Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 22 en 25 juni 2020
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

mw. E. van Lente
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp,
J.W. van Lenthe, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper
R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis
B.H.M. Schrijver

Afwezig:
mw. H.G. Kappert (Gemeentebelangen) en M.V. Veldman (ChristenUnie)
Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, loco-gemeentesecretaris H.J. van
der Woude, G.R. Doornewaard (griffie) en mw. M. Meijer-Uitenbroek (griffie, vanaf II.1)
ONDERWERP
1.

Opening

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de digitale raadsvergadering
om 19.30 uur. Mw. Kappert (Gemeentebelangen)
en dhr. Veldman (ChristenUnie) zijn afwezig.
De aanwezigheid van de raadsleden, wethouders
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en
zichtbaar vastgesteld.
De voorzitter verricht de loting voor hoofdelijke
stemmingen. Het stemnummer is 19 (mw. Upper).

2.

Spreekrecht burgers

Geen.

3.

Vaststelling agenda

Conform.
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4.

Perspectiefnota 2021-2024,
Investeringsplan 2021-2024 en 1e
bestuursrapportage 2020
Voorstel:
1. De Perspectiefnota 2021-2024 vast te stellen
en daarmee als uitgangspunten voor het
opstellen van de begroting 2021 te hanteren:
a. De raming van het gemeentefonds te
baseren op de meicirculaire 2020
b. In de jaren 2020 tot en met 2022 een
eventueel tekort ten laste te brengen van
het begrotingssaldo en deze tekorten
zoveel mogelijk om te buigen/ te
verkleinen.
c. Door ons college een sluitende begroting
op te laten stellen, in elk geval vanaf het
jaar 2023 of zoveel eerder als mogelijk
2. Het Investeringsplan 2021-2024 vast te
stellen.
3. De eerste Bestuursrapportage 2020 in
afwijking van de financiële verordening 2020
en als onderdeel van de perspectiefnota
2021-2024 vast te stellen
4. De begroting 2020 te wijzigen door
vaststelling van begrotingswijziging nr. 14.
5. De begroting 2020 te wijzigen door
vaststelling van begrotingswijziging nr 17.

De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun
algemene beschouwingen uit.
Het college beantwoordt gestelde vragen in eerste
termijn en doet de volgende toezeggingen:
- het onderzoek naar kostendekkendheid zal in
oktober gereed zijn (RvL)
- de raad ontvangt in het najaar de kadernota
cultuur met scenario’s voor nieuw beleid (JU)
- er komt een denktank met ondernemers om hen
beter te faciliteren (AS)
- het college stuurt een schriftelijke reactie naar
het rijk over de gemeentefinanciën (EvL)

5.

Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering om 21:32 uur
tot aankomende donderdag.

II.1.

Heropening

De voorzitter heropent de vergadering op
donderdag 25 juni 2020 om 19.30 uur.
De aanwezigheid van de raadsleden, wethouders
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en
zichtbaar vastgesteld.

II.2.

Perspectiefnota 2021-2024,
Investeringsplan 2021-2024 en 1e
bestuursrapportage 2020

De fractievoorzitters reageren in 2e termijn op de
algemene beschouwingen en de reactie van het
college.

(vervolg)

Dhr. Ramaker (Gemeentebelangen) dient, mede
namens alle andere partijen, een amendement in
waarmee de raad wordt voorgesteld om in
aanvulling op de eerste twee besluitregels te
besluiten:
1d. De investeringen in de verbetering akoestiek
centrale hal (€ 42.000) en vervanging
meubilair B&W kamer en instructiekamer
(€ 50.000) niet in 2020 uit te voeren, maar
vooralsnog uit te stellen.
2a. Het voorgestelde investeringsbedrag van
€ 200.000 in 2021 voor de vervanging van het
meubilair gemeentehuis uit te stellen.
(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2

Perspectiefnota 2021-2024,
Investeringsplan 2021-2024 en 1e
bestuursrapportage 2020
(vervolg)

