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Duurzaamheid

Vraag:
Pag.9: Duurzaamheid, door landelijke ontwikkelingen, werkdruk aannemers en vrijwilligers
en langere voorbereidingstijden vertraging. Wat is er wel volgens plan verlopen? We zijn
nu bijna half 2019, verwacht het college dat alle uitgestelde plannen in 2019 wel
uitgevoerd gaan worden?
Antwoord:
De uitvoering van het beleidsplan 2.0 ligt volledig op koers. Er waren vijf
budgetoverhevelingen:
1. De energieonderzoeken zijn grotendeels gestart en worden dit jaar afgerond.
2. De Duurzame Dorpen geven aan dat de asbestactie in Nieuw- en Oudleusen in 2019
wordt uitgevoerd.
3. De Duurzame Dorpen zijn druk met vele projecten maar het aantal nieuwe aanvragen
voor financiële ondersteuning blijven achter.
4. Het regioproject Energieneutraal Verbouwen is vol in uitvoering. Mogelijk wordt het
project verlengt en kan het de komende jaren worden voortgezet.
5. Voor de energiebesparing van gemeentelijke objecten zijn voor dit jaar een aantal
maatregelen uitgewerkt en worden dit najaar uitgevoerd.
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Ruimtelijke ordening

Vraag:
Pag. 9: Ruimtelijke ordening, extra kosten voor inhuur, hier t.o meer leges. Toch nadeel
60.000. Hoeveel bedragen de extra kosten tgv Wvg die vooraf niet bekend waren? Was er
een plan incl. €?
Antwoord:
Er zijn extra werkzaamheden uitgevoerd voor bestemmingsplannen. Hiervoor zijn voor
ruim € 40.000 extra aan leges ontvangen. Administratief worden deze opbrengsten niet
verantwoord bij de inhuurkosten, maar deze werkzaamheden horen wel bij deze
opbrengst. Per saldo zijn de kosten hoger uitgevallen.
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Andere afwijkingen per saldo

Omgevingswet

Vraag:
Pag. 9: Andere afwijkingen tezamen € 75.000, Graag ontvangen wij een opsomming.
Antwoord:
In hoofdstuk 4.5 worden de verschillen per programma op een gedetailleerd niveau
verklaard. Op pagina 9 staan de grote afwijkingen genoemd per programma. Het saldo
van de "kleinere afwijkingen" tezamen is € 75.000, een specificatie hiervan is te vinden in
genoemd hoofdstuk 4.5.
Vraag:
Pag.15: A 06 Omgevingswet lasten € 25.000,-, middelen worden ingezet voor organisatie
cultuur en opleiding, participatie omgevingsvisie in samenhang met missie/visie.
Wat wordt er concreet met deze gelden gedaan?
Antwoord: Het Plan van Aanpak voor Organisatie, Cultuur en Opleiding wordt door een
extern bureau geschreven. Hier is intern onvoldoende capaciteit voor. We hebben in 2018
voornamelijk geïnventariseerd waar we nu staan met de organisatie en waar we naar toe
willen onder de Omgevingswet. Het Plan van Aanpak beschrijft hoe we daar gaan komen.
Daarnaast kost het participatietraject voor de Missie en Visie, door de combinatie met de
participatie voor de Omgevingsvisie, meer dan geraamd. De uitvraag is breder dan alleen
voor de Missie en Visie, er wordt ook een doorkijk naar en advies over de Omgevingsvisie
gevraagd. De Missie en Visie vormt een belangrijke basis voor de Omgevingsvisie. Dit
vraagt een extra inzet op participatie en advisering binnen fase 2 van het traject Missie en
Visie, welke kan worden gefinancierd uit de overheveling van gelden Omgevingswet.
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Duurzame dorpen

Vraag:
Pag. 16: Duurzame dorpen, wie heeft hier de regie of is het wachten op initiatieven?
Antwoord:
Het initiatief ligt bij de Duurzame Dorpen. De gemeente bewaakt de voortgang van de
projecten. Naast het reguliere projectcontact is ieder kwartaal een gezamenlijk overleg
tussen de bestuursleden van de Duurzame Dorpen, de wethouder en de
beleidsambtenaar. Tijdens het kwartaaloverleg worden alle lopende en nieuwe projecten
besproken inclusief de bijbehorende financiën.
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Kunstwerk de Spil

