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Amendement
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997, over de
Programmabegroting 2020-2023;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2019, nummer 1002, over de
Belastingverordeningen 2020;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;
constaterende dat:
- samen met de ROVA een nieuwe schatting is gemaakt van de meerjarenbegroting, waarbij het
effect is dat de lasten de komende jaren gaan stijgen.
- de stijging van het vastrechttarief per 2020 wordt geraamd op 40 a 45 euro per huishouden
- het vastrechttarief in 2021 zal stijgen met 12 euro, in 2022 met 7 euro en in 2023 met 4 euro.
overwegende dat:
- het wenselijk is om meer spreiding te laten plaatsvinden in de stijging van het tarief
stelt de raad voor bij de Programmabegroting aanvullend te besluiten :
4. De verhoging van het vastrechttarief te wijzigen door de stijging in 2020 te beperken tot € 25 en de
jaren daarna het vastrecht verder te verhogen met € 25 in het tweede jaar, € 10 in het derde jaar
en € 7 in het vierde jaar.
5. De voor de spreiding van het vastrechttarief benodigde financiële middelen in 2020, 2021 en 2022
te dekken via incidentele onttrekkingen uit de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.
en stelt de raad voor te besluiten de tarieventabel, behorende bij de ‘Verordening op de heffing en
invordering van afvalstoffenheffing 2020’ als volgt te wijzigen:
-

het onder 1.1 opgenomen tarief per perceel per belastingjaar van € 194 te wijzigen in € 175.

de indieners,

Jos Ramaker
Gemeentebelangen

Betsy Ramerman
CDA

Ben Schrijver
D66

Toelichting
De ontwikkeling van het tarief voor vastrecht is beschreven op pagina’s 83, 89 en 90 van de begroting en in
de paragraaf lokale heffingen. Het effect van dit amendement op de hoogte van het vastrecht is hieronder
weergegeven. Om ervoor te zorgen dat het budgetneutraal blijft, moeten effecten via de ARVB worden
opgevangen.

2020
2021
2022
2023

Amendement
+ 25
+ 50
+ 60
+ 67

Oorspronkelijk
+ 44
+ 56
+ 63
+ 67

Amendement A1, GB-CDA-D66, Vastrecht afvalstoffenheffing
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Amendement
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;

overwegende dat:
- het belangrijk is dat gemeente bereikbaar is voor alle inwoners
- dat er een plek is in de kernen, waar de inwoners met vragen terecht kunnen
- dat het Kulturhus de Mozaïek hier de uitgelezen plek voor is
stelt de raad voor aanvullend op besluitregel 1a te besluiten:
-

-

ombuiging 20 vooralsnog niet in te boeken en on hold te zetten totdat het infopunt voldoende is
ingericht en er duidelijkheid is over de mogelijkheden om het consultatiebureau te verhuizen naar
het Kulturhus de Mozaïek.
de benodigde structurele financiële middelen van € 5.720 ten laste te brengen van de stelpost
ambities raad/investeringen.

de indieners,

Jos Ramaker
Gemeentebelangen

Betsy Ramerman
CDA

Gerrit Jan Veldhuis
VVD

Ben Schrijver
D66

Leander Broere
PvdA

Toelichting
Onder voldoende ingericht wordt verstaan:
- Dat er bij de eindafweging een heldere analyse ligt in het kader van het beleid mbt voorzieningenniveau
over de kernen.
- Dat na het bespreken van de bestuurlijke vernieuwing voldoende duidelijk is hoe wij nabijheid willen
realiseren richting onze inwoners.

Amendement A2, GB-CDA-PvdA-VVD-D66, Instandhouding servicepunt Lemelerveld
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Amendement
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;
overwegende dat:
- de gemeenteraad veel waarde hecht aan een sluitende begroting.
- er met name in de jaren 2020 en 2021 een “gat” in de begroting zit en de daarop volgende jaren
weer positief geschreven kan worden.
- er een groot aantal ombuigingen zijn opgenomen in de begroting
- er extra inkomsten zijn gepland voor de komende jaren en er nog plannen voor extra inkomsten
onderzocht worden.
- dat de inwoners en bedrijven van de gemeente Dalfsen te maken krijgen met een aanzienlijke
stijging van de afvalstoffenheffing
- we streven naar minimale lasten voor burgers en bedrijven.
stelt de raad voor te besluiten:
- besluitregel 1 b
“In te stemmen met het verhogen van de OZB-opbrengst met 6% in 2020, 2021 en 2022
(exclusief het inflatiepercentage);”
te schrappen en te vervangen door
“ In te stemmen met het verhogen van de OZB-opbrengst met 6,6 en 4 procent in
respectievelijk 2020, 2021 en 2022 (exclusief het inflatiepercentage)”

