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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 6 oktober 2014
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen

mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
J. Leegwater

ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp,
P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker, A. Schuurman,
mw. I.G.J. Snijder-Haarman, A. Westerman
A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman,
J.W. Uitslag
mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp
J.J. Wiltvank
J.T.P.M. Rooijakkers
-

Commissieleden
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
D66
VVD

G.J. Veldhuis (ter vervanging van dhr. Schuring)

CDA

Tevens aanwezig:
Wethouders N.L. Agricola, R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, secretaris J.H.J. Berends
Ambtelijke ondersteuning: T. Mosterman (bij agendapunt 4)
Met kennisgeving afwezig:
R.P. Schuring

AGENDAPUNT

COMMISSIEADVIES/BESLUIT

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19:35 uur.
Dhr. Schuring (VVD) wordt vervangen door dhr.
Veldhuis.

2.

Spreekrecht burgers

Op het onderwerp ‘Beleidsnota drie
decentralisaties incl. verordeningen’ spreken dhr.
Wevers en mw. Zweers-Meester in.
• Dhr. Wevers verzoekt de vrijkomende WTCGgelden anders in te zetten en stelt een aantal
vragen over de begeleiding AWBZ.
• Mw. Zweers roept op tot het toevoegen van
een GGZ professional in het kernteam, vraagt
aandacht voor de overgang van 18+ naar de
volwassenen-GGZ en vraagt om een
meldpunt voor zorgvragers en hulpverleners.

3.

Vaststelling agenda

Conform.
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4.

e

e

Omgekeerd inzamelen 1 en 2 fase
Kennis te nemen van:
e
1. De evaluatie 1 fase Omgekeerd
Inzamelen.
In te stemmen met:
e
1. De 2 fase omgekeerd inzamelen.
2. In 2015, 2016 en 2017 het
vastrechtbedrag uit de
Afvalstoffenheffing jaarlijks te
verhogen met € 10,- per aansluiting
(totaal € 30,-).
3. Tot 31-12-2018 de meerkosten van
Omgekeerd Inzamelen en de extra
verbrandingsbelasting te betalen uit
de Egalisatiereserve Reiniging. Het
betreft een totaalbedrag van
€ 581.300,-.
4. Het college opdracht te geven de
financiele consequenties te
verwerken in de concept
belastingsverordening
reinigingsheffing 2015, 2016 en 2017
en begroting 2015-2018 (verwerking
in voorjaarsnota 2015).

5.

Beleidsnota drie decentralisaties
• De notitie “Meedoen en Verbinden;
nieuwe taken in het sociale domein”
vast te stellen.
•
De nota met antwoorden op de
ingediende zienswijzen vast te stellen
(reactienota).
• De volgende verordeningen vast te
stellen:
- Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2015;
- Verordening jeugdhulp 2015;
- Re-integratieverordening
Participatiewet;
- Verordening tegenprestatie
Participatiewet;
- Verordening loonkostensubsidie
Participatiewet;
- Afstemmingsverordening
Participatiewet.

e

e

De raadscommissie is positief over de 1 en 2
fase van de afvalinzameling.

In antwoord op vragen van de raadscommissie
over de geplande verhoging van het vastrecht,
zegt wethouder Agricola toe dat de raad jaarlijks
een rapportage zal ontvangen waarin kosten en
baten worden weergegeven. Als daar aanleiding
toe bestaat, zal het college aan de raad een
voorstel doen om het vastrecht niet te verhogen of
te verlagen. Wethouder Van Leeuwen geeft
daarbij aan dat de raad besloten heeft tarieven
kostendekkend te maken. Dit uitgangspunt wordt
bij die afwegingen betrokken.
Gehoord deze toezegging, kan de
raadscommissie zich in dit voorstel vinden, met
uitzondering van de fractie D66. De fractie is van
mening dat een verhoging niet nodig is door de
verwachte meevallers en de hoogte van de
bestemmingsreserve.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad wordt
opgenomen. Desgewenst kan de fractie van D66
een stemverklaring afgeven.