Leegstand buitengebied

Vraag:
Pag.16: Kunstwerk de spil 70000,- is er al een keuze gemaakt, is er al een opdracht tot
realisatie gegeven?
Antwoord:
Er is nog geen definitieve opdracht gegeven. In overleg met het bestuur van De Spil zal
de keuze binnenkort gemaakt worden.
Vraag:
Pag. 17: Leegstand buitengebied, hier wordt in 2019 verder “ aandacht” aanbesteed, er
wordt verwezen naar activiteiten van de provincie m.b.t. ervencoaches, wat is hier de
stand van zaken mbt Dalfsen?
Antwoord:
Wij hebben begin februari 2019 bij de provincie aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn
in het hebben van een ervencoach binnen onze gemeente. Begin april 2019 hebben wij
van de provincie vernomen wat nodig is. Om in aanmerking te komen voor een van de
minimaal vijf beschikbaar gestelde ervencoaches binnen de provincie Overijssel,
moet de gemeente een plan Toekomstgerichte Erven indienen. Daarna maakt de
provincie een selectie van gemeenten die met het project Toekomstgerichte Erven mee
mogen en worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten.
Wij zijn voornemens om zo’n plan Toekomstgerichte Erven bij de provincie in te dienen.
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Openbare verlichting

Vraag:
Pag. 17: Openbare verlichting, inhalen in 2019 ivm niet nakomen van afspraken. Zijn er
strakkere afspraken gemaakt met uitvoerder of is gekozen voor een andere uitvoerder?
Antwoord:
Contractperiode liep op 31 maart 2019 af. De levering/dienst is voor het eind van de
contractdatum opnieuw Europees aanbesteed (max. voor 4 jaar) en heeft een andere
contractpartner opgeleverd, waar strakke afspraken mee zijn gemaakt.
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Externe inhuur

Vraag:
Pag.21: Externe inhuur relatief hoog tgv ziekteverzuim en zwangerschapsverlof; wat was
er dan begroot aan ziekteverzuim, wij lezen dat het ziekteverzuim laag was?
Zwangerschapsverlof wordt vergoed toch, dit brengt toch geen extra kosten met zich mee.
Graag nadere toelichting?
Antwoord:
Voor ziekteverzuim hadden wij in 2018 € 175.000 geraamd. Voor zwangerschapsverlof
krijgen wij een vergoeding van het UWV. Het vervangen van de zieke medewerker of de
medewerker met zwangerschapsverlof maken wij gebruik van tijdelijke inhuur. Deze
inhuur is duurder dan de vergoeding die wij ervoor ontvangen.
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Bestuurlijke vernieuwing

Uitwerking/advisering veiligheid

Vraag:
Pag.22: Bestuurlijke vernieuwing, 8 mei 2019 was de aftrap, volgens jaarrekening in 2019
50% van de kosten gerealiseerd, welke kosten zijn dit geweest?
Antwoord:
De betreffende 50% slaat op de voortgang in 2018, niet op de kosten. Dit betrof de in de
raad behandelde leidraad voor participatie bij ruimtelijke projecten.
Vraag:
Pag. 31: Uitwerking/advisering veiligheid rotonde Kampmansweg en schoolroutes kernen.
In 2017 is de laatste afgerond; juni 2018 de eerste en nu nadere uitwerking. Medio 2019
aan de raad; wanneer is dit gepland?
Antwoord:
De nadere uitwerking van de varianten kan binnenkort via de agendacommissie
aangeboden worden aan de raad.
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Bibliotheek

Vraag:
Pag. 41: Daling aantal leden bibliotheek, hoeveel leden waren er in 2016 en 2017? Dit om
een beeld te krijgen van de afgelopen jaren?
Antwoord:
2016: 7633
2017: 7342
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Beleidsindicatoren

Vraag:
Pag. 47: Is het percentage jongeren met jeugdreclassering in de gemeente Dalfsen 0
procent, of zijn er geen lokale gegevens bekend?
Antwoord:
Het betreft een onbekende waarde. Op www.waarstaatjegemeente.nl staat hierbij vermeld
dat het gaat om een waarde die waarschijnlijk ook niet meer gevuld gaat worden.
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Taalmeter

Vraag:
Pag. 48: taalmeter, zijn er al eerste ervaringen over de inzet?
Antwoord:
De ervaringen zijn zeer positief. De taalmeter is afgenomen bij de groep Stichting Dalfsen
Werkt. Het merendeel van de mannen scoorde onder 1F niveau. Op dit moment volgen 19
mannen vanuit Deltion en de taalcoaches van het Taalpunt alfabetiseringslessen waarbij
in verschillende niveaus wordt gewerkt aan (digi)taalvaardigheden.
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Waterkwaliteit/klimaatadaptatie

Vraag:
Pag. 53: Waterkwaliteit/klimaatadaptatie, voor 2019 worden meekoppelkansen gezien die
er in 2018 niet waren. Welke meekoppelkansen worden er in 2019 gezien?
Antwoord:
Eén van de meekoppelkansen in 2019 is de herinrichting van de Pr. Beatrixlaan in
Nieuwleusen: tegelijk met de verkeerskundige maatregelen wordt de weg afgekoppeld
van de riolering. Ook de herinrichting van de Stationsstraat in Lemelerveld, Ds Smitslaan
in Nieuwleusen en Westerhof in Dalfsen zijn in 2019 projecten waarbij het regenwater
wordt afgekoppeld van de riolering. Tot slot zijn er twee speeltuinen die in 2019
gerenoveerd worden waarbij onderzocht wordt of er een combinatie met waterberging en
spelen mogelijk is, zoals de wadi/speeltuin in de Bruinleeuwstraat in Dalfsen.
In 2019 is meer publiciteit gegeven aan de afkoppelsubsidie, dit werpt nu al zijn vruchten
af. Er zijn meer subsidieaanvragen van bewoners dan een jaar geleden en er zijn ook
twee basisscholen die in 2019 subsidie voor het afkoppelen van het regenwater
ontvangen.
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Omgevingswet

