
                                                                              
 

                                                        

 
 
 
Raadsvoorstel 
 
 
 
Status: Besluitvormend 
 
 
 
 
  
Agendapunt: 8 
  
Onderwerp: Missie en Visie fase 1 
  
Datum: 16 mei 2019 
  
Portefeuillehouder: drs. E. van Lente 
  
Decosnummer: 946 
  
Informant: Nicole Snellaars – Lamers 
 n.snellaars@dalfsen.nl 
 (0529) 488 391 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel: 

1. Kennis te nemen van de notities ‘Dalfsen in gesprek’ (oogst fase 1 en observaties). 
2. Kennis te nemen van de website www.dalfseningesprek.nl als instrument om de 

communicatie over fase 1 te faciliteren. 
3. De opbrengst van fase 1 als startpunt te nemen voor een brede dialoog met de samenleving 

in de vervolgfase. 
 
 

http://www.dalfseningesprek.nl/


                                                                        

 
Inleiding:  
Een gemeenschap heeft een gemeenschappelijk verhaal nodig met een blik op de toekomst. De 
Raadsagenda Kleurrijke Kubus (2018) benadrukt het belang van een actuele strategisch Missie en 
Visie document. De huidige Missie en Visie ‘Bij Uitstek Dalfsen’ (2009) is niet meer up-to-date en sluit 
daardoor onvoldoende aan bij de strategische opgaven waar de Dalfser samenleving samen voor 
staat. 
 
In februari 2019 is een beschrijving van de procesmatige uitgangspunten opiniërend in de 
raadscommissie behandeld. De startnotitie Actualisatie Missie en Visie, samen op weg naar de 
toekomst onderscheidt drie hoofdonderdelen in het Missie en Visie-traject.  
 
In de periode eind maart – mei 2019 zijn raad en college, onder begeleiding van het bureau 
Waardengedreven, met elkaar in gesprek geweest over waarden. Met dit raadsvoorstel wordt deze 
eerste fase van het Missie en Visie traject afgerond.  
 
Argumenten: 
1.1. Waarden kennen en de waarde daarvan weten, is de kern van de producten van Missie en Visie 
fase 1 
Als je de toekomst niet kan voorspellen, ga dan uit van wat je samen belangrijk vindt. Deze waarden 
vormen een gezamenlijk houvast bij het onvoorspelbare. In het gesprek dat de raadsleden, enkele 
commissieleden en de collegeleden met elkaar hebben gevoerd, lag de focus op vragen als; ‘wie zijn 
we, wat is kenmerkend voor de Dalfser identiteit en mentaliteit en wat vinden we belangrijk’.  
 
Een dialoog over wie we als Dalfsen zijn en wat een waarde kan betekenen, creëerde een 
gezamenlijk beeld. Over wat Dalfsen, Dalfsen maakt. Er is een duidelijk vertrekpunt en een ‘geest’ 
gevangen waarmee in het vervolg een brede dialoog met de gemeenschap, ook in combinatie met 
trends en ontwikkelingen, gevoerd kan worden: 
 5 tijdloze, typisch-Dalfser waarden: Dynamiek, erbij horen, respect, noaberschap en nuchterheid .  
 10 thema’s/onderwerpen die belangrijk zullen zijn om de toekomst van Dalfsen samen vorm te 

geven (niet limitatief): wonen, economie, veiligheid, de gemeente, mobiliteit, onze gemeenschap, 
jongeren, duurzaamheid, groen en natuur, zorg. 

 
Om deze brede dialoog vorm te geven, wordt voorgesteld om te besluiten dat de opbrengst van fase 1 
het startpunt is voor het vervolg.  
 
