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

d.d. 20 mei 2019 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte 
Griffier   J. Leegwater 
Raadsleden:  
Gemeentebelangen J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman, G.M.M. Jutten, H.A.J. Kleine Koerkamp, 

J.W. van Lenthe, mw. H.G. Kappert, H.W. Pessink, J.G.J. Ramaker,  
  mw. J.B. Upper 
CDA R.H. Kouwen, W. Massier, mw. A.J. Ramerman 
ChristenUnie L.M. Nijkamp, mw. H. Lassche-Visscher, M.V. Veldman 
PvdA  L. Broere, mw. J.M.A. Eilert-Herbrink 
VVD  G.J. Veldhuis 
D66  B.H.M. Schrijver 
 
Afwezig: 
E. Ruitenberg (CDA) 
 
Tevens aanwezig: 
Burgemeester mw. E. van Lente, wethouders A. Schuurman en J.W. Uitslag,   
directeur H.J. van der Woude, accountants R. Bouman en S. Hof (punt 4). 
 
 AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT 
1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:31 uur.  

Dhr. Ruitenberg (CDA) is afwezig.  
 

2. Spreekrecht burgers 
 

Geen. 

3. Vaststelling agenda Conform. 

4. Jaarrekening 2018 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het verslag van 

bevindingen van de accountant; 
2. De jaarrekening 2018 vast te stellen; 
3. In het kader van budgetoverheveling: 

a. de door het college overgehevelde 
budgetten van € 650.080 naar 2019, 
€ 120.000 naar 2020 en € 50.000 naar 
2021 te bekrachtigen; 

b. Daarop aanvullend een bedrag van 
€ 62.000 over te hevelen naar 2019; 

c. Deze budgetoverheveling voor € 
341.500 te dekken uit de algemene 
reserve vrij besteedbaar en voor 
€ 540.580 uit de reserves waar een 
claim op is gelegd; 

4. In het kader van toevoeging aan en 
onttrekking uit de reserves: 
a. De algemene reserve grondexploitatie 

voor € 1.259.000 vrij te laten vallen; 
b. Een bedrag van € 291.569 uit de 

algemene reserve reeds bestemd, 
€ 9.644 uit de reserve milieu en 
€ 220.795 uit de reserve grote 
projecten vrij te laten vallen; 

c. Deze middelen toe te voegen aan de 
algemene reserve vrij besteedbaar; 
 

 
 

 
Dhr. Bouman geeft een toelichting op het verslag 
van bevindingen. De jaarrekening is getrouw en 
rechtmatig. De belangrijkste aandachtspunten voor 
komend jaar zijn grip op het sociaal domein, de 
waardering van de grondexploitaties, de 
beheeromgeving van ICT, naleving van 
aanbestedingsregels en doorontwikkeling van de 
interne controle.  
 
Wethouder Uitslag komt schriftelijk terug op de 
vraag van de VVD over het oude en nieuwe GVVP 
en op de vraag van D66 over het verschil tussen 
begroot en huidig aantal hectare onder contract via 
de regeling Groene en blauwe diensten (GBD).  
 
Alle fracties kunnen zich vinden in het raadsvoorstel  
om de jaarrekening vast te stellen inclusief de 
voorgestelde budgetoverhevelingen en 
toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves. Er 
zijn complimenten voor college, organisatie en de 
accountant voor het geleverde werk en de tijdige 
oplevering.  
  
Als aandachtspunten/zorgen worden meegegeven: 
 kostenontwikkeling in het sociaal domein, met 

name jeugdzorg 
 aantrekkelijk werkgeverschap en het 

terugbrengen van externe inhuur 
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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4. Jaarrekening 2018 

 
Voorstel (vervolg) 
5. Per 31 december 2018 de volgende 

reserves op te heffen: 
 Reserve kapitaallasten gemeentehuis 

meubilair; 
 Reserve kapitaallasten gemeentehuis 

installaties/inventaris; 
 Reserve sociaal domein reeds bestemd; 

6. Het rekeningresultaat van € 503.136 
negatief te onttrekken aan de algemene 
reserve vrij besteedbaar; 

7. De begroting 2019-2021 te wijzigen 
conform bijgevoegde begrotingswijziging 
 

Vervolg aandachtspunten vanuit commissie: 
 inspelen op behoeften van ondernemers en de 

verbinding naar de participatiewet 
 grip op de inkomsten (gemeentefonds en 

hoogte belastingen) 
 taxatie van de gronden onder materiële vaste 

activa 
 juistheid van de risico-inschattingen 
 onderscheid tussen structurele en incidentele 

tekorten 
 
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden geplaatst.  
 

5. Afstand tot de arbeidsmarkt – Beleid en 
uitvoering Participatiewet 2019-2022 
Voorstel: 
Vast te stellen het beleidsplan Afstand tot de 
arbeidsmarkt; beleid en uitvoering 
Participatiewet 2019-2022. 
  

