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Doel: 
Kennis te nemen van stand van zaken samenwerking. 
 
 
 

 
 
 
 
Inleiding:  
Volgens afspraak wordt u periodiek geïnformeerd over de stand van zaken inzake intergemeentelijke 
samenwerking. Voor u ligt de tussenstand per 1 januari 2014. 
 
Kernboodschap: 
Zoals bekend richten we onze samenwerking op een tweetal dossiers: het Shared Servises Center 
Zwolle/Kampen/Provincie Overijssel (SSC ZKP) en op Belastingen. 
 
SSC ZKP 
In ‘Sterker Dichtbij’ (oktober 2011) is aangegeven dat wij toe willen treden tot het SSC ZKP, op de 
(huidige) onderdelen ICT, Inkoop en Personeels- en salarisadministratie (PSA).waar mogelijk samen 
met Staphorst en Zwartewaterland, onze samenwerkingspartners. 
 
In opdracht van de stuurgroep samenwerking Dalfsen/Staphorst/Zwartewaterland (DSZ), hebben 
vanaf medio dit jaar, door een externe adviseur, een verkenning laten uitvoeren naar de wenselijkheid 
en voorwaarden van toetreding tot het SSC en de acceptatie aan de kant van het SSC. Er hebben 
gesprekken op bestuurlijk (portefeuillehouders SSC-partners, idem toetreders) en ambtelijk niveau 
(secretarissen, kwartiermaker SSC) plaatsgevonden. Die verkenning heeft een positief beeld 
opgeleverd. DSZ zijn welkom om toe te treden, toetreding kan (op zijn vroegst) per 1 januari 2015, 
toetreding vindt plaats op alle drie de onderdelen (ICT, Inkoop en PSA) en kan eventueel gefaseerd 
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plaatsvinden (dus hoeft niet op onderdelen tegelijk plaats te vinden, ook kunnen gemeenten elk een 
verschillend tempo van toetreding hanteren). Nadere gesprekken zijn nodig om de voorwaarden van 
toetreding te verfijnen, verder uit te werken in een business case. 
 
Tijdens de verkenning hebben ook gesprekken plaatsgevonden met Dronten. Dronten heeft dezelfde 
ambitie als ons: toetreden tot het SSC. Dronten is ook bestuurlijk aangehaakt bij de Regio Zwolle en 
voor een belangrijk deel maatschappelijk georiënteerd op onze regio. Inmiddels is helder dat Dalfsen 
en Dronten de kopgroep vormen als het gaat om ambitie en snelheid van toetreding tot het SSC; 
Staphorst en Zwartewaterland lijken op dat punt af te haken. Ambtelijk zullen de directies van Dalfsen 
en Dronten op zeer korte termijn, samen met het SSC, starten met het maken van een ‘business case’  
voor de toetreding. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of, hoe en wanneer we gaan 
toetreden. Naar verwachting is die het tweede kwartaal van 2014 gereed. Over de uitkomst daarvan 
wordt u geïnformeerd. 
 
We zullen in Dalfsen op korte termijn starten met het vervangen van een groot deel van onze ICT 
omgeving. In de wetenschap dat we aansluiting willen zoeken bij SSC ZKP, hebben we het SSC 
gevraagd in onze planvorming mee te denken. Dit heeft ertoe geleid dat de projectleider SSC uit 
Zwolle de plannen van het SSC en Dalfsen over elkaar heeft gelegd en ons kan helpen met lijst van 
zaken waar we wel/geen rekening mee kunnen of moeten houden. We voorkomen hiermee niet alleen 
dat er desinvesteringen worden gedaan, het zal ons op later tijdstip ook helpen de daadwerkelijke 
overstap makkelijker te maken. Een zeer constructieve houding dus vanuit het SSC. 
 
Belastingen 
Dalfsen, Kampen en Zwartewaterland hebben opdracht te geven een business case te maken inzake 
samenwerking op het gebied van belastingen. Het gaat om belastingen (inclusief de WOZ), de 
basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). 
Een eerste globale berekening eerder, heeft al laten zien dat er stevige (structurele) financiële 
voordelen te behalen zijn, naast de voordelen die samenwerking biedt op het punt van 
kwaliteitsbundeling en vermindering van kwetsbaarheid. Er worden drie opties in beeld gebracht: 1

e
 

samenwerking Kampen/Dalfsen/Zwartewaterland 2
e
 K/D/Z sluiten aan bij GBLT (Locosensus Tricijn; 

Zwolle gaat de belastingtaak per 1 januari 2014 aan hen overdragen, Dronten is sinds 1 januari 2013 
al over) en 3

e
 aansluiten bij het samenwerkingsverband Deventer/Olst-Wijhe/Raalte. 

De business case is 1 februari 2014 gereed. Over de uitkomst daarvan wordt u geïnformeerd. 
 
Communicatie: 
Medewerkers van de afdelingen en Ondernemingsraad worden periodiek geïnformeerd. 
Bij het belastingonderzoek heeft er al een ‘kick off’ bijeenkomst plaatsgevonden van alle betrokken 
medewerkers. Het onderzoek is daadwerkelijk gestart. 
 
Vervolg: 
Uw raad wordt op de hoogte gehouden van de uitkomsten van beide onderzoeken (SSC en 
belastingen). 
 
Bijlagen: 
Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart 