de indieners,

Herman Kleine Koerkamp
Gemeentebelangen

Betsy Ramerman
CDA

Amendement A3, GB-CDA, OZB 6 6 en 4 procent
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Amendement
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;
gehoord de toezegging van de wethouder om de mogelijkheid van vestiging van het consultatiebureau in
Kulturhus de Mozaïek opnieuw te onderzoeken;
gelet op het besluit van de raad van 18 juni 2018 om de consultatiebureaus in Nieuwleusen en Lemelerveld
in stand te houden;
overwegende dat:
- het in het kader van preventie en vroeg signalering van belang is dat consultatiebureaus
laagdrempelig en goed bereikbaar zijn
- mensen in kwetsbare situaties als eerste wegblijven wanneer voorzieningen moeilijker bereikbaar
zijn
- consultatiebureaus bijdragen aan een goede en bereikbare zorg voor ouders en kinderen
- de verhuizing van de huidige vestiging in Lemelerveld naar het Kulturhus de Mozaïek een win-win
situatie zal opleveren met betrekking tot het ontmoeten van mensen en bevordering van de
samenwerking met maatschappelijk werk.
stelt de raad voor aanvullend op besluitregel 1a te besluiten:
-

de consultatiebureaus in Nieuwleusen en Lemelerveld in stand te houden, door ombuiging 40 te
laten vervallen
de benodigde financiële middelen van € 45.000 in 2020 en € 75.000 voor de jaren 2021-2023 te
dekken uit het voordeel als gevolg van de lagere bijdrage aan de GGD en het restant ten laste te
brengen van de stelpost ambities raad/investeringen.

de indieners,

Betsy Ramerman
CDA Dalfsen

Jos Ramaker
Gemeentebelangen

Gerrit Jan Veldhuis
VVD

Ben Schrijver
D66

Leander Broere
PvdA

Toelichting
Het door de wethouder toegezegde onderzoek in samenwerking met de GGD en het Kulturhus De Mozaïek
te laten plaatsvinden.

Amendement A4, CDA-GB-PvdA-VVD-D66, Consultatiebureaus
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Amendement A4, CDA-GB-PvdA-VVD-D66, Consultatiebureaus
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Amendement
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;

overwegende dat:
- het belangrijk is dat de gemeente zich inzet voor het behalen van gezondheidswinst bij
verschillende doelgroepen
- dat we blijven inzetten op bewustheidscampagnes voor een gezonde leefstijl
stelt de raad voor aanvullend op besluitregel 1a te besluiten:
-

ombuiging 39 gedeeltelijk om te buigen door een bedrag van € 30.000,- taakstellend beschikbaar
te stellen in de jaren 2020 en 2021 voor het uitvoeringsprogramma Kerngezond Dalfsen.
de benodigde financiële middelen van € 30.000 voor de jaren 2020 en 2021 ten laste te brengen
van de stelpost ambities raad/investeringen.

de indieners,

Betsy Ramerman
CDA

Jos Ramaker
Gemeentebelangen

Gerrit Jan Veldhuis
VVD

Toelichting
Het college kan aan SAAM de opdracht geven om zelf kritisch te kijken binnen hun uitvoeringsprogramma
waar bezuinigd kan worden om onze doelen zoveel als mogelijk te behalen.

