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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,

d.d. 17 mei 2016

Aanwezig:
Voorzitter mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier H.J. van der Woude
Raadsleden:
Gemeentebelangen 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

CDA A.C. Koetsier , R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman, 
J.W. Uitslag

ChristenUnie mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp 
PvdA J.J. Wiltvank
D66 J.T.P.M. Rooijakkers
VVD R.P. Schuring

Commissieleden
-

Afwezig:
mw. H.G. Kappert, J. Leegwater (raadsgriffier)

Tevens aanwezig:
Burgemeester H.C.P. Noten, wethouders, R.W.J. van Leeuwen en M.R.H.M. von Martels, 
gemeentesecretaris J.H.J. Berends, ambtelijke ondersteuning: mw. M. Gils (agendapunt 4) en mw. M. 
Vetkamp (agendapunt 5). Tevens aanwezig bij agendapunt 5 de accountants mw. R. Lubbers-
Hilbrands en A. van Dijk. 

AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 

Mevrouw H.G. Kappert is afwezig. 
2. Spreekrecht burgers Geen

3. Vaststelling agenda De rapportage Ombudscommissie Sociaal 
Domein wordt in verband de afwezigheid van 
mevrouw Kappert doorgeschoven naar een 
volgende commissievergadering. 
Verder wordt de agenda conform vastgesteld. 

4. Verduurzaming gebouwen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de Notitie 

Verduurzaming Gebouwen.
2. In te stemmen met het aanwijzen van de 

Cichoreifabriek als voorbeeld van een 
gemeentelijk gebouw waarbij 
verduurzaming wordt gerealiseerd om 
meer praktijkervaring op te doen als 
gemeente en om als voorbeeld te 
dienen voor bedrijven en particulieren.  

3. Voor het verdergaand verduurzamen 
van de Cichoreifabriek € 22.203,- 
beschikbaar te stellen vanuit de 
algemene reserve reeds bestemd.  

4. In te stemmen met het beschikbaar 
stellen van een lening van € 250.000,- 
aan de SVn voor een revolverend fonds 
ter bevordering van energieneutraal 
renoveren / verduurzamen van de 
bestaande bouw.

5. Begrotingswijziging nr. 003 vast te 
stellen. 

Tijdens de behandeling van dit onderwerp zegt 
wethouder Van Leeuwen toe om wethouder 
Agricola te vragen in overleg te treden met de 
woningcorporatie over het beschikbaar stellen van 
een voorbeeldwoning voor het publiek alsmede 
schriftelijke informatie te verstrekken over de 
campagne Vechtdalisolatie. Ook geeft wethouder 
van Leeuwen aan de suggestie van raadslid 
Logtenberg over het aanstellen van een 
buurtwerker een interessante te vinden en deze 
eveneens onder de aandacht te brengen van 
wethouder Agricola. 

D’66 pleit voor dit verduurzamingsvoorstel en 
roept andere fracties op deze kans te pakken en 
vraagt niet te principieel te doen over de 
gevraagde extra € 22.000,= en roept de fracties 
tevens op te beperken tot het voorstel. 

De PvdA is voorstander van verduurzaming op 
alle beleidsterreinen. Ook voor het nieuw te 
bouwen theater. Is onaangenaam verrast door de 
gevraagde extra bijdrage voor de cichoreifabriek 
en is niet bereid om hiervoor extra middelen 
beschikbaar te stellen. 
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De ChristenUnie is eveneens voor verduurzaming 
en kan de redenering van de PvdA volgen. 
Hebben moeite met het beschikbaar stellen van 
een extra krediet. Nemen dit mee terug in de 
fractie. 

