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Doel:
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?”
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Inleiding: 
In maart 2018 waren de verkiezingen voor de gemeenteraad. De fractievoorzitters hebben 
gezamenlijk een Raadsagenda 2018-2022 op hoofdlijnen opgesteld met de titel: “Kleurrijke kubus”. Na 
vaststelling van de Raadsagenda vond het proces van coalitievorming plaats. Gemeentebelangen en 
het CDA hebben een coalitiedocument 'Dichtbij-DALFSEN-Dichtbij' opgesteld. Het coalitiedocument is 
vertaald naar een meer gedetailleerd bestuursprogramma en kalender zodat de onderwerpen in de tijd 
zijn uitgezet. Het bestuursprogramma kunt u terugvinden op het RIS, commissiebehandeling 8 oktober 
2018. Aangezien we nu halverwege de zittingsperiode zijn, is het tijd om u een update te geven over 
de stand van zaken van het bestuursprogramma. Dit d.m.v. een weergave van de stand van zaken in 
de kalender en met een oplegnotitie “Tussenevaluatie bestuursprogramma: voortzetten of bijsturen?”. 

Kernboodschap:
De conclusie met betrekking tot de tussenevaluatie van het Bestuursprogramma 2018-2022 kan zijn 
dat er in de eerste helft veel van het programma is gerealiseerd en dat aan alle thema’s uit de 
‘Kleurrijke kubus’ voldoende aandacht is besteed. Maar ook dat de totale planning van het programma 
scherper kan. 
De blik vooruit stelt ons voor grote opgaven (zie ook de Perspectiefnota), waarbij we er voor moeten 
waken niet alleen naar ons huishoudboekje te kijken (hoe belangrijk ook), maar ook de 
maatschappelijke en inhoudelijke dimensie voor ogen te houden. 

Duurzaamheid:
N.v.t.

Communicatie:
N.v.t.

Vervolg:
De aankomende periode zal verder uitvoering worden gegeven aan het bestuursprogramma met 
bijbehorende kalender. Volgend jaar zult u weer geïnformeerd worden over de stand van zaken van 
de het bestuursprogramma met bijbehorende kalender. 

Bijlagen:
1. Bestuurlijke kalender 2018-2022 (weergegeven stand van zaken tot mei 2020)
2. Oplegnotitie “Tussenevaluatie bestuursprogramma: voortzetten of bijsturen?”.  

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de adjunct-gemeentesecretaris/directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude


