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Gemeentebelangen

1) Blad 12 punt 3.1 - 5: Wat wordt er bedoeld met " Vaststellen Esthetisch programma van eisen 
(pve) voor het weggedeelte Zwolle-Wijthmen (N35)" ?

Dit is een soort specifieke welstandsnota, die de Dalfser raad moet vaststellen omdat een deel 
van het project op Dalfser grondgebied ligt. De ruimtelijke kwaliteit van de bouwwerken 
langs/voor  de weg (schermen, viaducten ,bruggen, e.d.) wordt hier dan aan getoetst.
Rijkswaterstaat bekijkt of het mogelijk is dat het Estetisch Programma van Eisen niet door de 
afzonderlijke gemeenteraden hoeft te worden vastgesteld. Dan vervalt deze actie voor Dalfsen.

2) Blad 29 punt 9.1 - 3: Bij het punt "Actualiseren van de notitie inbreidingslocaties." staat 0% 
gerealiseerd terwijl alles groen is. Klopt dat wel?

Deze activiteit wordt op dit moment nog niet uitgevoerd maar later dit jaar, vandaar dat het 
percentage van 0% is ingevuld. Achteraf gezien was een percentage van 25 of 50% beter 
geweest. Aangezien er geen afwijkingen te verwachten zijn is alles op groen gezet.

3) Blad 31 punt 9.2 - 1: Klopt het aantal nieuwe verblijfobjecten met woonfunctie wel? Dit lijkt erg 
laag in relatie tot de huidige ontwikkelingen. 

Het aantal klopt. Het lage aantal wordt veroorzaakt doordat we eind 2015 extra aandacht aan het 
gereed melden hebben geschonken en veel woningen hebben gereed gemeld (zie jaarrekening 
2015 het hoge aantal nieuwe verblijfsobjecten van 154, totaal 11.391).
Door deze actie zijn woningen welke normaal gesproken in 2016 gereed zouden zijn gemeld naar 
voren gehaald, waardoor begin 2016 minder woningen als gereed zijn verwerkt in de BAG. 
Aanleiding voor deze extra aandacht is de ingangsdatum van de nieuwe woonafspraken van de 
provincie, welke op 1 januari 2016 zijn ingegaan. De restcapaciteit van de bestemmingsplannen 
geldt als startpunt voor deze nieuwe afspraken.  

4) Blad 33 bij niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren staat de aanleg fietsroute 
Kanaaldijk ruim 50.000,- in de min. Wat is hier de oorzaak van?

De fietsroute kanaaldijk maakt onderdeel uit van de onderliggend wegennetprojecten van de 
N348. Voor een aantal projecten is in 2013 BDU subsidie aangevraagd, waaronder voor de 
fietsroute. Voor de subsidieaanvraag is voor elk subsidieproject een (globale) kostenraming 
opgesteld. Het huidige projectbudget is op deze kostenraming gebaseerd. Door scopeaanpassing 
en door een hogere kwaliteitsniveau is het budget overschreden. Daarnaast zijn tijdens het 
participatieproces enkele wensen van bewoners meegenomen, die voor een kostenverhoging 
hebben gezorgd. Financieel gezien maakt dit project onderdeel uit van het totaalproject 
“aansluitingen N348”  en binnen dit project wordt de overschrijding van de fietsroute Kanaaldijk 
opgevangen.

ChristenUnie

1) Wat zijn criteria om tekorten op de exploitatie vanuit de ARVB te dekken? 

Volgens het vastgestelde beleid ( nota reserves en voorzieningen ) is het criteria van de ARVB 
het doen van onvoorziene en incidentele uitgaven, alsmede saldi van de jaarrekening op te 
vangen. In deze eerste bestuursrapportage worden uitgaven ten laste van de ARVB voorgesteld 
die hieraan voldoen. 

2) Kunnen budgetten met terugwerkende kracht overgeheveld worden naar een volgend jaar (via de 
ARVB)? Zie budget RKC.

Het budget RKC is een jaarlijks terugkerende post in de begroting. Om voor budgetoverheveling 
in aanmerking te komen dient het budget een incidenteel karakter te hebben. Dit budget kwam bij 
de jaarrekening 2015 hiervoor niet in aanmerking. In deze eerste bestuursrapportage wordt 
eenmalig extra budget gevraagd voor 2016.
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3) Wat is het eigen beeld van college over juridische capaciteit en kwaliteit?  P 9

Er zijn geen directe aanleidingen om te veronderstellen dat er onvoldoende juridische kennis 
binnen de organisatie aanwezig is dan wel dat deze door de organisatie kan worden ingehuurd 
indien nodig. Het college zou echter graag wat meer zekerheid willen hebben op dit punt. Dat is 
nu net de reden waarom zij een Legal Audit zeer wenselijk acht.