Vraag:
Pag.58: Er is achterstand m.b.t. implementatie Omgevingswet. In hoeverre levert deze
achterstand risico's op t.a.v. de verplichtingen die de wet stelt bij inwerkingtreding per 1
januari 2021?
Antwoord: De achterstand levert geen risico's op voor de inwerkingtreding op 1 januari
2021. De ambities van Dalfsen zijn hoog, we willen al in 2021 een Omgevingsvisie en in
2022 een werkend Omgevingsplan. Gemeenten hebben echter tot 2029 de tijd om de
Omgevingswet te implementeren. Tot die tijd geldt een overgangsperiode. Per 1 januari
2021 zijn we gereed voor het werken met het DSO en kunnen we in principe werken
volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet. We zullen echter wel moeten werken
met een Omgevingsplan van rechtswege. Dat betekent dat alle bestemmingsplannen die
we nu hebben samen automatisch het Omgevingsplan zullen vormen. Daarnaast
ontvangen we een bruidsschat met regelgeving vanuit het Rijk, dat automatisch zal gaan
gelden. Daarna kunnen we werken aan een Omgevingsplan in de geest van de
Omgevingswet: brede reikwijdte, integraal afgewogen en gebiedsgericht. We zullen hierin
zeker niet de enige gemeente in Nederland zijn.
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Organisatiestructuur

Vraag:
Pag. 60/61: Bij versterking organisatiestructuur wordt werkdruk niet specifiek benoemd.
Heeft dit (voldoende) aandacht binnen de onderscheiden thema's?
Antwoord:
Waarschijnlijk wordt hier gedoeld op de versterking van de organisatiecultuur. Vanuit die
aanname is het antwoord dat binnen de verschillende thema’s werkdruk de aandacht zal
krijgen. Daarnaast heeft werkdruk niet alleen betrekking op cultuur en is werkdruk een
thema waarop het afgelopen jaar en komende jaren de focus ligt. Zo wordt werkdruk ook
meegenomen bij de uitvoering van de Toekomstvisie Organisatie.
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BAG/BGT

Vraag:
Pag. 64: In hoeverre heeft de mutatiesignalering (BAG/BGT) ook gevolgen voor
handhaving (bijvoorbeeld bij illegale bebouwing)?
Antwoord:
Wij beoordelen eerst de na-verkenning van de BAG vanaf het bureau of er hier sprake is
van een vergunningsvrij bouwwerk (max. 160 uur) . Bij twijfel gaan wij kijken om de
situatie ter plaatse te beoordelen. De handhavingszaken die hieruit voortvloeien kunnen
wij vaak op 2 handen tellen en lost zich met alsnog een aanvraag indienen vrijwel altijd
op.
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Sociale recherche

Vraag:
Pag. 95: Waarom sociale recherche inzetten voor Wmo? Wat zijn de verwachtingen dan
van de sociale recherche m.b.t rechtmatigheidstoezicht Wmo? In de praktijk was dit i.k.v.
Participatiewet ingezet, wordt dit losgelaten?
Antwoord:
Dit is een wettelijke verplichting. Sinds een jaar aantal jaren zien we dat er steeds vaker
inzet nodig is van de sociale recherche ook op de Wmo. Het gaat hier om onrechtmatige
besteding van middelen aan de zorg.
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Omgevingsdienst IJsselland

Vraag:
Pag. 93: Omgevingsdienst IJsselland, als eerste risico worden reiskosten benoemd.
Wordt dit geharmoniseerd binnen de Omgevingsdienst?
Antwoord:
De reiskosten worden inderdaad worden geharmoniseerd. Eventuele verworven rechten
zijn in het sociaal plan opgenomen en worden nu met de 'latende organisaties' verrekend.
Voor Dalfsen heeft dit geen gevolgen, omdat de betreffende medewerkers geen
reiskosten hadden.
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Toelichting balans

Vraag:
Pag.128: Toelichting Balans. Aan wie heeft de gemeente bijdragen aan activa in
eigendom van derden (€ 79.268) verstrekt?
Antwoord:

CDA

23

1

Externe inhuur

Dit betreft een bijdrage voor Polyhymnia Kulturhus.
Vraag:
Pag.140 Kan van het totaal van de personeelskosten ad € 15.435.000 aangegeven
worden voor welk bedrag in 2018 is ingehuurd? Is dit € 504.000 of is er € 504.000 meer
ingehuurd dan geraamd?
Antwoord:
In de begroting hadden wij € 1.973.329 geraamd voor inhuur. De realisatie daarop is
€ 2.477.081. Er is in 2018 € 504.000 meer uitgegeven aan inhuur dan geraamd.
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Achterstallige facturen
zorgaanbieders

