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

d.d. 4 december 2017 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.A.J. Kleine Koerkamp 
Commissiegriffier mw. M. Meijer-Uitenbroek 
Raadsleden:  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, , G.M.M. Jutten, mw. H.G. Kappert, P.B.M. Meijerink,   
   J.G.J. Ramaker, mw. I.G.J. Snijder-Haarman, A. Westerman   
CDA A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, W. Massier,  
  mw. A.J. Ramerman, mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp 
PvdA  J.J. Wiltvank 
D66  - 
VVD  G.J. Veldhuis 
 
Commissieleden: 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Afwezig: 
E.J. Hof (Gemeentebelangen), A. Nijburg (ChristenUnie), J.T.P.M. Rooijakkers (D66) 
 
Tevens aanwezig: 
Burgemeester Noten, wethouders A. Schuurman en J.W. Uitslag, secretaris J.H.J. Berends 
 
 AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.33 uur en 

meldt de afwezigen. Dhr. Rooijakkers wordt 
vervangen door dhr. Schrijver (D66). 
Dhr. Massier (CDA) komt iets later.  
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Geen. 
 

3. Vaststelling agenda Conform. 

4. Kadernota transformatie sociaal domein 
“Dichter bij de kern” 
Voorstel: 
1. De kadernota transformatie sociaal 

domein “Dichter bij de kern” vast te 
stellen. 

2. Hiervoor een bedrag van € 50.000 
beschikbaar te stellen en in de dekking te 
voorzien door te beschikken over het vrij 
besteedbare bedrag in programma 7; 
conform bijgaande begrotingswijziging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wethouder Uitslag zegt toe naar aanleiding van de 
vraag van Gemeentebelangen dat als de stukken 
ter inzage komen te liggen, de raad een seintje krijgt 
met een link naar de stukken. 
 
De ChristenUnie vindt het een mooie heldere en 
compacte kadernota. De fractie maakt wel een 
kanttekening. In de nota staat het doel zelfstandig 
meedoen in de samenleving ieder op zijn of haar 
niveau. Zelfstandigheid heeft ook een schaduwkant. 
Vooral ouderen krijgen minder zorg en worden 
eenzamer.  
Enkele aandachtspunten die de fractie wil 
meegeven:  
- Neem schuldhulpverlening integraal mee in de 

nota. 
- Vraagt om een pilot regelluw beleid.  
- Zet in op gezin en kind als het gaat om  

preventie.  
- Neem een inclusieve samenleving mee.  
- Ga met mantelzorgers om de keukentafel en 

vraag wat zij nodig zijn.  
- De fractie steunt het voorstel van een 

hoofdaanbieder, maar vergeet ook de kleine 
identiteitsgebonden aanbieders niet. 

De fractie gaat akkoord met de nota en stemt in met 
de begrotingswijziging. 
 
Vervolg op volgende bladzijde 
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4.  

 
Vervolg vorige bladzijde 
 
Gemeentebelangen vindt goed dat bij de 
totstandkoming van deze kadernota alle 
beleidsnota’s die raakvlakken hebben, zijn 
meegenomen. Het is integraal opgepakt. De fractie 
ziet nog graag aandacht voor de term eigen regie 
en verantwoordelijkheid, dit kan weerstand 
opleveren en vraagt de wethouder hier aandacht 
voor te hebben. Zelfredzaamheid in eigen 
leefomgeving; houd oog voor de consequenties 
hiervan voor de cliënt en zijn netwerk. De cliënt 
moet de juiste zorg blijven krijgen en het netwerk 
moet niet overbelast worden. De fractie is benieuwd 
naar de bevindingen van de participatieraad en gaat 
akkoord met het voorstel. 
 
Preventie, maatwerk en hoofdaannemerschap 
spreken het CDA aan. De fractie wil goede 
communicatie onderstrepen. Eenvoudig en goed 
bereikbaar zijn belangrijke doelstellingen in de 
transformatie. Geen oerwoud aan regels. De opzet 
om voor het beleidsplan werksessies te gebruiken, 
is een goed idee. Het budget voor een goed 
participatietraject vindt de fractie belangrijk. Het 
CDA vraagt aandacht voor het mentaal welbevinden 
en zingeving in de uitwerking. De fractie stemt in 
met het voorstel. 
 