4) Komt huur loods buitendienst weer vrij na aanpak gemeentewerf? P14

Huur loods komt niet vrij na aanpak gemeentewerf. De huur van deze externe bedrijfsruimte is 
onderdeel van de oplossing voor het ruimtevraagstuk voor de buitendienst.

5) Waren diverse uitbreidingen (wegen, groen, verlichting,….) niet te voorzien?

Uitbreidingen hebben te maken met planontwikkelingen. Na realisatie van de plannen komen 
deze voor beheer en onderhoud in aanmerking. De daadwerkelijke areaaluitbreiding wordt 
achteraf opgenomen.

6) Was het niet een ongelukkige keuze om de beschoeiing niet over te dragen aan het waterschap? 
P 15

Overdracht van de beschoeiing was een mogelijkheid geweest. Voor de afkoop van het 
onderhoud naar de toekomst toe heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Op basis van de 
genoemde afkoopsom ( € 800.000 ) is besloten de beschoeiing niet over te dragen.

7) Hoe is het percentage van 75% voor onderwerp freeriders te onderbouwen? P 16

Opiniërend stuk is maart 2016 in de commissie besproken. Een voorstel tot afhandeling volgt.

8) Uitleg over 779 werkzoekenden (aanzienlijk hoger dan begroot). Wat betekent ster hierbij ? 

Deze verwijst naar de toelichting onder de tabel. 779 werkzoekenden betreft de stand per
februari 2016. 

9) Hoe is de score van 134 mbt verzuim te interpreteren voor stand mei 2016. Er wordt verwezen 
naar een jaar geleden. P 20

134 betreft het aantal op basis van het schooljaar 2014 – 2015. Het schooljaar 2015 – 2016 is 
nog niet afgerond. Hieronder de meest recente gegevens over de periode tot nu toe.
Over de periode 1 augustus 2015 tot 1 juni 2016 betreft het aantal 119, waarvan:

Absoluut verzuim          35 
Luxe verzuim                11
Signaalverzuim             73

10) We ontvangen graag een nadere analyse van de bijzondere bijstand P 23

Het aantal aanvragen en de totale uitgaven voor de bijzondere bijstand zijn in de afgelopen jaren 
fors gestegen. De volgende factoren zijn van belang bij deze ontwikkeling.

In de eerste plaats heeft de groei te maken met de algehele economische situatie. Het aantal 
bijstandsuitkering is de afgelopen jaren ook sterk gestegen en het aantal aanvragen bijzondere 
bijstand houdt hier gelijke tred mee.

Ten tweede werden tot 2015 sommige regelingen uitgevoerd in het kader van het minimabeleid. 
Vanaf 2015 is geen collectieve regeling meer toegestaan, met uitzondering van de regeling 
chronisch zieken en gehandicapten. Alle regelingen moeten nu individueel worden getoetst. Dit 
betreft bijvoorbeeld de bijdrage voor kinderen.
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In de derde plaats is de regeling chronisch zieken en gehandicapten in 2015 gedecentraliseerd 
naar de gemeenten.

In de vierde plaats is de stijging vanaf 2015 mede te verklaren door de laagdrempelige 
aanvraagprocedure. Er is eén aanvraagformulier ontwikkeld voor alle regelingen. 

In de vijfde plaats is een enorme stijging waar te nemen voor bijzondere bijstand voor bewind 
voering. In 2015 is ca. € 94.000,- uitgegeven op dit onderdeel. In 2015 ontvingen 74 personen 
bijzondere bijstand voor bewind voering. In 2012 was dit aantal nog 16.

In de zesde plaats is een forse stijging waar te nemen op het onderdeel leenbijstand. Dit is een 
vorm van bijzondere bijstand voor met name inrichtingskoten voor de vergunninghouders

11) Welk(e) initiatief/ven zijn er mbt jeugdzorg ingevuld? P 25

Bij de huisartsenpraktijk in Lemelerveld is een van de jeugdconsulenten eens in de twee weken 
standaard een dagdeel aanwezig. Dit heeft meerdere doelen, zoals een lagere drempel voor 
ouders met een hulpvraag en directer contact met de huisarts,  wat mogelijk leidt tot beter 
bespreken van praktijksituaties. Met deze inzet wordt ervaring opgedaan die bij positieve 
beoordeling ook elders in de gemeente opgepakt kan worden. 
Daarnaast zijn we in gesprek met het onderwijs (samenwerkingsverband passend onderwijs) 
over een project preventieve aanpak dyslexie. Door een vroegtijdig inzet op dyslexie zou 
toename van problematiek kunnen worden voorkomen. Indien dit project oplevert wat er van 
wordt verwacht,  dan kan dat op termijn leiden tot minder doorverwijzing naar zwaardere dyslexie 
trajecten. Dit heeft voordelen voor de jeugdige (minder belemmeringen), maar ook voor de 
gemeente, minder inzet van zorgtrajecten. Kort na de zomervakantie verwachten we meer te 
weten over deze inzet. 