 
Wethouder Uitslag is niet bekend met het signaal 
dat het aanvragen van een mantelzorgontheffing te 
ingewikkeld is, maar hij zal dit terugleggen op de 
ambtelijke organisatie. De suggestie om 
ervaringsdeskundigen in te zetten geeft hij ook mee. 
 
Het CDA vindt inzet van deskundigen richting 
ondernemers van groot belang. Ambtelijk en 
bestuurlijk liggen hier kansen. Begeleiding van 
mensen met een afstand vereist een professionele 
inbreng, dit gaat goed via de multidisciplinaire 
teams en de consulenten. Beheersing van de 
Nederlandse taal vergroot de kans op betaald werk.  
 
Gemeentebelangen vindt dat doelgroepen goed in 
beeld zijn. Goede begeleiding vertaalt zich in een 
hoge uitstroom, maar ook een alternatief als 
beschut werken is belangrijk. Speciale aandacht is 
nodig voor de taalachterstand bij statushouders en 
daarnaast zowel jongeren als ouderen aan het werk 
krijgen. Het beleidsplan biedt een prima fundament.  
 
De ChristenUnie kan zich in de visie vinden dat het 
veel inspanning kost om mensen aan het werk te 
krijgen. Er zijn goede alternatieven voor wie dat niet 
haalbaar is, ook daarin moet geïnvesteerd worden. 
Aandacht is daarnaast nodig voor maatwerk bij 
mantelzorgers, goede communicatie, het warm 
maken en houden van bedrijven inclusief agrariërs. 
De fractie stemt in.  
 
De PvdA vindt de beleidsnota helder. De fractie 
benadrukt dat niet alleen uitkeringsgerechtigden 
aan het werk geholpen worden, maar ook niet-
uitkeringsgerechtigden. Ook parttime werk kan een 
stap in de goede richting zijn. Het inzetten van 
netwerkers per kern, ervaringsdeskundigen en het 
gebruik van data-analyse werkt positief. Aandacht is 
nodig bij de WSW en de garantiebanen: de afbouw 
gaat sneller dan de instroom naar werk. De fractie 
kan met het voorstel instemmen. 
 
(vervolg op volgende bladzijde) 
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5. Afstand tot de arbeidsmarkt – Beleid en 

uitvoering Participatiewet 2019-2022 
(vervolg) 

 
De VVD vindt goede taaltrainingen voor alle 
laaggeletterden (waaronder statushouders) een 
belangrijk uitgangspunt voor het beleid, omdat dit de 
kans op werk vergroot. Ook is het belangrijk om 
inwoners te betrekken bij de totstandkoming van 
beleid en om ingewikkelde regelgeving terug te 
dringen. De fractie gaat akkoord. 
 
D66 vindt het belangrijk dat iedereen erbij hoort. Om 
mensen uit de bijstand te krijgen is meer nodig dan 
financiële prikkels. Aandacht en intensieve 
begeleiding zorgen ervoor dat mensen een baan of 
vrijwilligerswerk oppakken en duurzaam uitstromen. 
Dit leest de fractie terug in het beleidsplan, er kan 
ingestemd worden. Adviseren van werkgevers en 
inzet op maatwerk taalonderwijs is aan te bevelen. 
 
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel als 
akkoordstuk op de agenda van de raad kan 
worden geplaatst.  
 

6. Evaluatie beleidsplan 0-18: Iedereen doet 
mee 
Doel: 
Kennis te nemen van de rapportages over 
de uitvoering van de Kindregeling gemeente 
Dalfsen en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 
 

De raadscommissie neemt met waardering kennis 
van de rapportages en kijkt positief naar de 
uitvoering van de kindregeling.  
 
De ChristenUnie vraagt aandacht voor het 
stimuleren van het gebruik jeugdfonds sport en 
cultuur, het belang van zwemlessen, mogelijkheid 
van leeftijdsdifferentiatie en een vriendelijke toon in 
het aanvraagformulier.  
 
Gemeentebelangen is blij met de keuzemogelijkheid 
en oppert om ook gratis producten toe te voegen. 
Het bedrag moet vrij besteedbaar blijven en niet 
worden opgesplitst.  
 
Het CDA vindt samenwerking met lokale 
ondernemers belangrijk voor het slagen van de 
regeling. Het moet uit de communicatie duidelijk 
blijken wie voor de regeling in aanmerking komt.  
 
De PvdA vindt de regeling een succes, het is goed 
dat het jeugdfonds nog speciale aandacht krijgt.  
D66 benadrukt dat het aanbod goed onderhouden 
moet worden en de bekendheid bij betrokkenen. De 
VVD is benieuwd naar analyses om de deelnemers 
nog beter in beeld te krijgen.  
 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp 
hiermee afdoende is behandeld.  
 

7. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:33 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering 
van 11 juni 2019. 

 
De raadscommissie voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de griffier,   
mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte  drs. J. Leegwater