De voorzitter stelt een andere wijze van
behandelen voor, gelet op de omvang en zwaarte
van het voorstel. De fracties krijgen in eerste
termijn de gelegenheid voor het geven van een
algemene beschouwing. De voorzitter hanteert
een spreektijd van 8 minuten, per fractie één
woordvoerder. In tweede termijn voor de
commissie spreken meerdere woordvoerders per
fractie zowel beeldvormend als opiniërend over
het voorstel. Aansluitend reageert het college op
de eerste en tweede termijn van de commissie.
De raadscommissie stemt met deze wijze van
behandeling in.
Na afloop van de eerste termijn concludeert de
voorzitter dat de raadscommissie van mening is
dat veel werk is verzet en dat complimenten
gegeven worden aan college, instanties en de
raad. Inhoudelijk vindt de raadscommissie
meedoen in de samenleving van groot belang. Dit
geeft waarde. Van belang is het inzetten van de
eigen kracht van de samenleving, maar ook dat
ondersteuning van de zwakkeren geboden is.
(zie hierna)
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5.

Beleidsnota drie decentralisaties
(vervolg)

In tweede termijn worden vragen gesteld en
opinies uitgesproken over onder meer:
Algemeen
- Communicatieplan: bereiken van de
inwoners, gelet op signaal WMO raad.
- Financiën: inzet reserve frictiegelden
- Stapeling maatregelen ‘zware gevallen’
- Afhandeling van klachten/ombudsfunctie,
troubleshooter
- Monitoring en voortgangsinformatie
- Couleur locale bij vertaling verordeningen
WMO
- Inkoop en aanbesteding en
kwaliteitscriteria
- Combinatie vervoersstromen
- Cultuurverandering
- Mantelzorg
- Eenzaamheid
- Maatregelen chronisch zieken en
gehandicapten
- Inzet van kerken
- Uitwerking van landelijke korting
Jeugdzorg
- Specialistische GGZ en problematiek
jong-volwassenen
- Aandacht voor preventie
- Inzicht gebruik PGB’s
- Kostenverhoging PGB naar zorg in natura
- Consultatiebureaus
Participatiewet
- Voorlichting en ontzorging werkgevers
- Inrichting gemeentelijke organisatie
- Tegenprestatie: na 1 jaar, belemmering
regulier werk
- Social return bij gemeente zelf
- No-risk polis
Wethouder Van Leeuwen zegt toe dat de raad
een voorstel tegemoet kan zien over de te
hanteren kaders bij onttrekking uit de reserve
frictiegelden.
Wethouder Von Martels zegt toe dat de raad nog
komt te spreken over kwaliteitseisen en borging
van informatie (WMO).
Het college komt schriftelijk terug op gestelde
vragen van het CDA over de periode van 1 jaar
waarin geen tegenprestatie wordt gevraagd en
het effect van stapeling van maatregelen van
verschillende decentralisaties bij cliënten.
Gelet op de tijd doet de voorzitter een
ordevoorstel. Het voorstel zal worden doorgeleid
naar de raad als bespreekstuk. Daar heeft de
raad nogmaals de gelegenheid voor het
uitspreken van opinies en uiteraard voor het
indienen van moties en amendementen. De
commissie stemt hiermee in.
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6.

7.
8.

Verkennende notitie
consultatiebureaus
U wordt gevraagd te discussiëren over
het onderwerp locatie(s) van het
consultatiebureau. Daarbij uw voorkeur
uit de spreken voor het bestaande
beleid tot concentratie in de Trefkoele of
voor het aanvullend huisvesten
van een consultatiebureau in de kernen
Nieuwleusen en Lemelerveld. Bij
uw afwegingen wordt u gevraagd de
inhoudelijke en financiële
argumenten, zoals opgenomen in de
Verkennende notitie
consultatiebureau Dalfsen te betrekken.

Vaststellen besluitenlijsten 1 en 8
september 2014
Sluiting

Dhr. Wiltvank (PvdA) doet een ordevoorstel om dit
punt van de agenda af te voeren. Wethouder Von
Martels ondersteunt dit verzoek en geeft aan dat
hij aanvullende informatie m.b.t.
consultatiebureaus in de regio om onze gemeente
graag in het voorstel wil meenemen. Dhr. Uitslag
(CDA) geeft aan dat de raad in de gelegenheid
moet worden gesteld om een besluit of een motie
aan te nemen.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp van
de agenda wordt afgevoerd. Zij verzoekt het
college een nieuw voorstel te maken dat een
besluitvormend karakter heeft. Dit voorstel moet
worden aangeboden aan de agendacommissie
voor besluitvorming in commissie en raad in
november.
Conform.
De voorzitter sluit de vergadering om 23:27 uur.

Aldus besloten door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
10 november 2014.
De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte

de griffier,
drs. J. Leegwater