Amendement A5, CDA-GB-VVD, Kerngezond dalfsen
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Amendement
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;

overwegende dat:
-

de overeenkomst met Zilveren Kruis inzake de collectieve ziektekostenverzekering voor minima is
komen te vervallen en hiermee ook de gemeentelijke bijdrage aan deze regeling
hiermee de minima geconfronteerd zullen gaan worden met flink hogere ziektekosten
het belangrijk is dat juist de minima de mogelijkheid hebben zich aanvullend te verzekeren
het voorgestelde bedrag van maximaal € 175 persoon de premiekosten voor de aanvullende
zorgverzekering onvoldoende compenseert

stelt de raad voor aanvullend op besluitregel 1a te besluiten:
-

-

tot een gedeeltelijke compensatie van de weggevallen gemeentelijke bijdrage aan de
ziektekostenregeling van het Zilveren Kruis tot een maximale structurele last van € 30.000 met
ingang van 2020
dit bovenop de al in de begroting opgenomen bijdrage van € 175
het college op te dragen een voorstel voor de invulling van deze maatregelen aan de raad voor te
leggen in het eerste kwartaal van 2020

de indieners,

Rietje Lassche
ChristenUnie

Jose Eilert
PVDA

Toelichting:
Met het wegvallen van de mogelijkheid tot het mee-verzekeren van het eigen risico voor de minima zullen
zij voor hogere kosten komen te staan. Daardoor is er het risico dat men zal kiezen voor een goedkope
zorgverzekering zonder aanvullende verzekering. Wij willen met een hogere tegemoetkoming de hogere
ziektekosten iets compenseren en tegelijk mensen stimuleren om een goede aanvullende verzekering af te
sluiten.

Amendement A6, ChrU-PvdA, Ziektekosten 2019
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Amendement
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;
overwegende dat:
- De gemeenteraad enkele voorgestelde ombuigingen niet wenselijk acht
- Het college 58 ombuigingsvoorstellen heeft overwogen en deze vooralsnog niet heeft
meegenomen in de begroting.
- Er wel kansrijke ombuigingen vermeld zijn in de genoemde lijst.
- Wijzigingen in de ombuigingen zich onderling budgetneutraal voltrekken.
stelt de raad voor te besluiten:
1. Een taakstelling ‘aanvullende ombuigingen’ op te nemen van structureel € 90.000 en de begroting
hierop te wijzigen.
2. Het college op te dragen een voorstel voor de invulling van deze taakstelling aan de raad voor te
leggen voor januari 2020. Dit aan de hand van de lijst van ‘niet voorgestelde ombuigingen’”.

de indieners,

L.M. Nijkamp
ChristenUnie

Toelichting:
Het bedrag van € 90.000 is afgeleid uit de som van structurele kosten van te verwachten
amendementen. Waarbij € 40.000 structureel vanuit de post GGD wordt gefinancierd.
Het CDA heeft in haar beschouwingen enkele zaken aangedragen. Deze kunnen als voorbeelden /
denkrichtingen worden beschouwd.

Amendement A7, ChrU, Taakstelling ombuigingen
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Amendement
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;

overwegende dat:
de septembercirculaire 2019 een belangrijke positieve financiële ontwikkeling laat zien voor de
jaren 2020 tot en met 2023.
de uitkering uit het gemeentefonds bedoeld is voor de exploitatie in de betreffende jaren.
het college in de primaire begroting 2020-2023 de stelpost “ambities” zonder nadere
onderbouwing heeft ingezet voor de exploitatie.
het college in de begroting de spelregel “geen plannen, geen middelen” hanteert.
het voorstel van het college om de positieve bijdrage op basis van de septembercirculaire op te
nemen in een stelpost directe effecten heeft op de exploitatie en dus de OZB navenant verhoogd
moet worden.
spreekt uit dat:
de nieuwe stelpost niet voldoende onderbouwd is en dat een risico meebrengt dat geld te
gemakkelijk wordt uitgegeven.
het niet wenselijk is om deze middelen in een stelpost op te nemen.
stelt de raad voor te besluiten:
- besluitregel 3
“Het voordelige saldo als gevolg van de septembercirculaire 2019 toe te voegen aan een
stelpost ambities raad / investeringen en de begroting 2019-2023 daarop te wijzigen”
te schrappen en te vervangen door:
“ Het voordelige saldo als gevolg van de septembercirculaire 2019 toe te voegen aan de
exploitatiebegroting en de begroting 2020-2023 daarop te wijzigen”

de indieners,

L.M. Nijkamp
ChristenUnie

G.J. Veldhuis
VVD

L. Broere
PvdA

B.H.M. Schrijver
D66

Toelichting
Met dit amendement worden de effecten van de septembercirculaire voor 2019 niet veranderd. Dit was
overigens ook geen voordelig saldo.