Vraag:
Pag.151: Waarom waren de achterstallige facturen ad € 122.000 van de zorgaanbieder in
2016 en 2017 niet alsnog te betalen kosten opgenomen?
Antwoord:
Bij het opstellen van de jaarrekening stemmen wij de productie af met alle
zorgaanbieders. Wij gaan er vanuit dat daarmee alle productie in beeld is. Dat bleek bij
deze zorgaanbieders niet het geval te zijn. Wij hebben geen inzicht in de administratie van
alle zorgaanbieders, maar zijn wel verplicht om facturen tot vijf jaar na dato uit te betalen.
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Toename aantal cliënten

Vraag:
Pag.151: In de tweede helft van 2018 is er een toename van het aantal ZIN-cliënten (hulp
bij huishouden en Wmo-begeleiding. Leidt dit ook tot hogere lasten in 2019 en is er een
verdere stijging te verwachten en is hier rekening mee gehouden in de begroting van
2019?
Antwoord:
Ja, gezien de toenemende leeftijdsverwachting, de vergrijzing en het gegeven dat mensen
steeds vaker langer thuis moeten blijven wonen, is de verwachting dat het aantal cliënten
en de kosten in de toekomst alleen maar verder blijven stijgen. In de eerste
bestuursrapportage 2019 en de perspectiefnota 2020-2023 zijn daarom extra financiële
middelen aangevraagd om de stijgende kosten op te kunnen vangen.
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Beschermd wonen

Vraag:
Pag.151: Waardoor is de vrijval vanuit de centrumgemeente Zwolle ontstaan? Dit is vanaf
2016 per jaar een fors bedrag. Wordt dit in 2019 ook verwacht? Is hiermee in de begroting
2019 rekening gehouden?
Antwoord:
Zwolle ontvangt vanaf 2015 voor het uitvoeren van beschermd wonen de bijdrage van het
Rijk. De middelen die Zwolle over heeft gehouden heeft Zwolle in een risicoreserve
gestort. Aanpassing van het risicoprofiel leidt deels tot vrijval van deze reserve. Vrijval
staat gepland tot en met 2021. In 2019 verwachten wij € 304.136 te ontvangen. Voor 2020
en 2021 respectievelijk € 315.030 en € 324.271. Via de berap en de perspectiefnota
passen wij de begroting aan.
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Inkoopmodel 18-

Vraag:
Pag.152: Maatwerkdienstverlening 18-. Waren de extra kosten door het nieuwe
inkoopmodel niet te voorzien en vooraf in de begroting op te nemen? Het nieuwe
inkoopmodel zou toch juist voor lagere kosten zorgen, omdat de afspraken vooraf zijn
vastgesteld?
Antwoord:
Het nieuwe inkoop model heeft voor een stijging gezorgd in de kosten in 2018. Dit komt
doordat de budgetten voor de cliënten die gefinancierd worden dmv trajectfinanciering
voor 70% bij het begin van de zorg uitgekeerd worden. Deze zijn met name in 2018
opgenomen. De overige 30% wordt betaald wanneer het totale traject afgerond is
(bijvoorbeeld in 2019 of later). Kortom, de kosten zijn niet hoger maar worden anders
verdeeld over de jaren.
De opstelling van de gemeentelijke begroting voor 2018 heeft plaatsgevonden voordat
precies vastgesteld is hoe de verdeling er uit kwam te zien (begin zorg 70% en afronding
zorg 30%).
Bij de invoering van het nieuwe inkoopmodel is aangegeven dat de kosten hierdoor beter
beheerst kunnen worden doordat er met trajectbedragen gewerkt wordt.
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Vraag
1

Prog
1

Onderwerp
Gemeentefonds

Vraag
Vraag:
Pag. 9 Gemeentefonds.
Is er bekend wat het Rijk minder heeft uitgegeven in 2018 en voor hoeveel de Gemeente
Dalfsen bij het principe trap op-trap af bij benadering gekort zal worden op het
gemeentefonds?
Antwoord:
Bij het verschijnen van de mei circulaire zal het uitgave niveau van het Rijk bekend
worden. Realisatie onder begroting door het Rijk zal een lagere uitkering uit het
gemeentefonds inhouden. Op dit moment is dit niet in te schatten. Wij verwachten de mei
circulaire in de laatste week van mei of de eerste week van juni.
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Jagtlusterallee

