Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 4 en 7 november 2019

Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen

CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

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

Tevens aanwezig:
Wethouders R.W.J. van Leeuwen, A. Schuurman en J.W. Uitslag, gemeentesecretaris J.H.J. Berends

ONDERWERP
1.

Opening

2.

Spreekrecht burgers

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Er zijn 3 aanmeldingen voor spreekrecht over de
Programmabegroting 20221.
Mw. F. de Vries doet, namens Platform
Gehandicapten Dalfsen, de oproep om de prijs
van de gehandicaptenkaart niet te verhogen. Zij
verwijst naar de naleving van het VN-Verdrag over
de inclusieve samenleving.
W. Kodden spreekt namens LTO Noord. Hij vindt
de voorgenomen verhoging van de OZB zeer fors.
Ook vraagt hij aandacht voor het voorstel om het
onderhoud van sloten te halveren, maaibeleid
bermen en biodiversiteit. Hij roept de raad op om
de rekening van de bezuinigingen niet bij burgers
en bedrijven neer te leggen.
Mw. J. Bloeming roept op het consultatiebureau in
Lemelerveld niet te sluiten, omdat grip op jeugd
begint bij grip op kinderen. Ook voor de
leefbaarheid van het dorp is deze voorziening
belangrijk. Ter ondersteuning van haar oproep,
overhandigt zij 450 handtekeningen aan de
voorzitter.

3.

Vaststelling agenda

Conform.

1

4.

Programmabegroting 2020-2023
Voorstel:
1. De programmabegroting 2020-2023 vast te
stellen en daarmee:
a. In te stemmen met de voorgestelde
invulling van de ombuigingen (hoofdstuk
2);
b. In te stemmen met het verhogen van de
OZB-opbrengst met 6% in 2020, 2021
en 2022 (exclusief het
inflatiepercentage);
c. In te stemmen met de volledige inzet
van de stelpost ingrepen Rijk/ambities
Raad ter dekking van het tekort;
d. In lijn met het landelijk beleid, de
incidentele extra opbrengsten voor
Jeugd (voor 2019 t/m 2021) eveneens
op te nemen in 2022 en 2023;
2. De kredieten voor het jaar 2020 uit het
Investeringsplan 2020-2023 beschikbaar te
stellen (Bijlage Investeringskredieten);
3. Het voordelige saldo als gevolg van de
septembercirculaire 2019 toe te voegen
aan een stelpost ambities raad /
investeringen en de begroting 2019-2023
daarop te wijzigen.

De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun
algemene beschouwingen uit. Het college
beantwoordt gestelde vragen in eerste termijn en
doet de volgende toezeggingen:
- er volgt een onderzoek op het gebied van
kostendekkendheid in april 2020 (RvL).
- de mogelijkheid van vestiging van het
consultatiebureau in de Mozaïek zal opnieuw
onderzocht worden, incl. financieel gevolg (JU).
- er volgt een onderzoek naar de mogelijkheden
van een beter verdienmodel voor de
zwembaden (JU).
- er volgt nog een evaluatie van het cultuurbeleid,
waarna de raad nieuwe kaders kan meegeven
voor nieuw cultuurbeleid in 2020 (JU).
- er volgt een analyse jeugdzorgcijfers na de
jaarafsluiting 2019 (JU).
- er zal een sessie met de duurzame dorpen
worden gepland om de plannen te bespreken
(AS).
- het college zal in overleg treden met de ROVA
om in een nieuw bezoek meer inzicht te krijgen
in de kostenstructuur en de mogelijkheden (AS).

5.

Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering om 22.23 uur
tot aankomende donderdag.

II.1.

Heropening

De voorzitter heropent de vergadering op
donderdag 7 november 2019 om 19.32 uur.
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II.2.

Programmabegroting 2020-2023
Voorstel:
1. De programmabegroting 2020-2023 vast te
stellen en daarmee:
a. In te stemmen met de voorgestelde
invulling van de ombuigingen (hoofdstuk
2);
b. In te stemmen met het verhogen van de
OZB-opbrengst met 6% in 2020, 2021
en 2022 (exclusief het
inflatiepercentage);
c. In te stemmen met de volledige inzet
van de stelpost ingrepen Rijk/ambities
Raad ter dekking van het tekort;
d. In lijn met het landelijk beleid, de
incidentele extra opbrengsten voor
Jeugd (voor 2019 t/m 2021) eveneens
op te nemen in 2022 en 2023;
2. De kredieten voor het jaar 2020 uit het
Investeringsplan 2020-2023 beschikbaar te
stellen (Bijlage Investeringskredieten);
3. Het voordelige saldo als gevolg van de
septembercirculaire 2019 toe te voegen
aan een stelpost ambities raad /
investeringen en de begroting 2019-2023
daarop te wijzigen.