Dhr. Jutten (Gemeentebelangen) dient, mede
namens alle andere fracties, een motie (M1) in,
waarmee de raad wordt voorgesteld uit te spreken
dat er zekerheid moet komen over de financiële
gevolgen van de invoering van de Omgevingswet
en de overgang voor gemeenten budgetneutraal
zou moeten verlopen. Daarbij wordt het college
verzocht de opvatting van de raad over te brengen
aan de VNG door steun uit te spreken voor de
motie van de gemeente Noordoostpolder.
Dhr. Broere (PvdA) dient, mede namens alle
fracties, een motie (M2), in waarmee de raad
wordt voorgesteld aan te sluiten bij het initiatief
#StopLokaleBezuiningen en het college wordt
verzocht dit onder de aandacht te brengen van
regiogemeenten, VNG, de pers en de landelijke
politiek.
Dhr. Schrijver (D66) dient een motie (M3) in,
waarmee het college wordt verzocht:
- om in 2020 onderzoek te doen naar de voor- en
nadelen van een integrale verordening Sociaal
Domein
- de resultaten van dit onderzoek z.s.m. aan de
raad voor te leggen
- bij een positief raadsbesluit de inhoudelijke
uitwerking in 2021 op te pakken.
- de raad intensief te betrekken bij de
ontwikkeling van deze verordening.
- deze verordening uiterlijk in december 2021 ter
besluitvorming aan de raad aan te bieden zodat
deze dan op 1 januari 2022 kan ingaan.
- om gelijktijdig, ook in begrijpelijk Nederlands,
digitaal en op papier een publieksversie
beschikbaar te hebben.
Het college doet de volgende toezeggingen in de
2e termijn:
- de raad ontvangt voor € 2,5 miljoen aan
voorstellen en opties voor bezuinigingen (RvL)
- suggestie m.b.t. groene daken wordt
meegenomen in gesprek met waterschap (RvL)
- na de zomer ontvangt de raad nadere informatie
over de zwembaden en er komt gelegenheid
voor meegeven van kaders (JU)
- onderzocht wordt of de verzilverlening een
goede aanvulling is op de starterslening (AS)
- bij de startnotitie IBOR zal ook een eerste
indicatie over inzet machinepark worden
meegenomen (RvL)
- de raad ontvangt een afschrift van de brief van
het college over de financiële positie van
gemeenten (EvL)
(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2

Perspectiefnota 2021-2024,
Investeringsplan 2021-2024 en 1e
bestuursrapportage 2020
(vervolg)

Wethouder Uitslag ontraadt motie M3, omdat hij
niet verwacht dat de papieren winst zal leiden tot
meer maatwerk en lagere kosten. Wethouder
Schuurman ondersteunt motie M1. Hij herkent de
zorgen.
Burgemeester van Lente laat het oordeel over het
amendement aan de raad. De investering kan
worden uitgesteld, maar het mag geen afstel
worden. Zij stelt voor om de uitvoering van motie
M2 samen met de griffier op te pakken in plaats
van dit in handen van het college te leggen.
Daarmee laat zij het oordeel van deze motie aan
de raad.
Dhr. Schrijver trekt motie M3 in, gelet op de
reacties van de overige fracties en het college.
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming over het amendement, waarmee dit is
aangenomen.
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming, waarmee het gewijzigde besluit is
aangenomen. De raad besluit:
1.

2.

3.

4.
5.

De Perspectiefnota 2021-2024 vast te stellen en
daarmee als uitgangspunten voor het opstellen
van de begroting 2021 te hanteren:
a. De raming van het gemeentefonds te baseren
op de meicirculaire 2020
b. In de jaren 2020 tot en met 2022 een
eventueel tekort ten laste te brengen van het
begrotingssaldo en deze tekorten zoveel
mogelijk om te buigen/ te verkleinen.
c. Door ons college een sluitende begroting op te
laten stellen, in elk geval vanaf het jaar 2023
of zoveel eerder als mogelijk
d. De investeringen in de verbetering akoestiek
centrale hal (€ 42.000) en vervanging
meubilair B&W kamer en instructiekamer (€
50.000) niet in 2020 uit te voeren, maar
vooralsnog uit te stellen.
Het Investeringsplan 2021-2024 vast te stellen.
a. Het voorgestelde investeringsbedrag van €
200.000 in 2021 voor de vervanging van het
meubilair gemeentehuis uit te stellen
De eerste Bestuursrapportage 2020 in afwijking
van de financiële verordening 2020 en als
onderdeel van de perspectiefnota 2021-2024 vast
te stellen
De begroting 2020 te wijzigen door vaststelling
van begrotingswijziging nr. 14.
De begroting 2020 te wijzigen door vaststelling
van begrotingswijziging nr. 17.

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming over moties M1 en M2, waarmee deze
zijn aangenomen.
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II.3

Stand van zaken bestuursprogramma
2018-2022
Het voorstel wordt doorgeschoven naar de
Doel:
volgende openbare raadsvergadering.
Kennis te nemen van de stand van zaken van
de bestuurlijke kalender behorende bij het
Bestuursprogramma 2018-2022 (tot en met
2020) en de oplegnotitie “Tussenevaluatie
bestuursprogramma: voortzetten of bijsturen?”

II.4

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
28 september 2020.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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