Gemeentebelangen vindt de motie te mager 
uitgewerkt. Willen we de stevige ambitie van de  
gemeente waarmaken op dit beleidsterrein dan is 
er meer nodig dan nu wordt voorgesteld. Pleit 
t.a.v. punt 1 van de motie voor meer 
vasthoudendheid t.o.v. de corporaties Pleit bij 
punt 2 van de motie voor meer communicatie en 
verantwoordelijkheid, bij punt 3 van de motie voor  
meer creativiteits- en realiteitszin. Bij het laatste 
punt van de motie voor vanzelfsprekend. 
Kunnen instemmen met het raadsvoorstel en zien 
uit naar het duurzaamheidscongres.

Het CDA geeft aan bij de financiële aspecten van 
het raadsvoorstel aan te sluiten bij de mening van 
de fractie van de PvdA en wil dit bespreken in de 
fractie. Ten aanzien van de uitvoering van de 
motie wordt aangegeven dat het voorstel 
onvoldoende tegemoet komt aan de intentie van 
de motie. Doet de suggestie tot het aanstellen van 
een buurtwerker die actieve voorlichting geeft aan 
mensen met een laag inkomen. 

De VVD stemt in met de suggestie van de 
voorbeeldpanden door de woningcorporatie. 
Neemt het voorstel ten aanzien van het extra 
budget mee terug in de fractie. 

De voorzitter concludeert dat alle fracties 
verduurzaming van gebouwen belangrijk vinden 
en dat een aantal fracties de gevraagde extra 
bijdrage nog zullen bespreken in hun fractie. Het 
voorstel zal als bespreekpunt worden 
geagendeerd voor de raadsvergadering. 

5. Voorlopige jaarrekening 2015
Voorstel:
1. De voorlopige jaarrekening 2015 

exclusief sociaal domein en zonder 
controleverklaring te behandelen;

2. Vooruitlopend op de definitieve 
vaststelling in de raadsvergadering van 
juni 2016 het resultaat van  de 
voorlopige jaarrekening 2015 van € 
872.921 als volgt te bestemmen:
- een voorlopig bedrag van € 360.122 

conform het saldo van programma 7, 
uit het rekeningresultaat te storten in 
de reserve decentralisaties. Dit 
bedrag zal naar verwachting bij de 
definitieve vaststelling nog wijzigen;

- een bedrag van € 16.000 uit het 
rekeningresultaat in te zetten voor de 
budgetoverheveling naar 2016, waar 
in 2015 geen dekking vanuit de 
reserve tegenover stond;

- een bedrag van € 496.799 uit het 
rekeningresultaat te storten in de 

Tijdens de vergadering zijn onderstaande 
toezeggingen gedaan: 

 Bezien hoe inwoners alsnog kunnen 
inspreken op dit onderwerp.

 De raad schriftelijk te informeren over de 
toename van het aantal fte’s.

 In beeld brengen van de renterisico’s 
 In de voorjaarsnota een nadere 

onderbouwing te geven van de 
€ 90.000 van de consultatiebureaus. 

 Aanbevelingen van de accountant te 
rubriceren. 

Gemeentebelangen geeft aan dat de 
voorbereiding mede door de late aanlevering van 
de accountantsverklaring en de afhankelijkheid 
van andere partijen in het sociaal domein ernstig 
is verstoord en geen schoonheidsprijs verdient. 
Wil de procedure bespreken in de werkgroep 
P&C. Is van mening dat het jaarverslag goed 
leesbaar is en geeft hiervoor complimenten. 
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algemene reserve vrij besteedbaar. 

3. Een bedrag van totaal € 340.100 als 
budgetoverheveling uit 2015, in te zetten 
in 2016 en één project in 2017. Hiervan 
is € 324.100 reeds als claim in de 
reserves vastgelegd. 

4. De algemene reserve grondexploitatie 
voor  € 2.120.829 vrij te laten vallen en 
te storten in de algemene reserve vrij 
besteedbaar. 

5. Een totaal bedrag van € 1.229.739 aan 
resterende claims op de reserves te 
laten vrijvallen en te storten in de 
algemene reserve vrij besteedbaar. 

