde opstartondersteuning aan als de bestaande dorpen. In de regeling rond het 
jaarlijkse projectbudget voor de duurzame dorpen zit vervolgens ruimte om deze nieuwe groepen op 
dit geld aan te laten haken. We willen het ondersteunen maar kunnen niemand iets verplichten. 
 
CU 8  gebruik App bij RO aanvragen 
We zien dat er meer mogelijkheden zijn om mensen te informeren en een App zou daar in sommige 
gevallen een nuttige aanvulling op kunnen zijn. We zijn dat ook al aan het onderzoeken maar het is 
natuurlijk wel afhankelijk van het project. Het zal niet overal nuttig zijn. We zoeken per project een 
goede mix van schriftelijk  of persoonlijk contact aangevuld met visuele en digitale mogelijkheden.  
 
 
 
PVDA 
 
PVDA 2, 3 en 8 gevolgen aanpassen ambities Duurzaamheid 
Inzicht in de budgetten voor duurzaamheid is er nu vanuit het bestaande duurzaamheidsbeleidsplan 
en bijbehorend uitvoeringsplan. Hierin is ook een budget per jaar onderbouwd.  
De visie van het college op de herijking van het duurzaamheidsbeleid uit het coalitieakkoord komt in 
november in de commissie.  
Dat is dan ook het moment waarop u als raad de mogelijkheid krijgt om bij te sturen. Het 
meerjarenperspectief kan, als gevolg van uw besluit, dan ook gewijzigd worden.  
De rol van de duurzame dorpen is in het huidige beleid heel belangrijk. Het doel van de herijking is 
volgens het coalitieakkoord dat duurzaamheid en de energietransitie sneller en breder worden 
uitgevoerd. Het college wil de belangrijke rol van de duurzame dorpen hierbij niet loslaten. Vanuit die 
gedachte is een beleidswijziging alleen mogelijk met en door de duurzame dorpen. 
De prioritering kan nu nog niet beoordeeld worden. Dit vereist een zorgvuldige afweging en zult u 
krijgen bij het bestuursprogramma.  
 
PVDA 9 groene schoolpleinen 
Vanuit het uitvoeringsplan Duurzaamheid is een scholenproject gestart. Op educatieve wijze worden 
de komende jaren de scholen verduurzaamd. Ook zijn er kansen voor groene schoolpleinen, we 
hebben al gesprekken gevoerd met De Polhaar en we zijn afspraken aan het maken over de 
samenwerking.  
 
 
 
VVD 
 
Reactie op VVD Eigen Energiebedrijf 
De keuze vanuit het vastgestelde duurzaamheidsbeleid is die rol bij de lokale partijen te laten. De 
duurzame dorpen krijgen daarvoor het projectbudget tot hun beschikking. Ook via het 
duurzaamheidsfonds/garantie, die na de zomer in de raad komt, zijn volop kansen om van onderop 
lokale kracht aan te jagen. Dit terugdraaien door als gemeente zelf een energiebedrijf te willen zijn 
vraagt een andere constructie, waarbij er een reële kans is dat de ontstane lokale kracht en het 
bijbehorende draagvlak verzwakt. Wij hebben dus niet het voornemen om zelf een lokaal 
energiebedrijf op te gaan zetten.  
 
VVD 9 sanering Asbest 
In februari 2017 heeft de raad een plan van aanpak asbest vastgesteld. Kern van dit plan is dat het 
saneren van asbest een probleem is dat door de dakeigenaar zelf opgelost moet worden, de 
gemeente kan deze verantwoordelijkheid niet overnemen. De rol van de gemeente zit vooral op 
voorlichting geven en bewustwording creëren. Daarnaast zijn er gemeentelijke regelingen op het 
gebied van ruimtelijke ordening. Op hoger niveau hebben wij de financiële problematiek (oftewel de 
kosten die het saneren met zich meebrengt) bij de provincie aangekaart, die dit vervolgens weer op 
landelijk niveau zal inbrengen. Specifiek op het punt van particulieren in de dorpskernen steunen wij 
initiatieven zoals GroenGebogen met hun plan voor een buurtaanpak. Het heeft dus zeker aandacht. 