De fractievoorzitters reageren in 2e termijn op de
algemene beschouwingen en de reactie van het
college. Ook dienen de fracties moties en
amendementen in.
Gemeentebelangen
Amendement (A1) – GB-CDA-D66, dat tot doel
heeft om de verhoging van het vastrechttarief
beter te spreiden over de jaren 2020-2023.
Amendement (A2) – GB-CDA-PvdA-VVD-D66,
dat tot doel heeft ombuiging 20 niet in te boeken
en on hold te zetten tot het infopunt voldoende is
ingericht en er duidelijkheid is over de huisvesting
van het consultatiebureau
Amendement (A3) – GB-CDA, dat tot doel heeft
om de OZB-opbrengst te verhogen met 6, 6 en 4%
in resp. 2020, 2021 en 2022 excl. inflatie.
CDA
Amendement (A4) – CDA-GB-PvdA-VVD-D66,
dat tot doel heeft de consultatiebureaus in
Nieuwleusen en Lemelerveld in stand te houden
door ombuiging 40 te laten vervallen.
Amendement (A5) – CDA-GB-VVD, dat tot doel
heeft ombuiging 39 gedeeltelijk om te buigen door
€ 30.000,- taakstellend beschikbaar te stellen in de
jaren 2020 en 2021 voor Kerngezond Dalfsen.
Motie (M1) – CDA-GB, waarin het college wordt
verzocht nog eens kritisch te kijken naar de nietombuigingen voor mogelijke besparingen.
ChristenUnie
Amendement (A6) – ChrU-PvdA, dat beoogt een
gedeeltelijke compensatie van de weggevallen
gemeentelijke bijdrage aan de
ziektekostenregeling op te nemen in de begroting,
voor een maximale last van € 30.000
Amendement (A7) – ChrU, dat tot doel heeft een
taakstelling ‘aanvullende ombuigingen’ op te
nemen van structureel € 90.000 aan de hand van
de lijst ‘niet voorgestelde ombuigingen’.
Amendement (A8) – ChrU-VVD-PvdA-D66, dat
tot doel heeft het voordeel uit de
septembercirculaire niet toe te voegen aan een
stelpost, maar aan de exploitatie,
Amendement (A9) – ChrU-D66, dat tot doel heeft
om de OZB-opbrengst te verhogen met 9, 0 en 0%
in resp. 2020, 2021 en 2022 excl. inflatie.
(vervolg op volgende bladzijde)

3

II.2

Programmabegroting 2020-2023
(vervolg)

PvdA
Dient geen amendementen of moties in, maar
staat als mede-ondertekenaar onder A2, A4, A6
en A8.
VVD
Motie (M2) – VVD-CDA-GB, waarin het college
wordt verzocht bij de volgende perspectiefnota
een taakstelling op te nemen voor grip op het
sociaal domein (WMO en de participatiewet)
Motie (M3) – VVD-CDA-GB, waarin het college
wordt verzocht de mogelijkheid van afschaffen van
de hondenbelasting te onderzoeken.
D66
Amendement (A10) – D66, dat tot doel heeft
ombuiging 48 over subsidies in het kader van
onderhoud monumenten te schrappen.
Amendement (A11) – D66, dat tot doel heeft
diverse ombuigingen te schrappen en dit onder
meer te dekken uit het verminderen van
onderhoud aan verhardingen
Amendement (A12) – D66, dat tot doel heeft
ombuiging 29 (bezuinigingen op speelplaatsen) te
schrappen.
Bij de amendementen A1, A2, A4, A5 geeft het
college aan dat het oordeel bij de raad ligt. De
moties M1, M2 en M3 is het college voornemens
om uit te voeren.
Wethouder Van Leeuwen ontraadt:
- A3/A9 over de OZB: vanwege de risico’s, onder
meer op jeugd, acht het college het noodzakelijk
een verhoging van 3 maal 6% aan te houden.
- A7 over de taakstelling ombuigingen: het
college had graag een concrete invulling gezien.
- A8 over de stelpost: deze is nodig om ambities
te bekostigen en risico’s op te vangen.
- A11 (verzamelamendement): het college ziet
niets in de dekking.
- A12 over speelplaatsen: het college vindt het
verantwoord de uitvoering twee jaar uit te
stellen, er is geen sprake van afstel.
Wethouder Uitslag ontraadt amendement A6. Hij
zou graag een nadere duiding van de opdracht
zien. Het amendement is ingewikkeld in de
uitvoering.
Wethouder Schuurman ontraadt amendement
A10. Het gaat hier om een kleine groep. Ook zou
een onderzoek naar de onderhoudsstatus niet
verstandig zijn, omdat geen subsidie beschikbaar
is voor het onderhoud.
(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2

