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

d.d. 15 mei 2017 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte  
Griffier  J. Leegwater 
Raadsleden:  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp, P.B.M. Meijerink, 

 J.G.J. Ramaker, mw. I.G.J. Snijder-Haarman 
CDA A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, W. Massier, mw. A.J. Ramerman 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher,  L.M. Nijkamp 
PvdA  J.J. Wiltvank 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers 
VVD  G.J. Veldhuis 
 
Afwezig:    
E.J. Hof (Gemeentebelangen), mw. H.G. Kappert (Gemeentebelangen), A. Nijburg (ChristenUnie),  
A. Schuurman (Gemeentebelangen) 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouders N.L. Agricola (vanaf punt 6), R.W.J. van Leeuwen en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. 
Berends, ambtelijke ondersteuning: mw. I. Veerbeek (punt 5) en mw. M. Vetkamp (punt 6). 
 
 AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:45 uur.  

Afwezig zijn mevrouw Kappert en de heren Hof, 
Nijburg en Schuurman. 
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Geen. 

3. Vaststelling agenda Conform. 
 

4. Kerngezond Dalfsen – Nota preventief 
gezondheidsbeleid  
Voorstel: 
1. De onderdelen 1 en 2 (visie, prioriteiten en 

doelen) uit zowel de nota Preventief 
Gezondheidsbeleid ‘Kerngezond’ 2017-
2020 als uit het bijbehorende 
preventieplan alcohol vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van het 
uitvoeringsprogramma, zijnde de 
onderdelen 3 uit genoemde nota’s. 

 

 
De VVD ziet preventief gezondheidsbeleid als een 
belangrijk thema, ook om zorgkosten te beheersen. 
De fractie onderschrijft voor nu het afzonderen van 
dit beleid van het transformatieplan, maar het moet 
op termijn geïntegreerd worden in het totaal. De 
fractie kan instemmen met het voorstel. De PvdA 
vindt het een goede keuze om vermenging te 
voorkomen met het transformatieplan. De fractie 
ziet dat de raad niet meer aan bod komt en ontvangt 
daarom graag het uitvoeringsplan. Die slag dieper is 
nodig. De fractie stemt in, het is een mooi plan. 
 
Het CDA ziet een integrale nota. Input van sport en 
participatieraad heeft gezorgd voor draagvlak.  
Gemeentebelangen is tevreden over de inspraak en 
het draagvlak bij de partners. Preventie is voor alle 
inwoners, selectieve preventie bij doelgroepen. 
Slimme innovaties in technologie zoals apps kunnen 
het ons makkelijker maken. Gezond leven moet een 
normaal onderdeel van het dagelijks leven zijn.  
 
De ChristenUnie heeft complimenten voor de nota. 
De fractie vraagt aandacht voor het voorkomen van 
een tweedeling tussen gezonde en niet-gezonde 
mensen, de relatie met armoedebeleid, het bereiken 
van kwetsbare groepen en goede communicatie. 
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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4. Kerngezond Dalfsen – Nota preventief 

gezondheidsbeleid  
(vervolg) 

 
D66 is positief over de hoge ambities die uit dit plan 
spreken. Ook de uitvoering heeft de volledige steun. 
Als gemeente moeten we in gesprek komen en 
blijven met kwetsbare groepen. De fractie wil de vier 
genoemde uitgangspunten ook bij andere nota’s en 
bij de uitvoering blijven toetsen. 
 
Wethouder Uitslag zegt toe dat de raad 
geïnformeerd wordt over het uitvoeringsplan.  
De voorzitter concludeert dat alle fracties kunnen 
instemmen. Het voorstel kan als akkoordstuk op 
de agenda van de raad worden opgevoerd. 
 

5. Verordening Maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 
Voorstel: 
1. Vast te stellen de verordening 

maatschappelijk ondersteuning en 
jeugdhulp. 

2. In te stemmen met het gelijktijdig intrekken 
van de verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en de verordening 
jeugdhulp 2015. 

 

 
Wethouder Uitslag zal zijn best doen meer inzicht te 
verschaffen in de financiële consequenties van het 
ophogen van de inkomensnorm naar 130%, waar 
mogelijk nog voor de perspectiefnota.  
 
Alle fracties kunnen zich vinden in de verordening. 
De ChristenUnie geeft drie aandachtspunten mee: 
bekendheid van ‘Samen doen in Dalfsen’, zorg voor 
de jeugd, maatwerk leveren bij plannen. D66 komt 
mogelijk met een stemverklaring.  
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden opgevoerd. 
 

7. Ontwikkeling Jongeren Ontmoetingspunt 
Doel: 
Kennis te nemen van de stand van zaken ten 
aanzien van de ontwikkeling van een 
Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) in Dalfsen, 
en mogelijkheden daartoe in Lemelerveld. 
  

 
Gelet op het aanwezige publiek stelt de voorzitter 
voor om de volgorde van de agenda te wijzigen en 
punt 7 voor punt 6 te behandelen. De 
raadscommissie stemt hiermee in. 
 
Alle fracties reageren met instemming op het 
voornemen een JOP te realiseren in Dalfsen. Zij 
nemen kennis van de stand van zaken. Er zijn 
complimenten voor de inzet van de jongeren. Het is 
belangrijk dat er een goede locatie gekozen wordt 
en dat overlast wordt beperkt. College en jongeren 
worden opgeroepen om ook met omwonenden af te 
stemmen. Daarbij moet vooraf aan hen duidelijk 
gemaakt worden of het gaat om informeren of 
meebeslissen. Aandacht wordt gevraagd voor 
ontmoetingspunten in Nieuwleusen en Lemelerveld.  
 