Vraag:
Pag. 9. Beheer openbare ruimte.
Jagtlusterallee, onderhoudsgelden niet aangewend voor herinrichting (BBV maatregel)
Dus voordeel. Maar wat zijn de verhoogde jaarlijkse kosten die nu op de jaarrekening
jaarlijks gaan drukken. Kunt u ook een opgave verstrekken wat deze kosten van alle
projecten zijn, die jaarlijks tlv de jaarrekening gaan, sinds invoering van deze BBV
maatregel.
Antwoord:
Vernieuwen van een weg is volgens het BBV een investering maatschappelijk nut. Per 1
januari 2017 moeten wij deze investeringen activeren. Wij vragen voor elke investering
krediet bij de raad en geven dan aan wat de gevolgen (afschrijvingen) zijn voor de
exploitatie. Door middel van de bij het raadsvoorstel gevoegde begrotingswijziging
informeren wij de raad.Voor de Jagtlusterallee zijn de jaarlijkse afschrijvingslasten
€ 58.200.
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Openbare verlichting

Vraag:
Pag 17. Openbare verlichting.
Hoelang loopt contract van deze aannemer nog?
Antwoord:
Contract is per 31 maart 2019 regulier beëindigd. Zie ook beantwoording vraag CDA nr. 8
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Externe inhuur

Vraag:
Pag 21 Externe inhuur
Is er een inschatting te maken of deze kosten ook in 2019 en verdere toekomst zo hoog
blijven?
Antwoord:
Van inzet van externe inhuur maken wij gebruik, bij ziekte, zwangerschap, bij nog niet
ingevulde vacatures, hoge werkdruk, tijdelijke taken of als een taak specifieke kennis
vraag die niet in de organisatie aanwezig is. Verder moeten wij inhuur inzetten als wij
extra aanvragen krijgen voor bestemmingsplannen en vergunningen. Tegenover deze
laatste twee staan dan ook extra inkomsten. In principe zijn de leges die wij vragen
kostendekkend. Gezien de huidige arbeidsmarkt verwachten we niet dat deze kosten in
de nabije toekomst zullen dalen.
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Ondernemersklimaat

Vraag:
Pag 35 Ondernemersklimaat.
Is het niet organiseren van een bedrijvencontactavond in 2018 mede van invloed geweest
op het tevredenheidcijfer van ondernemers over de Gemeente?
Antwoord:
Omdat de ingevulde vragenlijsten anoniem zijn kunnen we een eventuele invloed niet
achterhalen. Tijdens de drie avondbijeenkomsten in het kader van de
ondernemersdienstverlening is het ontbreken van de bedrijvencontactavond in 2018 niet
benoemd.
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Absoluut verzuim

Vraag:
Pag 37 Absoluut verzuim.
Dit is hoog in Dalfsen (4,06). Uw verklaring onder dit punt is ook van toepassing voor
Nederland (1,82) en 25-50 inwoners (1,2) dus waarom verschilt Dalfsen zo?
Antwoord:
Bij de begroting 2018 is ook een dergelijke vraag gesteld en is onderstaand antwoord
gegeven.
Het is lastig een betrouwbaar aantal per kalenderjaar aan te leveren, aangezien gegevens
worden vergaard per schooljaar. De cijfers over het schooljaar 2016-2017 laten 14
werkprocessen zien waarbij, na onderzoek, daadwerkelijk sprake was van absoluut
schoolverzuim (langer dan 7 dagen geen schoolinschrijving). Dit is 2,8 per aantal
inwoners 5-18 jaar. Een toename is zichtbaar als gevolg van de instroom nieuwkomers. In
11 casussen ging het nl. om nieuwkomers, die veelal niet starten op een school (binnen
zeven dagen) per datum inschrijving gemeente. Hiervoor is intern, bij St.
Vluchtelingenwerk en scholen aandacht voor gevraagd. Er zijn heldere werkafspraken
gemaakt. Alle genoemde 14 kinderen bezoeken inmiddels een school en/of ontvingen een
vrijstelling van inschrijvingsplicht.
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Paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen

Vraag:
Pag 80 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
We hebben in 2018 een bezuiniging gedaan op deze post door later en minder onderhoud
toe te passen (ca 700.000 euro) Komt de veiligheid van wegen, verlichting, kunstwerken,
riolering hierdoor in gevaar? En krijgen we hier later niet de rekening van gepresenteerd?
Antwoord:
De genoemde € 700.000 heeft geen relatie met een bezuiniging die is doorgevoerd op
deze posten. Ze zijn het verschil tussen de resultaten van 2017 en 2018 over de
genoemde onderdelen die vallen onder de kapitaalgoederen. De verschillen zijn per
onderdeel zeer divers waarbij programma 3 van jaarschijf 2017 een overschrijding heeft
laten zien van € 206.000 ten opzichte van de begroting. Dit zelfde programma 3 laat voor
jaarschijf 2018 een onderschrijding zien van € 273.000.
In 2018 is de beleidsnota IBOR vastgesteld (scenario 1)en voorgesteld een aantal
bijbehorende budgetten te verhogen.
Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2019-2022 is € 100.000 in mindering
gebracht op de voorgestelde verhoging. Deze 100.000 gaat niet en koste van de
veiligheid maar kan wel risico’s inhouden t.a.v. thema’s genoemd in IBOR zoals
duurzaamheid (=levensduur). Comfort (=gebruik) en aanzien (= beeldkwaliteit)
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Omgevingsdienst IJsselland