De PvdA vindt het een belangrijke notitie. Het vraagt 
om een nieuwe manier van denken en doen. Deze 
nieuwe manier vraagt ruimte voor experimenteren. 
Wat werkt wel, wat niet en wat is nodig. De taken, 
die de gemeente zelf oppakt, moeten duidelijk zijn. 
De fractie heeft nog wel een aantal suggesties. Eén 
huishouding, één plan, één regisseur is niet 
verwoord als uitgangspunt. Iedereen doet mee 
wordt genoemd als doelstelling, maar komt niet 
terug in het stuk. Samen leren en ontwikkelen is de 
andere manier van werken, misschien hebben we 
een cultuuromslag nodig in deze situatie. Een 
vangnet voor inwoners die het niet zelf redden, 
moet een randvoorwaarde zijn. De PvdA gaat 
akkoord met de kadernota. 
 
D66 vindt dat de nota een goed bewustzijn heeft 
van nu en in de toekomst. En is het eens met 
preventief maatwerk. De fractie vindt niet dat voor 
de collectieve hulpvraag hetzelfde wiel moet worden 
uitgevonden. Akkoord met de kadernota, maar de 
fractie vindt de huidige onderbouwing voor het 
budget onvoldoende om hiermee akkoord te gaan.  
 
De VVD is het eens met het inzetten op preventie. 
De fractie hanteert het uitgangspunt; onderzoek 
alles en behoud het goede. Het doel is voor elke 
inwoner goede zorg op maat. De zelfredzaamheid 
moet maximaal worden ondersteund door de 
persoon zelf en zijn omgeving.  
De VVD geeft ook nog een aantal suggesties mee.  
- Zorg dat kleine aanbieders mee blijven doen. 

Geef de regie niet uit handen aan grote 
aanbieders.  

- Zorg voor minder bureaucratie en regels.  
 
Vervolg op volgende bladzijde 
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Vervolg vorige bladzijde 
 
- De fractie ziet ook graag een goede 

onderbouwing van het budget.  
- Het sociaal domein heeft raakvlakken met de 

Omgevingswet.  Daarbij past denken in oude 
portefeuilles niet. Dit is niet  toekomstbestendig. 
Sturen op gebieden en kernen past hier wellicht 
beter bij. De VVD ziet dit als opdracht voor het 
nieuwe college en de raad om hier naar te 
kijken. 

 
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie 
aanbevelingen heeft gedaan voor het komende 
beleidsplan en dat de kadernota als akkoordstuk 
naar de raadsvergadering kan. 

5. Verordening maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 2018 
Voorstel: 
1. Vaststellen van de verordening 

maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp 2018 (ingangsdatum 1 januari 
2018), onder voorbehoud van het advies 
van de Participatieraad. 

2. Intrekken van de verordening 
maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp (ingangsdatum 29 mei 2017) 
per 1 januari 2018. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wethouder Uitslag zal schriftelijk terugkomen voor 
de raadsvergadering op de vraag van de PvdA over 
de vereiste kwalificaties en de hoogte van het tarief 
betreffende de mantelzorger (art 9, lid 4). 
 
De VVD kan instemmen met de maatwerkoplossing 
eigen bijdrage naar draagkracht. De fractie is blij 
met een vaste waardering per mantelzorger. De 
VVD is akkoord met het voorstel. 
 
Het CDA is blij dat het mantelzorgcompliment 
€100,- is voor nu en in de toekomst, een vaststaand 
feit. De fractie vraagt de wethouder om wanneer de 
bodem in zicht komt, de raad tijdig te informeren. 
Het CDA stemt in met het voorstel. 
 
De PvdA is ook blij met een vast bedrag voor de 
mantelzorgwaardering, maar stelt voor het bedrag 
te verhogen naar €120,- en roept de raad op hierin 
mee te gaan. De fractie is akkoord met het voorstel. 
 
Gemeentebelangen vindt dat ondanks de 
ontwikkelingen die op 1 januari 2019 op ons 
afkomen, waarvan de uitvoering nog onduidelijk is, 
de wijzigingen nu doorgevoerd kunnen worden. De 
fractie vindt ook dat er voor het 
mantelzorgcompliment een vast bedrag ingevoerd 
moet worden. Mocht door de toename van 
mantelzorgers het budget niet meer voldoende zijn, 
dan moet dit aangepast worden. De fractie van 
Gemeentebelangen stemt in met het voorstel. 
 