1.2/2.1. Afronding fase 1 met twee producten, maar één inhoud  
De opbrengst van fase 1 is gevat in twee inhoudelijke producten: een notitie met een beschrijving van 
het proces en de inhoud (bijlage 1) en de website www.dalfseningesprek.nl als instrument om de 
communicatie over deze eerste fase te faciliteren. Waar de notitie een meer beschouwende weergave 
is met inzichten die vanuit theoretisch oogpunt interessant zijn, richt de website zich op de 
inhoudelijke opbrengst van de raadssessies. De notitie biedt context en ademt vooral proces en het 
belang van dialoog uit. De website is sec ingericht om de inhoudelijke opbrengst tot nu toe transparant 
te tonen. 
 
3.1. Gemeenteraad vervult een actieve rol in de dialoog met de gemeenschap door betrokkenheid in 
voorbereiding en uitvoering 
In de laatste sessie is uitgesproken dat de gemeenteraad een actieve rol in de dialoog met de 
gemeenschap wil vervullen. Dit roept de vraag op naar de precieze positie en inzet van raads- en 
commissieleden. De betrokkenheid vanuit de gemeenteraad beperkt zich niet tot de uitvoering van de 
brede dialoog, maar wordt ook in de voorbereiding aangesproken. Suggesties vanuit de 
gemeenteraad over welke aanpak deze gewenste actieve rol helpt te verwezenlijken, zijn essentieel.  
 
Als tweede bijlage is een notitie van de externe begeleiders van fase 1 (bureau Waardengedreven) 
toegevoegd met daarin observaties en advies voor het vervolg. 
 
 
 

http://www.dalfseningesprek.nl/


                                                                        

Kanttekeningen en alternatieven 
Dit raadsvoorstel gaat over de afronding van de eerste fase, waarin de gemeenteraad een centrale rol 
heeft gehad. Het ligt niet voor de hand om alternatieven te formuleren. We staan aan de vooravond 
van de vervolgfase, waarin de gemeente samen optrekt met de Dalfser gemeenschap en wat moet 
leiden tot een nieuwe missie en visie. Er wordt voorgesteld om de opbrengst van fase 1 (gekozen 
waarden en gespreksonderwerpen) als startpunt te nemen voor de dialoog met de samenleving. Dat 
wil niet zeggen dat het daarmee in beton gegoten is, het toont het belang dat wordt gehecht aan het 
faciliteren van een open dialoog passend bij Dalfsen (‘wat maakt Dalfsen, zo Dalfs’). 
 
Duurzaamheid: 
Input voor realiseren en onderhouden van een duurzaam contact met gemeenschap. 
 
Financiële consequenties: 
De gemaakte kosten vallen binnen het programma Bestuur, ondersteuning en algemene 
dekkingsmiddelen.  
 
Communicatie: 
Communicatie is een belangrijk onderwerp bij de vormgeving van de vervolgfase. Het is belangrijk om 
voldoende context te bieden bij de overgang van fase 1 naar de vervolgfase. De website is een 
instrument dat de inhoudelijke opbrengst tot nu toe transparant toont. 
 
Vervolg: 
Het opstarten van het participatieproces met de gemeenschap (bredere groep dan usual suspects) 
met een actieve rol van de gemeenteraad. Fase 2 en 3, zoals beschreven in de startnotitie, krijgen in 
de uitvoering een meer fluïde karakter door het als één vervolgfase te benaderen. 
 
Bijlagen: 
1. Notitie ‘Dalfsen in gesprek, oogst fase 1’ 
2. Notitie ‘Dalfsen in gesprek, observaties en advies’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de burgemeester,  
drs. E. van Lente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester d.d. 16 mei 2019, nummer 946; 
 
overwegende dat de opbrengst van Missie en Visie fase 1 aanknopingspunten biedt voor het vervolg 
van het Missie en Visie-traject; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

1. kennis te nemen van de notities ‘Dalfsen in gesprek’ (oogst fase 1 en observaties); 
2. kennis te nemen van de website www.dalfseningesprek.nl als instrument om de communicatie 

over fase 1 te faciliteren; 
3. de opbrengst van fase 1 als startpunt te nemen voor een brede dialoog met de samenleving in 

de vervolgfase. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 mei 2019. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater 
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