Vraag:
Pag. 92 Omgevingsdienst IJsselland.
2018 was de start van deze dienst ipv RUD. De gemeentelijke bijdrage is ruim478.000.
Staat dit in verhouding met de afgelopen bijdrage aan het RUD en zo niet, wat is dan het
verschil.
Antwoord:
De bijdrage is in verhouding. Dat deze in 2018 zoveel hoger was dan voorgaande jaren,
komt omdat de Omgevingsdienst sinds 2018 een gemeenschappelijke regeling is met
bijbehorende kosten (bijv. bedrijfsvoering, salarissen, huisvesting, etc.). Bij de bijdragen in
voorgaande jaren (aan de netwerk-RUD) waren deze kosten niet inbegrepen en stonden
deze verspreid in de gemeentelijke begroting, mede omdat het personeel toen nog bij
onszelf in dienst was.
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Paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing

Vraag:
Pag 113 Naheffing belastingdienst.
Wat moet er gebeuren om fiscale componenten in onze organisatie optimaal te borgen?
Antwoord:
Om de fiscale componenten in de organisatie te borgen wordt fiscale expertise ingehuurd.
Met de inhuur van deze expertise zijn de afgelopen periode en worden ook de komende
periode verschillende stappen gezet om dit voldoende te borgen.
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Financieel pakket

Vraag:
Pag. 114 Aanschaf nieuw financieel pakket
Hoe staat het hiermee?
Antwoord:
De stand van zaken per mei 2019 is als volgt. Terzake is een projectverkenning opgesteld
die voorziet in de ingebruikname van het pakket per 1-1-2021. Globaal weergegeven
kunnen de volgende fasen worden onderscheiden:
* bepalen scope, detailleren functionele eisen (wat): 1e halfjaar 2019
* marktverkenning, referentiebezoeken, opstarten aanbesteding (wie): 2e halfjaar 2019
* implementatie nieuw financieel systeem (hoe): 1e halfjaar 2020
* opleiding, training, schaduwdraaien: 2e halfjaar 2020.
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Middelen centrumgemeente Zwolle

Vraag:
Pag. 151. Maatwerkdienstverlening 18+,
Middelen centrumgemeente Zwolle. Zijn deze structureel of is dit eindig en is dat het
geval….. tot wanneer lopen deze en wat zijn de bedragen? Want zonder deze bijdrage
zou programma 7 een tekort van minimaal 1,3 miljoen laten zien.
Antwoord:
Deze middelen zijn eindig. In 2019 verwachten wij een vrijval van € 304.000 en in 2020
een bedrag van € 315.000 ten gunste van de gemeente Dalfsen. Vanaf 2021 ontvangt de
gemeente Dalfsen rechtstreeks een budget voor beschermd wonen. Het is nog onduidelijk
wat de financiële consequenties zijn vanaf 2021.
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Jeugdzorg

Vraag:
Pag 152. Maatwerkdienstverlening 18-.
Kunt u ons al meenemen in de vervolgresultaten van de analyse over de kosten van de
jeugdzorg? Ook gezien vorige vraag inzake tekort 1,3 miljoen.
Antwoord:
De analyse over 2015-2017 is aangevuld met cijfers over 2018. Hieruit bleek dat de
stijging in de jeugdzorg met name te maken heeft met:
- de toename van cliënten die gebruik maken van indicaties boven de € 50.000 pj. Deze
zijn toegenomen van 10 in 2017 naar 19 in 2018.
- de toename van het aantal cliënten dat gebruik maakt van de geïndiceerde jeugdhulp
(van 489 in 2017 naar 640 in 2018).
Op een later moment gaan we hierover met de gemeenteraad in gesprek.
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Klanttevredenheid sociaal domein

Vraag:
Sociaal domein.
Efficiency. Wat is tevredenheid van onze clienten in het sociaal domein? Is dit idd. 9,1% zoals we
vernomen hebben? Laat voorop stellen dat niemand tussen de wal en het schip mag vallen, maar is
een 7 of 8 ook goed. En wat zou dat opleveren?
Antwoord:
In onderstaande tabel is de cliënttevredenheid weergegeven, zoals die in de
cliëntervaringsonderzoeken over afgelopen jaren is gemeten. Het cijfer 9,1 komt hier niet in terug,
maar de cliënttevredenheid is niettemin hoog te noemen.