Amendement A8, ChrU-VVD-PvdA-D66, Stelpost septembercirculaire
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Amendement
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;
overwegende dat:
- de gemeenteraad veel waarde hecht aan een sluitende begroting.
- er met name in de jaren 2020 en 2021 een “gat” in de begroting zit en de daarop volgende jaren
weer positief geschreven kan worden.
- er een groot aantal ombuigingen zijn opgenomen in de begroting
- er extra inkomsten zijn gepland voor de komende jaren en er nog plannen voor extra inkomsten
onderzocht worden.
- dat de inwoners en bedrijven van de gemeente Dalfsen te maken krijgen met een aanzienlijke
stijging van de afvalstoffenheffing (€ 44 per perceel, dwz bijna 30 %)
- we streven naar minimale lasten voor burgers en bedrijven.
stelt de raad voor te besluiten:
- besluitregel 1 b
“In te stemmen met het verhogen van de OZB-opbrengst met 6% in 2020, 2021 en 2022
(exclusief het inflatiepercentage);”
te schrappen en te vervangen door
“ In te stemmen met het verhogen van de OZB-opbrengst met 9, 0 en 0 procent in
respectievelijk 2020, 2021 en 2022 (exclusief het inflatiepercentage)”

de indieners,

L.M. Nijkamp
ChristenUnie

B.H.M. Schrijver
D66

Amendement A9, ChrU-D66, OZB 9 procent
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Amendement:
Subsidie onderhoud en restauratie gemeentelijke
monumenten
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;

overwegende dat:
- We zuinig met cultureel erfgoed om moeten gaan.
- De afgelopen 10 jaren het budget gemiddeld voor meer dan 95% benut werd, waarbij tweemaal
een extra budget van € 10.000 beschikbaar werd gesteld, omdat het budget ontoereikend was om
alle aanvragen (vanuit de ca. 100 gemeentelijke monumenten) te kunnen honoreren.
- Het afschaffen van de subsidie (voor sober en doelmatig onderhoud) kan tot gevolg hebben dat
eigenaren het onderhoud aan hun monument vanwege de (hoge) kosten en de betaalbaarheid
(gaan) uitstellen. Gevolg hiervan kan zijn dat in voorkomende gevallen de onderhoudsstatus van
een gemeentelijke monument achteruit gaat.
- De maatregel onder monumenteneigenaren, maar ook daarbuiten, tot onbegrip kan en zal leiden
en het imago van de gemeente daarmee schade toebrengt.
- De gemeente zich immers met de “Schat van Dalfsen”, maar ook met de forse bijdragen in het
verleden (2006 – 2009) aan de restauraties van de “Molen van Fakkert” en “Molen Massier” en de
aanwijzing van 45 objecten als gemeentelijk monument in 2008 geprofileerd heeft als een
gemeente die cultureel erfgoed en het behoud daarvan hoog in het vaandel heeft.
- Dat monumenteneigenaren zich door deze maatregel in de steek gelaten dan wel benadeeld
voelen, mochten zij niet meer door middel van een subsidie worden gecompenseerd voor de
beperkingen en extra kosten die een monumentenstatus met zich meebrengt (zoals beperking
wijzigingen object, uitgebreidere vergunningprocedures, hogere onderhoudskosten).
stelt de raad voor aanvullend onder besluitregel 1a te besluiten:
- ombuiging 48 te schrappen en de jaarlijks benodigde financiële middelen van € 13.500 voor de
jaren 2020 tot en met 2023 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
- Het college te verzoeken om te onderzoeken of de onderhoudsstatus van de 100 gemeentelijke
monumenten past bij de hoogte van het beschikbare budget en de raad daarover te informeren.

de indieners,

Ben Schrijver
D66 Dalfsen

Amendement A10, D66, Gemeentelijke monumenten
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Toelichting

Cultuur historie
Alle aspecten van het cultureel erfgoed binnen Dalfsen zijn van belang: archeologie,
karakteristieke panden en landschappen. Wat ons betreft zet de gemeente zich in om gedegen
beleid voor cultureel erfgoed op te zetten en wordt er bij alle bouwwerkzaamheden rekening
gehouden met de cultuurhistorische waarde die we in Dalfsen hebben.
Het is ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met de cultuurhistorische rijkdom
van Dalfsen. Dat begint bij goed onderhoud en restauratie zorgvuldig faciliteren en structureel
subsidiëren. Van groot belang voor de openbare ruimte en het imago van de gemeente.