De ChristenUnie vindt het niet goed om keer op 
keer de hoogtes van de eigen bijdrage te wijzigen. 
En vraagt zich af of we niet beter de 
overheidswijzigingen van 1 januari 2019 kunnen 
afwachten. De fractie vindt het fijn dat er zoveel 
mantelzorgers in beeld zijn bij de gemeente. De 
ChristenUnie kan instemmen met een vast bedrag 
voor mantelzorgwaardering, maar vindt het bedrag 
nog wat zuinig. Is er ook voorstander van om het 
bedrag te verhogen. De fractie kan gelet op 
bovenstaande nog niet instemmen met het voorstel. 
 
D66 sluit zich aan bij de ChristenUnie en het advies 
van de Participatieraad betreffende de 
mantelzorgwaardering. De fractie van D66 stelt voor 
om het bedrag symbolisch te verhogen naar €123,-. 
 
Vervolg op volgende bladzijde 
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Vervolg vorige bladzijde 
 
De voorzitter concludeert dat er nog discussie is 
over de eigen bijdrage en de hoogte van het bedrag 
voor de mantelzorgwaardering en stelt voor om het 
voorstel als bespreekstuk op de agenda van de 
raadsvergadering te plaatsen. 

6. Evaluatie Veiligheidsregio IJsselland 
Doel: 
1. Kennis te nemen van de ‘Evaluatie 

Veiligheidsregio’.   
2. Aan de hand van dit evaluatierapport uw 

opinie te vormen over de wijze waarop uw 
raad zijn kaderstellende en controlerende 
taak afgelopen de periode heeft 
uitgevoerd ten aanzien van de 
Veiligheidsregio.  

 

Het CDA vraagt wanneer de dubbele pet de 
portefeuillehouder in verlegenheid brengt, hij de 
raad meeneemt in zijn afweging. De financiële 
bijdrage aan de Veiligheidsregio loopt op, maar de 
kosten per inwoner blijven stabiel. Het CDA vindt 
het een mooie opdracht voor de portefeuillehouder 
om de financiële continuïteit zo te houden. De 
fractie vraagt om de startnotitie niet op het RIS te 
plaatsen maar te agenderen voor behandeling. 
 
De ChristenUnie vindt dat de nieuwe raad invulling 
moet geven aan de doelstellingen voor de komende 
4 jaar. En vraagt of je voor het opstellen van het 
integraal lokaal veiligheidsbeleid inwoners en 
bedrijven kunt betrekken? De fractie vindt het een 
goed idee om de startnotitie in de raad te 
behandelen. De Veiligheidsregio nodigt de raad ook 
uit om het meerjarenbeleidskader mee te helpen 
ontwikkelen.  
 
Gemeentebelangen blijft aandacht vragen voor de 
bereikbaarheid van de hulpdiensten, politiebezetting 
in de toekomst, drugsgebruik, bereikbaarheid 
meldkamer en de betrokkenheid van het bestuur. 
Ook Gemeentebelangen ziet de nieuwe raad 
betrokken bij de beleidsvisie. De fractie roept de 
portefeuillehouder op de raad op de hoogte te 
houden. 
 
D66 vindt veiligheid belangrijk. Een goede evaluatie 
en een goed werkende Veiligheidsregio. De fractie 
is blij met de huidige evaluatie. 
 
De PvdA doet de suggestie om een commissie 
veiligheid in te stellen om vanuit de raad met meer 
diepgang naar de Veiligheidsregio te kunnen kijken. 
 
VVD blij met de evaluatie, met name de 
constatering dat we in de toekomst naar meer 
meetbare duidelijke doelstellingen moeten gaan. 
Een nieuw integraal veiligheidsbeleid in 2018 biedt 
daar alle gelegenheid toe. 
 
Burgemeester Noten zegt toe: 
- dat de uitwerking van de visitatie op de 

Veiligheidsregio op het RIS komt;  
- dat de startnotitie voorbereid wordt op 

behandeling in de raad(scommissie). 
 
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie 
kennis heeft genomen van de evaluatie. 

7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.28 uur. 
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Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 22 januari 2018. 
 
De raadscommissie voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de commissiegriffier,   
H.A.J. Kleine Koerkamp  mw. M. Meijer-Uitenbroek