De hoge cliënttevredenheid wordt onder meer veroorzaakt door het hoge dienstverleningsniveau.
Deze hoge mate van dienstverlening heeft een preventief karakter. Meldingen binnen het sociaal
domein worden snel en integraal opgepakt om 'erger' te voorkomen.
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Christen Unie
Partij
CU

Vraag
1

Prog
1

Onderwerp
Gemeentefonds

Vraag
Vraag:
Pag 3 Jaarverslag &JR: Hoe groot is de kans en hoog is de inschatting van een negatieve
afrekening uit gemeentefonds over 2018. Wordt dit een effect in de exploitatiebegroting
2019? Hoe verhoudt zich dit tot de passage op pag 9 mbt gemeentefonds (kans op
nabetaling)?
Antwoord:
Wij verwachten een negatief effect voor de afrekening van het gemeentefonds 2018. De
hoogte van dit effect wordt bekend bij de mei circulaire en is niet in te schatten. Het effect
zal verwerkt worden in de exploitatie. De passage op pagina 9 heeft betrekking op met
name oude jaren. Door bijstelling van de maatstaven is een hogere uitkering ontvangen.
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7

Analyse uitgaven sociaal domein

Vraag:
Pag 4 Jaarverslag &JR: Wat heeft de analyse 2018 mbt uitgaven sociaal domein
opgeleverd?
Antwoord:
De analyse over 2015-2017 is aangevuld met cijfers over 2018. Hieruit bleek dat de
stijging in de jeugdzorg met name te maken heeft met:
- de toename van cliënten die gebruik maken van indicaties boven de € 50.000 pj. Deze
zijn toegenomen van 10 in 2017 naar 19 in 2018.
- de toename van het aantal cliënten dat gebruik maakt van de geïndiceerde jeugdhulp
(van 489 in 2017 naar 640 in 2018).
Op een later moment gaan we hierover met de gemeenteraad in gesprek.
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Inter Bestuurlijk Programma

Vraag:
Pag 4 Jaarverslag &JR: Wat behelst IBP voor de gemeente Dalfsen?
Antwoord:
Landelijk staan de overheden voor een aantal grote vraagstukken zoals de
energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal
mensen met problematische schulden. Alom wordt erkend dat deze vraagstukken alleen
effectief gezamenlijke met het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen
worden aangepakt. Daarvoor is het Interbestuurlijk Programma (IBP) ontwikkeld. In het
IBP staan negen maatschappelijke opgaven centraal: 1)samen aan de slag voor klimaat,
2)toekomstbestendig wonen, 3)regionale economie als versneller, 4)naar een vitaal
platteland, 5)merkbaar beter in het sociaal domein, 6)Nederland en migrant goed
voorbereid, 7)problematische schulden voorkomen en oplossen, 8)goed openbaar bestuur
in een veranderende samenleving, 9)passende financiële verhoudingen, en
10)overkoepelende thema’s.
Het zijn thema’s die stuk voor stuk ook in Dalfsen (gaan) spelen. Daarmee zijn ook
investeringen/uitgaven gemoeid. Een grote zorg die landelijk speelt herkennen wij hier
ook; namelijk dat door de grote tekorten binnen het sociaal domein er nauwelijks meer de
(financiële) ruimte is om aan deze grote thema’s invulling te geven. Ook in dat opzicht is
het belangrijk met welke aanvullende middelen het kabinet de gemeenten tegemoet zal
komen.

CU
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Sociaal domein

Vraag:
Wat is de reden dat sinds september 2018 er nog een tekort van € 750.000 is ontstaan die
niet voorzien was in de 2e BR?
Antwoord:
Bij het opstellen van de 2e berap is uitgegaan van cijfers over het eerste halfjaar. Op
basis van deze cijfers werd geen extra uitgaaf verwacht. In de praktijk is echter gebleken
dat in het tweede halfjaar de meeste betalingen zijn verricht.
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Sociaal domein

Duurzame dorpen

Vraag:
Pag 9 Jaarverslag &JR: som van bedragen bij “sociaal domein” lijken niet te kloppen.
Antwoord:
Dit klopt inderdaad niet. Op pagina 9 worden de verschillen ten opzichte van de begroting
op hoofdlijnen toegelicht. Bij de verklaring van het verschil binnen het sociaal domein
hebben we, om niet te verzanden in te gedetailleerde verklaringen, afgerond op bedragen
van 100.000. Hierdoor is er geen exacte aansluiting met het totaalbedrag. Dit wordt met
name veroorzaak door de afronding binnen Jeugd, WMO en participatie. Dit zou afgerond
moeten worden op 1.450.000 waardoor de totaaltelling aansluit.
Vraag:
Pag 9 Jaarverslag &JR: Welke zaken zijn er niet uitgevoerd samen met / voor de
duurzame dorpen?
Antwoord:
Zie antwoord 1 van CDA. Er wordt voldaan aan alle gemaakte afspraken tussen de
gemeente en de duurzame dorpen.
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Budgetoverhevelingen

Vraag:
Pag 13 Jaarverslag &JR: Op basis van welke argumenten worden posten gepositioneerd
in de kolom “Reserve” of “Saldo”?
Antwoord:
Dit betreft activiteiten waarvan in 2018 is besloten dat deze gedekt worden ten laste van
reserves. Nu deze activiteiten niet worden uitgevoerd in 2018 zijn ook de reserves nog
beschikbaar. Daarom wordt bij de overhevelingen naar 2019 voorgesteld deze activiteiten
alsnog te dekken uit betreffende reserves.
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Vraag
1