Amendement A10, D66, Gemeentelijke monumenten
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Amendement
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;

Overwegende dat de financiële scan laat zien dat:
- er met betrekking tot de financiële positie van de gemeente Dalfsen geen reden tot zorg bestaat,
omdat de schuld naar objectieve maatstaven laag en de solvabiliteit hoog is.
- de algemene reserve en de bestemmingsreserves zowel absoluut, als uitgedrukt in een bedrag per
inwoner hoger zijn dan gemiddeld
- de weerstandsratio voor de risico’s, met uitzondering voor de grondexploitatie, uitstekend is
en overwegende dat
- er bij de grondexploitaties weliswaar een groot bedrag aan nog te realiseren inkomsten staat, maar
de verwachting is dat deze gerealiseerd worden
- gerealiseerde winsten op de grondexploitatie ten goede komen aan de algemene reserve
- de omvang van de algemene reserve daarmee de komende jaren naar verwachting voldoende is
om incidentele nadelige resultaten te kunnen opvangen
spreekt uit dat:
- in het kader van de wendbaarheid van onze begroting daarmee niet noodzakelijk is om over te
gaan tot korte termijn-bezuinigingen, die een ongewenst maatschappelijk effect hebben en
financieel weinig opleveren.
stelt de raad voor te besluiten:
- tot het schrappen van ombuigingen 8,22, 27, 37,38, 45 en 46.
- dit voor € 140.000 in 2020 en € 80.000 in 2021 te dekken uit het verminderen van onderhoud aan
verhardingen (niveau naar C in plaats van B/C)
- en het overige te dekken uit (de exploitatie / de algemene reserve vrij besteedbaar / alternatieven)

de indieners,

Ben Schrijver
D66

Amendement A11, D66, Schrappen diverse ombuigingen
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Toelichting
Het gaat om de volgende posten:
-€ 46.000

-€ 46.000

€0

€0

-€ 2.000

-€ 2.000

-€ 2.000

-€ 2.000

-€ 12.000

-€ 12.000

-€ 12.000

-€ 12.000

-€ 60.000

-€ 60.000

-€ 60.000

-€ 60.000

-€ 1.964

-€ 1.964

-€ 1.964

-€ 1.964

Halveren budget duurzame dorpen

-€ 50.000

-€ 50.000

-€ 50.000

-€ 50.000

Vervallen bijdrage circulair
ondernemen

-€ 15.000

-€ 15.000

-€ 15.000

-€ 15.000

-€ 186.964

-€ 186.964

-€ 140.964

-€ 140.964

8

1

overhead

22

2

27

3

37

6

38

7

openbare orde en Bijdrage Halt
veiligheid
openbaar groen
Niet meer verstrekken van
hondenpoepzakjes
inkomen
Vergoeding aan Zilveren Kruis
schrappen
publieke
Subsidie huisvestingskosten EHBO
gezondheid
vereniging Lemelerveld

45

8

46

8

klimaat en
duurzaamheid
klimaat en
duurzaamheid

Incidenteel voor twee jaar geen loon- en
opleidingskosten trainees

In het D66 betoog is maandag 4 november een opmerking gemaakt over de “passende” vrije
reserve. Die hoeft niet te stijgen naar € 15 miljoen. Op dit moment staat die op ca € 13.2 miljoen.
Dat zijn de eerste 2 posten van de ARVB. De reserve grondexploitatie tel ik niet mee.
Die opmerking maak ik omdat mij opvalt dat de raad de vrees uit dat de financiële weerbaarheid
van de gemeente Dalfsen toch onvoldoende zou kunnen worden.
Voorlopig lijkt me dat ondenkbaar. Vage ambities moeten niet leiden tot onnodig oppotten. Lenen
is nog nooit zo goedkoop geweest! Die rentelast zal dan best in de begroting passen.
Uit de vragen die maandag kwamen bleken dat vragen te zijn over de financiële wendbaarheid.
Ik maakte die opmerking omdat ik verwacht dat er volgend jaar uit de grondexploitatie weer een
meevaller komt.
De MeerJarenPrognose Grondexploitatie MPG is aangekondigd voor voorjaar 2020.
In Nieuwleusen is (Info wethouder) al geen bedrijventerrein meer te koop, terwijl dat in de
financiële scan (de Grift) nog het grootste risico vormt.
Dat gaat 2 effecten opleveren.
1) De reserve ivm risico op de grondexploitatie kan omlaag.
2) De reeds gerealiseerde winst op de grondexploitatie zal naar de reserve ARVB worden
overgeboekt. O.b.v. gewijzigde regelgeving is dat in 2018 ook gebeurd kort voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Met dat (nog onbekende) bedrag hou ik rekening in mijn opmerking over die 15 miljoen.
Risico: De stikstofcrisis kan dit nog dwars zitten.
De raad is nu fanatiek bezig om op allerlei kleine posten met een ongewenst maatschappelijk
effect te bezuinigen. Terwijl we volgend jaar misschien hogere plinten nodig hebben.

