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Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de raadscommissie van de gemeente Dalfsen,
d.d. 21 januari 2019
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden:
Gemeentebelangen
CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

H.A.J. Kleine Koerkamp
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, G.M.M. Jutten, J.W. van Lenthe, mw. H.G. Kappert,
H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker, mw. J.B. Upper
W. Massier, mw. A.J. Ramerman, E. Ruitenberg,
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
L.M. Nijkamp, mw. H. Lassche-Visscher
L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink
G.J. Veldhuis
B.H.M. Schrijver

Afwezig:
mw. I.G.J. Haarman (Gemeentebelangen), R.H. Kouwen (CDA), M.V. Veldman (ChristenUnie)
Tevens aanwezig:
Burgemeester mw. E. van Lente, wethouders A. Schuurman en J.W. Uitslag, directeur A. Goeree,
ambtelijke ondersteuning: R. Bolhuis (punten 4 en 5).
AGENDAPUNT

COMMISSIEADVIES/BESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur.
Hij meldt de afwezigen.

1.

Opening

2.

Spreekrecht burgers

Dhr. B. Bos spreekt namens het Diaconaal Platform
Dalfsen over het Beleidsplan armoede en
schuldhulpverlening. Hij complimenteert de
ambtenaren voor het prettig contact en de wijze
waarop de regeling wordt uitgevoerd. Hij pleit ervoor
om in het beleid concrete doelen te formuleren en
onder meer aandacht te besteden aan transformatie
en scholing.

3.

Vaststelling agenda

Conform.

4.

Beleidsplan armoede en
schuldhulpverlening 2019-2022
Voorstel:
Vast te stellen het beleidsplan armoede en
schuldhulpverlening gemeente Dalfsen 20192022.

Gemeentebelangen constateert dat de
uitgangspunten van coalitieakkoord en kadernota
goed zijn meegenomen. Het is mooi dat de
formulierenbrigade wordt ondergebracht bij de
infopunten. Uitwisselen van gegevens is een
voorwaarde voor integraal werken. De fractie vraagt
aandacht voor duidelijk communiceren (collectief en
individueel), een goede uitvoering, ondersteuning
van de kleding-, voedsel- en speelgoedbanken. De
fractie kan instemmen met het beleidsplan.
Het CDA vindt armoedebeleid één van de
belangrijkste gemeentelijke taken. Vroegsignalering
en preventie en de integrale aanpak uit het
beleidsplan spreken aan. De fractie roept het
college op rekening te houden met de mentale
belastbaarheid, maatwerk te leveren waar nodig en
extra aandacht te schenken aan kinderen. De
adviezen van de Participatieraad zijn zinvol en
kunnen meegenomen worden in de uitvoering. De
fractie stemt in.
(vervolg op volgende bladzijde)

4.

Beleidsplan armoede en
schuldhulpverlening 2019-2022
(vervolg)
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De PvdA heeft veel waardering voor het werk en de
adviezen van de participatieraad. De fractie is in
hoofdlijnen positief over de nota die voorligt en ziet
daarin veel van haar opmerkingen terug. Veel hangt
af van de wijze van uitvoering, daarom is een
uitvoeringsnota wenselijk. De fractie vraagt
aandacht voor het meten en rapporteren van
effecten van ons beleid (minima-effect-rapportage),
toepassen van besteedbaar inkomen als norm,
leren van ervaringsdeskundigen en innovatieve
projecten, ondersteuning sociale banken. De fractie
houdt het oordeel in beraad.
De ChristenUnie dankt de participatieraad voor de
adviezen en de uitgebreide consultatie. De fractie
merkt een grote inzet en betrokkenheid van
medewerkers. Er is extra geld beschikbaar voor de
nieuwe aanpak van de schuldhulpverlening. De
voedsel- en kledingbanken vragen om structurele
ondersteuning. De fractie denkt graag mee met het
college als het gaat om de rekenpercentages en
criteria. Met het beleidsplan wordt ingestemd,
communicatie en preventie zijn de kernthema’s.
De VVD vindt het een goed beleidsplan met een
scala aan maatregelen. Betaald werk is het
voornaamste instrument voor armoedebestrijding
De fractie vraagt aandacht voor sturen en meten via
KPI’s en het tonen van ambitie daarbij, permanent
karakter geven aan de financiële ondersteuning van
de sociale banken, betrekken van doelgroep bij de
uitvoering en het onderscheiden van verschillende
regelingen. Het beleidsplan is een goede stap, maar
de fractie houdt het oordeel in beraad.
D66 vindt het beperken van gevolgen van armoede
noodzakelijk, zeker bij kinderen. Daarbij is het
belangrijk om goed te evalueren, drempels te
verlagen en doelen te stellen waar dit kan.
Afstemming met de participatieraad bij de uitvoering
is belangrijk. D66 is positief over de beleidsnota en
is het eens met de gemaakte opmerkingen over de
ondersteuning van de banken. De fractie stemt in.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
bespreekstuk op de agenda van de raad kan
worden opgenomen.