12) Wat is de complete aanpak voor het in beeld brengen van mantelzorgers ? P26

In 2016, het overgangsjaar wat betreft uitvoering mantelzorgopdracht van Carinova/SVTO naar 
de welzijnspartijen, voeren we de volgende acties uit om mantelzorgers in beeld te krijgen;
-  Mantelzorgwaardering
-  Carinova Mantelzorgondersteuning en Stichting vrijwilliger thuiszorg Overijssel voeren diverse 
activiteiten uit om mantelzorgers te ondersteunen en daardoor in beeld te krijgen.
-  De werkgroepen Mantelzorg in de kernen Lemelerveld, Dalfsen en Nieuwleusen zijn groepen 
(ex) mantelzorgers. Ze kennen de mensen, herkennen mantelzorgers en ondersteunen ze. 

In 2016 worden onderstaande acties om mantelzorgers in beeld te brengen voorbereid, in 2017 
gaan deze acties van start. Daarnaast zijn we in gesprek met de welzijnspartijen om te bepalen 
hoe zij de opdracht mantelzorg gaan uitvoeren. 

- Bewustwordingscampagne: door de inzet van een campagne willen we aan inwoners duidelijk 
maken wat mantelzorg inhoud, maar ook waar ondersteuning te vinden is.
- Door de inzet van de mantelzorgcoach, iemand die naast de mantelzorgers staat, hopen we 
meer mantelzorgers in beeld te krijgen en passend te ondersteunen.
-(Semi) professionals in het veld: niet alle professionals in het werkveld herkennen mantelzorgers 
als zodanig. Als professionals meer mantelzorgers herkennen, kunnen ze de mantelzorger wijzen 
op de ondersteuningsmogelijkheden. Bij (semi) professionals kan gedacht worden aan 
gemeentelijke consulenten, welzijnsinstanties, kerken, sportverenigingen, jongerenwerkers.
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13) Voortgang nieuwe verblijfsobjecten lijkt ver achter te blijven. Wat is planning einde 2016? P 31

Het aantal klopt. Het lage aantal wordt veroorzaakt doordat we eind 2015 extra aandacht aan 
het gereed melden hebben geschonken en veel woningen hebben gereed gemeld (zie 
jaarrekening 2015 het hoge aantal nieuwe verblijfsobjecten van 154, totaal 11.391).
Door deze actie zijn woningen welke normaal gesproken in 2016 gereed zouden zijn gemeld 
naar voren gehaald, waardoor begin 2016 minder woningen als gereed zijn verwerkt in de 
BAG. Aanleiding voor deze extra aandacht is de ingangsdatum van de nieuwe woonafspraken 
van de provincie, welke op 1 januari 2016 zijn ingegaan. De restcapaciteit van de 
bestemmingsplannen geldt als startpunt voor deze nieuwe afspraken.  

14) Neemt het Rijk ook niet de invoeringskosten voor haar rekening van de omgevingswet? P 32

Het Rijk neemt niet de invoeringskosten voor haar rekening.

Over de kosten voor de invoering van de Omgevingswet zijn (door het Rijk en de 
koepelorganisaties in april 2016) de volgende afspraken gemaakt:

- Het Rijk draagt de investeringskosten die samenhangen met de invoering van de wet. Hierbij moet 
gedacht worden aan eenmalige kosten die samenhangen met de centrale digitale voorzieningen 
(denk bijvoorbeeld aan een nieuwe variant op ruimtelijkeplannen.nl), het inrichten van 
informatiepunt(en) en het maken van opleidingen.

- Iedere partij draagt zelf de transitiekosten van de wet. Dit zijn kosten voor de transitie naar het 
werken met deze nieuwe wetgeving. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het volgen van 
opleidingen, organisatie- en cultuurveranderingstrajecten, aanpassingen van digitale 
voorzieningen.

- De uitvoeringskosten worden via een verdeelsleutel gedeeld. Dit zijn de terugkerende kosten die 
bijvoorbeeld samenhangen met het gebruik van het digitale stelsel en de kosten van de bevoegde 
gezagen bij het werken conform de wet.
Partijen behouden zelf de besparingen die optreden door de invoering van de stelselherziening, 
hiervoor komt geen verrekening met het Gemeentefonds en het Provinciefonds.

15) Het vertrouwelijke stuk omvat geen meerjarenperspectief zoals we toch inmiddels gewend 
waren?

Het huidige overzicht over 2016 is conform eerder verstrekte overzichten. Hieronder het overzicht 
wat niet is meegenomen bij het vertrouwelijke stuk.

Terugblik naar voorgaande jaren stand 31- 12
2014 10.839.000
2013 10.200.000
2012 4.807.000
2011 10.836.000
2010 8.777.000