Amendement A11, D66, Schrappen diverse ombuigingen
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Amendement:
kinderspeelplaatsen voor kinderen met een beperking
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;

overwegende dat:
- kinderen met een beperking niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van speelvoorzieningen
- de gemeente Dalfsen een inclusieve gemeente wil zijn waarin iedereen mee moet kunnen doen
- meer buiten bewegen, ontdekken en ontmoeten ook voor kinderen met een beperking belangrijk is
- spelen goed is voor de ontwikkeling van alle kinderen en dus ook voor kinderen met een beperking
- bij afwezigheid van geschikte speelvoorzieningen, kinderen met een beperking niet in hun eigen
buurt gebruik kunnen maken van speelplekken
het bezuinigingsvoorstel op omvorming van speelplaatsen ook betekent dat aanpassingen
bedoeld voor kinderen met een beperking vervallen

stelt de raad voor om aanvullend onder 1a te besluiten:
- ombuiging 29 (bezuinigen op speelplaatsen) te schrappen en de benodigde financiële middelen
van € 50.000 voor de jaren 2020 en 2021 ten laste te brengen van de algemene reserve vrij
besteedbaar.

de indieners,

Ben Schrijver
D66 Dalfsen

Amendement A12, D66, Kinderspeelplaatsen
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2

Toelichting
Er zijn diverse beperkingen waar kinderen mee te maken hebben.
De voorzieningen dienen daar op gericht te zijn.
Een kind in een rolstoel is geholpen met een zandtafel waar je met je rolstoel onder kan.
Of bij de fonteintjes kunnen komen om het water te bedienen aan de tafel.
Een kind wat blind is heeft heel andere voorzieningen nodig. Wellicht in braille.
Het gaat er om dat ze samen kunnen spelen met andere kinderen.
De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met en zonder handicap. Zij hebben de afgelopen jaren
vele speelplekken getest op (on)toegankelijkheid. Zij laten zien waar zij in een speeltuin tegenaan lopen en
geven tips over hoe ervoor te zorgen dat gehandicapte kinderen ook kunnen spelen met andere kinderen.
Bij het opstellen van de integrale visie op wijkspeelplaatsen kan de gemeente juist extra aandacht hebben
voor en rekening houden met kinderen met een beperking.
Bijvoorbeeld door ouders van kinderen met een beperking, maar ook de kinderen zelf, gericht uit te
nodigen voor het overleg met wijkbewoners.
Bij speelvoorzieningen waar mogelijk toestellen plaatsen die ook geschikt zijn voor kinderen met een
beperking.
Door in gesprek te gaan met de mensen van de organisatie achter http://www.speeltuinbendewijzer.nl/
over de toegankelijkheid van de terreinen en geschikte speeltoestellen voor kinderen met een beperking.
Dat zijn ervaringsdeskundigen.
De communicatie over speelvoorzieningen die geschikt zijn voor kinderen met een beperking verbeteren.
Binnen het al vastgestelde speelplaatsenbeheerplan voor de jaren 2022-2023 extra aandacht geven aan
kinderen met een beperking
De raad informeren over de uitkomsten.