Wethouder Uitslag zegt toe een voorstel te doen 
over de locatie in Dalfsen in juni. De voorzitter 
concludeert dat het onderwerp afdoende behandeld 
is en dat het volgende maand op de agenda staat. 
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6. Concept jaarrekening 2016 

Doel: 
U wordt gevraagd de concept jaarrekening 
2016 zonder controleverklaring te bespreken. 
 
  

Wethouder van Leeuwen komt schriftelijk terug op 
de vragen van de ChristenUnie over het PGB, de 
personeelsontwikkeling en dalende samenwerking 
en het mantelzorgkeurmerk. Hij zegt toe een nadere 
uitleg te laten verzorgen over de systematiek van 
(niet-) declarabele uren aan de werkgroep planning 
en control.  
 
Gemeentebelangen is bezorgd over een mogelijk 
structureel tekort. Er komen nog forse uitgaven, 
zoals het kulturhus, de centrumvisie en het sociaal 
domein. Het personeel verdient een compliment. Er 
is hard gewerkt, maar dit noodzaakt wel tot 
maatregelen om verlofstuwmeren droog te leggen. 
De fractie vindt dat scherp aan de wind moet 
worden gezeild om tegenvallers te kunnen blijven 
opvangen. Ook nieuw beleid blijft nodig, zoals 
rondom duurzaamheid en de Omgevingswet. De 
definitieve jaarrekening met accountantsverklaring 
en de perspectiefnota worden met spanning 
tegemoet gezien. Een structureel tekort is niet 
acceptabel. 
 
De ChristenUnie vindt het lastig om een oordeel te 
geven. Er zijn een aantal onduidelijkheden die nog 
beantwoord worden, maar daarnaast is de 
jaarrekening lastig te doorgronden door de 
wijzigingen in het BBV. De fractie constateert dat er 
een flink tekort lijkt te ontstaan, waar we eerder 
uitgingen van financiële ruimte. Het resultaat is veel 
negatiever geworden na de 2e bestuursrapportage. 
Op het sociaal domein blijft juist steeds meer geld 
over. De fractie is benieuwd naar de analyse en 
maatregelen van het college en kijkt uit naar de 
perspectiefnota. De fractie zal nog schriftelijke 
vragen stellen over GBLT.  
 
Het CDA bedankt het college voor de uitvoering in 
het afgelopen jaar. De beantwoording is duidelijk, 
maar de zorg blijft. De transitie in het sociaal 
domein is goed verlopen. De fractie beraadt zich 
nog op de mogelijke aanwending van overschotten 
op het sociaal domein. Er komen nog grote 
investeringen aan. Er is nu nog een goede 
financiële positie, maar de fractie vraagt zich af of 
dit zo blijft en of we alles goed op de rit hebben. De 
perspectiefnota wordt erg belangrijk. 
 
De PvdA heeft waardering voor het stuk en de 
beantwoording van de vragen. De fractie heeft 
moeite met de toelichting op de belangrijkste 
verschillen en de keuze voor het dekken van de 
tekorten. Het overschot op het sociaal domein gaat 
naar het repareren van apparaatskosten en het 
treffen van voorzieningen, dit geeft een 
ongemakkelijk gevoel.  
 
D66 is onder de indruk van de omvang van het 
boekwerk. De fractie kan zich niet goed voorstellen 
dat een aantal zaken als last moet worden 
genomen. Dat betreft onder meer de declarabele 
uren van de grondexploitatie, wat een balanspost is. 
De voorziening voor het verlof is niet nodig bij een 
aannemelijk plan. Het college wordt opgeroepen 
hier nog goed naar te kijken. De fractie komt later 
nog eens terug op de gestegen kosten voor 
personeel. 
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6. Concept jaarrekening 2016 

(vervolg) 
 

 
De VVD vindt het vreemd dat we met kortingen 
geconfronteerd worden. De fractie vraagt zich af of 
Dalfsen het braafste jongetje van de klas is, of dat 
er andere mogelijkheden zijn om met de nadelen 
om te gaan. Tekorten worden gerepareerd met het 
overschot op sociaal domein en taken worden 
doorgeschoven naar volgend jaar. Dit levert dan 
nog meer verlofuren of inhuur. Bij de 
perspectiefnota gaan we zien of het verstandig is 
om geld in te zetten voor nieuw beleid.  
 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp 
afdoende behandeld is. De definitieve jaarrekening 
komt in juni op de agenda.  
 

8. Evaluaties stichting Dalfsen Werkt 
Doel: 
Kennis te nemen van de evaluaties van de 
Stichting Dalfsen Werkt. 
 

 
Alle fracties nemen met waardering kennis van de 
evaluaties. Het is goed dat de werknemers een plek 
hebben binnen de gemeente. Aandachtspunten zijn 
de begeleiding van de mensen, het behalen van de 
resultaten en het terugdringen van de kosten. 
 
Wethouder van Leeuwen meldt dat hij de 
aanbevelingen uit de evaluatie wil overnemen. De 
raad zal het uitvoeringsplan ontvangen. De 
wethouder komt schriftelijk terug op de vraag of 
saldi in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.  
 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp 
afdoende is behandeld.  
 

9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:44 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 6 juni 
2017. 
 
De raadscommissie voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
J. Schiphorst-Kijk in de Vegte  drs. J. Leegwater