5.

Kadernota wonen-welzijn-zorg
Voorstel:
Vast te stellen de kadernota Wonen, welzijn
en zorg.

De ChristenUnie constateert dat het onderwerp erg
leeft bij achterban en in het land. De fractie vindt het
belangrijk dat mensen tijdig bewust (gemaakt)
worden van hun eigen verantwoordelijkheid en de
mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen.
Bezoek aan 75-plussers zou hierin passen. Er is te
weinig aanbod aan geschikte woningen. Een
oplossing kan liggen bij inbreidingslocaties en
oudere huurwoningen. Crisis- en respijtzorg moet
snel en voldoende beschikbaar zijn. De fractie stemt
in met de kadernota.
(vervolg op volgende bladzijde)

3
5.

Kadernota wonen-welzijn-zorg
(vervolg)

Gemeentebelangen dankt het college voor de
kadernota. Het is terecht dat welzijn een thema is bij
wonen en zorg. Dit is een onmisbare schakel voor
het langer thuis blijven wonen. Het voorkomen van
sociaal isolement en het aanpassen van woningen
zijn belangrijke aandachtspunten. De fractie
ondersteunt de geformuleerde uitgangspunten
volledig. Als suggestie wordt meegegeven om de
steungroep wonen-welzijn-zorg te betrekken bij de
uitvoering en de subsidieregeling innovatieve
projecten. De fractie kan met het voorstel
instemmen.
Het CDA vindt de nota compleet en ziet veel van
haar verkiezingsprogramma daar in terug, zoals
uitgaan van persoonlijke kracht, voor iedereen
betaalbare en passende woonruimte en benodigde
zorg in de eigen omgeving te organiseren. De
infographic laat de uitdaging zien, het is goed om
daarover in gesprek te gaan met steungroepen. De
fractie kan zich in de kadernota vinden.
De VVD vindt dat de kadernota een goed beeld
geeft waarover verder gediscussieerd wordt bij de
woonvisie. De fractie vindt flexibiliteit in wonen en
meer passende woningen voor de doelgroep
belangrijk. Zorg en voorzieningen moeten goed
bereikbaar zijn. Flexibiliteit in regelgeving is nodig
om meer en anders te kunnen wonen. Een project
als Slingedael is een goed idee, mits op een goede
locatie. De fractie stemt in.
D66 ziet in het woonbehoefteonderzoek
onzekerheden over de woningmarkt, bevolkingssamenstelling en zorgbehoefte. De behoefte aan
toekomstige zorg is onzeker, daarom is de regie van
de gemeente en woningcorporaties van belang.
Makelaars spelen als adviseurs een belangrijke rol.
Met deze kadernota zal de woon- en zorgbehoefte
voor de nabije toekomst goed worden ingevuld, de
fractie kan hiermee instemmen.
De PvdA ziet deze kadernota als een belangrijk
onderdeel van de op te stellen woonvisie. Speciale
aandacht voor ouderen is op zijn plaats. Andere
aandachtspunten zijn goed openbaar vervoer en
ruimte voor beschermd wonen. Van groot belang is
inzicht van de opgave die we per kern hebben. De
vraag naar respijtzorg zal toenemen, dit vraagt om
aandacht. De fractie beveelt aan gebruik te maken
van ervaringsdeskundigen en initiatief te nemen tot
samenwerking met instellingen en burgers. De
fractie houdt het oordeel in beraad.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als
akkoordstuk op de agenda van de raad kan
worden opgenomen, waarbij de PvdA desgewenst
een stemverklaring kan afgeven.

4
6.
7.

Besluitenlijsten d.d. 3 december 2018 en
10 december 2018
Sluiting

Beide besluitenlijsten conform.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.

Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering
van 4 februari 2019.
De raadscommissie voornoemd,
de voorzitter,
H.A.J. Kleine Koerkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