Amendement A12, D66, Kinderspeelplaatsen
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Motie
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;

overwegende dat:
- bezuinigingen nodig zijn voor een sluitende begroting
- het wenselijk is de tekorten zo min mogelijk door te belasten aan de burger
spreekt uit dat:
- er in de voorgestelde niet-ombuigingen en begroting nog wel ruimte zit om te besparen
verzoekt het college:
- nog eens kritisch te kijken naar de niet-ombuigingen voor mogelijke besparingen
- deze te betrekken bij de toegezegde te treffen maatregelen en punten van onderzoek zoals
beschreven op pagina 22
- en op basis daarvan een voorstel aan de raad te doen bij de volgende perspectiefnota

de indieners,

Betsy Ramerman
CDA Dalfsen

Herman Kleine Koerkamp
Gemeentebelangen

Toelichting
Enkele denkrichtingen:
•
Het 2-jaarlijks meten van de onderhoudskwaliteit (crow) terugbrengen naar 1x per jaar. (nietombuiging nr 17)
•
Certificering duurzaam terreinbeheer laten vervallen (niet-ombuiging nr 21)
•
Het onderhoudsniveau van de gemeentelijke begraafplaatsen terugbrengen naar B-niveau
(begroting bladzijde 123 overeenkomstig woonwijken)

Motie M1, CDA-GB, Onderzoek niet-ombuigingen
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Motie
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;
gehoord dat het College met de programma’s “Grip op Jeugd” en “Grip op WMO” beter inzicht en grip wil
krijgen op de WMO en Jeugdzorg;
overwegende dat:
- Mensen die gebruik moeten maken van het Sociaal Domein hier zoveel mogelijk gebruik van
moeten kunnen maken.
- De afgelopen jaren structureel meer gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen in het Sociaal
Domein.
- Dit heeft geleid tot grote overschrijdingen op budgetten van het Sociaal Domein.
- De overschrijdingen leiden tot verdere verschraling van andere domeinen/voorzieningen, hetgeen
we willen tegengaan.
- Er nu alleen een taakstelling is voor de Jeugdzorg, niet voor de WMO en de Participatiewet.
- De Raad het Sociaal Domein financieel beter beheersbaar wil hebben.
spreekt uit dat:
- De Raad het Sociaal Domein financieel beter beheersbaar wil hebben.
verzoekt het college:
- bij de volgende perspectiefnota een taakstelling op te nemen voor grip op het sociaal domein voor
de WMO en de participatiewet.
- daarbij gebruik te maken van de inbreng van de fracties tijdens de algemene beschouwingen van
de begroting 2020-2023.

de indieners,

G.J. Veldhuis
VVD

A.J. Ramerman
CDA

J.G.J. Ramaker
Gemeentebelangen

Toelichting

Motie M2, VVD-CDA-GB, Grip sociaal domein

19

Motie
Raadsvergadering 4 en 7 november 2019
Ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Dalfsen, dient de volgende motie in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, nummer 997;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020-2023;
overwegende dat:
- hondeneigenaren in Dalfsen in 2019 € 49,35 belasting betalen voor hun eerste hond en € 64,95
voor elke volgende hond
- steeds meer gemeenten de hondenbelasting afschaffen
- hondenbelasting een willekeurige belasting is
- van hondeneigenaren geëist wordt dat ze zelf de hondenpoep opruimen
- handhaving hiervan nodig zal blijven
- controle op de hondenbelasting door een externe partij wordt uitgevoerd
- hondenpoep zakjes niet langer gratis worden uitgegeven door de gemeente
spreekt uit dat:
- afschaffing van de hondenbelasting tot de mogelijkheden behoort
- nadere onderbouwing nodig is
verzoekt het college:
- te onderzoeken of het mogelijk is om de hondenbelasting af te schaffen en hiervan de
consequenties in beeld te brengen, waarbij ook de kosten van de heffing van de belasting worden
betrokken
- daarbij de mogelijkheid te onderzoeken om de heffing onder te brengen bij (bijvoorbeeld) de OZB
- daarbij de mogelijkheid te onderzoeken daarbij ook te bekijken of de boetes voor het niet opruimen
van hondenpoep verhoogd kunnen of moeten worden
- de gemeenteraad hier voor de behandeling van de Perspectiefnota 2021-2024 over te rapporteren

de indiener,

Gerrit Jan Veldhuis
VVD

Betsy Ramerman
CDA

Motie M3, VVD-CDA-GB, Onderzoek afschaffen hondenbelasting

Jos Ramaker
Gemeentebelangen
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