 

Op een aantal beleidsonderwerpen zal bij de 
voorjaarsnota en bestuursrapportage terug 
worden gekomen. De fractie is van mening dat 
het overschot van programma 7 niet in de reserve 
sociaal domein kan worden gestort. De raad heeft 
hiertoe regels vastgesteld. 
Wijst er op dat we op financieel gebied scherp 
aan de wind moeten blijven zeilen. Door de  
onzekerheid van een goedkeurende 
accountantsverklaring, de onzekerheden binnen 
het sociaal domein en het overschot binnen het 
sociaal domein wil men zich eerst nader beraden 
binnen de fractie. 

De ChristenUnie spreekt de dank uit voor de 
uitvoering van alle taken in het afgelopen jaar. 

Stemt in om de reserve sociaal domein weer aan 
te vullen. Geeft aan dat de definitie van de 
prestatie niet is ingevuld. Dit is een 
aandachtspunt. Interpreteert uit de woorden van 
de wethouder dat het voorstel om de reserve 
grondexploitatie te storten in de algemene reserve 
vrij besteedbaar van tafel is. Sluit aan bij de 
mening van Gemeentebelangen over de risico-
analyse. De daling moet een keertje stoppen. 

Doet een oproep aan het college om de 
kostendekkendheid van heffingen en leges 
anders te formuleren. Verwacht dat voorstel wordt 
gewijzigd met betrekking tot de storting van de 
grondexploitatie. 

Het CDA bedankt voor de opgeleverde stukken. 
Geeft aan dat het proces niet goed is verlopen. 
De technische sessie had geen toegevoegde 
waarde. Spreekt de zorg uit over de daling van 
het weerstandsvermogen. Voorzieningenniveau is 
goed op orde. Mooi rapport. 

De PvdA bedankt voor de stukken. Stemt in met 
het voorstel om het overschot van het sociaal 
domein daar te laten. Is van mening dat er te 
voorzichtig wordt begroot. Jaarlijks wordt er geld 
overgehouden waardoor diverse initiatieven niet 
konden worden gehonoreerd. Vorig jaar 
tegengestemd bij de jaarrekening zal dat dit jaar 
niet doen.

D’66 sluit zich aan bij het betoog van de PvdA. Is 
voorstander van een andere 
begrotingssystematiek van + en – 5 procent.
Is minder bezorgd over de rente ontwikkeling en 
ook minder bezorgd bij de risico ratio. 
Vind de jaarrekening voorspelbaar, betrouwbaar 
en saai en dat is goed. 

De VVD geeft aan dat wanneer we structureel 
geld overhouden ook gedacht kan worden aan 
lastenverlichting. Vind het jammer van het proces, 
goed dat het wordt geëvalueerd. Mist de 
benchmark in de jaarrekening. Vind het 
weerstandsniveau lastig te interpreteren omdat 
we niet weten wat er op ons af gaat komen. Dit 
geldt ook voor de reserves. Is verheugd  dat het 
college aan de slag gaat met de aanbevelingen. 



4

De voorzitter concludeert dat alle fracties 
complimenten hebben voor het vele werk dat is 
verricht. Constateert dat de goedkeurende 
verklaring er nog niet is. De verwachting is dat dit 
eind juni zal zijn. Hierdoor is nog niet bekend 
wanneer de behandeling in de raad kan 
plaatsvinden. De afdeling Financiën werkt een 
aantal scenario’s uit. De agendacommissie zal 
een voorstel doen wanneer behandeling in de 
raadsvergadering zal plaatsvinden. Dan zal het 
als bespreekpunt worden geagendeerd. 

6. Rapportage Ombudscommissie sociaal 
domein
Agendering:
Mw. Kappert (Gemeentebelangen) heeft 
verzocht om dit collegebesluit te bespreken 
in de raadscommissie. 
 

Doorgeschoven naar een volgende 
raadscommissie. 

7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 13 juni 2016.

De raadscommissie voornoemd,

de voorzitter, de plaatsvervangend griffier,  
mw. J. Schiphorst – Kijk in de Vegte H.J. van der Woude


