
Inspreken maandag 4 november 2019 

 

Geacht college en raad van de gemeente Dalfsen 

 

Naar aanleiding van het begrotingsvoorstel en de daaruit voortvloeiende consequenties voor burgers 

en bedrijven willen we een aantal opmerkingen plaatsen. 

 

1.verhoging van het OZB tarief met 6% per jaar voor 3 jaar, ex inflatiecorrectie en de 1% structureel 

die in de vorige begroting is vastgesteld. 

Dat is dus – nog voorzichtig gecalculeerd – een verhoging van 29,5% in 3 jaar; dit is zeer fors in onze 

ogen. 

Zeker als je ziet, dat een groot deel van het probleem wegkomt uit het sociaal domein en korting van 

het gemeentefonds. 

Op de nieuwjaarsreceptie van 2 januari jl. zei dhr. Van Leeuwen dat de korting op de uitkering van 

het gemeente fonds voelde als een trap na. 

Nu is die trap zo goed aangekomen en hebben ze zitten broeden hoe ze terug konden trappen met 

bovenstaand voorstel als resultaat. 

Wij zijn als burgers en bedrijven toch gewend: wie de troep veroorzaakt, krijgt de rekening. 

Met andere woorden: kijk eens naar boven en zeg tegen de veroorzaker allemaal leuk en aardig, 

maar dat gaan wij niet doen. Gooi de kont maar eens tegen de krib. Het zou wel eens heel 

verfrissend kunnen werken. 

 

2.ook heeft het college gekeken naar ombuigingen en daar vallen voorstellen op. 

Hoofdstuk 2 punt 25 en 26: het voorstel om onderhoud aan sloten te halveren. 

Schiet niet in uw eigen voet. Nu al worden onderhouds-sloten veelvuldig extra gemaaid door 

landeigenaren; kosteloos. 

Nu kunt u zeggen: eigenbelang, is deels ook waar maar de gemeente heeft ook belang. 

Ongemerkt bespaart men op onderhoud van wegen. Gooi die goodwill niet zomaar overboord. 

 

Hoofdstuk 2 punt 30: ander maaibeleid bermen. 

Dit is een interessante. 

Het geeft aan hoe de gemeente denkt over biodiversiteit. Eerst klepelen, toch klepelen met afvoer en 

optie nu weer klepelen. Wat gaat het worden: de portemonnee of het milieu ? 

 

Hoofdstuk 4 punt ???: ontwikkeling woonlasten. 



Het is een optie om de verhouding wonen / niet-wonen te verschuiven naar meer lasten voor het 

niet-wonen. 

De verhouding ligt u op 1 staat tot 3,1 en is redelijk in evenwicht. Een verschuiving is dus niet 

wenselijk. 

 

Afsluitend: men kijkt heel erg naar omliggende gemeentes en landelijk en dan scoort Dalfsen netjes,  
maar de vooruitzichten kunnen nog wel eens gaan tegenvallen door overheidsbesluiten in het 

verleden waar we nu de vruchten van beginnen te plukken. 

Maar of het dan terecht is om bij tegenwind de rekening bij burgers en bedrijven over de heg te 

gooien ? 

Het lijkt erop dat met dit voorstel het college zegt: burgers en bedrijven doe ons uw portemonnee 

maar, wij zorgen er wel voor dat die leeg blijft ! 

 

Ik wens u allen veel wijsheid en bestuurlijk lef. 

 

Dank u wel. 

 