Prog

Onderwerp

Vraag

7

Inkomensregelingen

Vraag:
Pag. 9 bij Inkomensregelingen wordt een voordeel gemeld van € 80.000
omdat er in 2018 een verrekening heeft plaatsgevonden van vrijvallend vermogen bij
enkele cliënten die in het verleden leenbijstand hebben ontvangen.
Wat is het totale bedrag qua leenbijstand wat in de toekomst voor verrekening met
vrijvallend vermogen in aanmerking kan komen?
Antwoord:
Het openstaand bedrag aan verstrekte leenbijstand levensonderhoud is € 56.203,01. Dit
bestaat uit verstrekkingen aan een tweetal cliënten in afwachting van verkoop van een
woning na echtscheiding). Er wordt op dit moment geen periodieke bijstand
levensonderhoud meer verstrekt in de vorm van een lening.
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Leegstand buitengebied

Vraag:
Pag.17 B 01 Leegstand buitengebied.
In hoeverre sluit de aanpak van de Provincie met ervencoaches aan bij de aanpak
Leegstand voor Dalfsen?
Of is er wellicht sprake van overlapping waardoor het budget van de gemeente niet meer
nodig is?
Antwoord:
In onze optiek sluit de (proces)aanpak van de provincie goed aan bij onze
gemeentelijke aanpak. Daar waar de provincie 2 miljoen ter beschikking stelt voor
de jaren 2019 en 2020 voor project Toekomstgerichte erven (met inzet van ervencoaches)
betreft de gemeentelijke bijdrage vooral ambtelijke uren.
Dit betreffen geen extra ambtelijke uren, aangezien de eigenaren van deze erven vrij
waarschijnlijk op termijn ook bij de gemeente terecht waren gekomen. Wat betreft het
restant budget van 17.000 euro willen wij onder andere inzetten op informatievoorziening
over mogelijkheden voor eigenaren van een leegstaand of vrijkomend erf.
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Beleidsindicatoren

Vraag:
Op pagina 21 Verplichte beleidsindicatoren.
De gemeente Dalfsen vermeldt correct de verplichte beleidsindicatoren.
Bij de kolom Nederland en de kolom 25000-50000 inwoners staat n.b.
Als het verplichte beleidsindicatoren zijn waarom zijn de cijfers in die kolommen dan niet
bekend?
Antwoord:
De gegevens zijn niet beschikbaar. In de ministeriële regeling is opgenomen dat indien
voor een verplichte beleidsindicator de relevante gegevens niet door de bronhouder
kunnen worden verstrekt de gemeente opneemt dat het niet beschikbaar is.
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Indicator werkzoekende

Vraag:
Pag. 35 in de tabel Indicatoren staat voor een lokale vitale economie bij werkzoekenden
een aantal van 326 per december 2018.
Is de verdeling over leeftijdsklassen van dit cijfer bekend? Ofwel: Gaat het om
jeugdwerkeloosheid of ouderen?
Antwoord:
De verdeling over de leeftijdsklassen is als volgt:
Groep 15 - 20 jaar: kleiner dan 10
Groep 20 - 25 jaar: kleiner dan 10
Groep 25 - 30 jaar: 12
Groep 30 - 35 jaar: 19
Groep 35 - 40 jaar: 18
Groep 40 - 45 jaar: 20
Groep 45 - 50 jaar: 27
Groep 50 - 55 jaar: 61
Groep 55 - 60 jaar: 73
Groep 60 - 65 jaar: 71
Groep 65 - 70 jaar: 16
NB: Bij groep 15 - 20 en groep 20 - 25 gaat om een aantal van totaal 9.
Bron: https://www.arbeidsmarktcijfers.nl/Report/4
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Nagekomen facturen
zorgaanbieders

Vraag:
Een vraag n.a.v. een persbericht over de gemeente Hellendoorn. Daar werd de gemeente
geconfronteerd met zorgaanbieders die soms na jaren hun rekening indienden. Dat
zorgde voor onverwacht grote financiële tegenvallers omdat er kennelijk contractuele
verplichtingen (nog ongefactureerde kosten) waren die buiten beeld waren gebleven.
Heeft de gemeente Dalfsen dusdanig zicht op alle kosten en verplichtingen m.b.t.
(zorg)aanbieders dat dergelijke verrassingen uit te sluiten zijn?
Antwoord:
Bij het opstellen van de jaarrekening stemmen wij de productie af met alle
zorgaanbieders. Wij gaan er vanuit dat daarmee alle productie van de individuele
zorgaanbieder in beeld is. Wij hebben geen inzicht in de administratie van alle
zorgaanbieders, maar zijn wel verplicht om facturen tot vijf jaar na dato uit te betalen.
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