Programmabegroting 2020-2023
(vervolg)

Stemverklaringen amendementen
Het CDA is het eens met de strekking van A6
(compensatie ziektekosten) maar zal deze niet
steunen omdat de fractie de voorkeur geeft aan
resultaten uit maatwerk.
De ChristenUnie steunt A2 (infopunt), A4
(consultatie) en A5 (kerngezond) al had de fractie
liever een andere dekking gezien. De fractie steunt
A12 (speelplaatsen) vanwege het signaal dat hier
vanuit gaat, hoewel het bedrag te hoog is.
De PvdA is tegen A1 (vastrecht) en A5
(kerngezond) omdat deze niet ver genoeg gaan.
De fractie vindt A10 (monumenten) sympathiek,
maar steunt niet vanwege de noodzaak tot
bezuinigingen. De fractie is tegen A11 vanwege de
dekking (bezuiniging verharding).
De VVD is tegen A1 (vastrecht), omdat het niet ver
genoeg gaat. De fractie is tegen A6 (ziektekosten)
omdat dit lijkt op inkomensondersteuning en kan
leiden tot een armoedeval.
D66 is tegen A6 (ziektekosten) omdat het niet ver
genoeg gaat. De fractie heeft A9 (OZB 9%)
knarsetandend ondertekend om aan eisen van
financieel toezicht te voldoen, en hoopt op
toekomstige tariefsverlagingen.
In de besluitvorming worden de amendementen
behandeld op volgorde van verstrekkendheid. Er
zijn geen hoofdelijke stemmingen gehouden.
Amendement A9 (OZB 9%) wordt met 5 stemmen
voor (ChrU-VVD-D66) en 16 stemmen tegen (GBCDA-PvdA) verworpen.
Amendement A3 (OZB 6-6-4%) wordt met 14
stemmen voor (GB-CDA) en 7 stemmen tegen
(ChrU-PvdA-VVD-D66) aangenomen.
Amendement A8 (Stelpost) wordt met 7 stemmen
voor (ChrU-PvdA-VVD-D66) en 14 stemmen tegen
(GB-CDA) verworpen.
Amendement A11 (Verzamelamendement) wordt
met 1 stem voor (D66) en 20 stemmen tegen (GBCDA-ChrU-PvdA-VVD) verworpen.
Amendement A7 (Taakstelling) wordt met 6
stemmen voor (ChrU-PvdA-VVD) en 15 stemmen
tegen (GB-CDA-D66) verworpen.
De overige amendementen worden behandeld op
volgorde van indienen.
(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2

Programmabegroting 2020-2023
(vervolg)

Amendement A1 (Vastrecht) wordt met 18
stemmen voor (GB-CDA-ChrU-D66) en 3
stemmen tegen (PvdA-VVD) aangenomen.
Naast de toegevoegde besluitregels aan het
voorstel over de begroting, besluit de raad
hiermee ook de tarieventabel afvalstoffenheffing
2020 te wijzigen als volgt:
- het onder 1.1 opgenomen tarief per perceel
per belastingjaar van € 194 te wijzigen in
€ 175.
Amendement A2 (Infopunt) wordt met algemene
stemmen (21 voor) aangenomen.
Amendement A4 (Consultatiebureaus) wordt met
algemene stemmen (21 voor) aangenomen.
Amendement A5 (Kerngezond Dalfsen) wordt met
19 stemmen voor (GB-CDA-ChrU-VVD-D66) en 2
stemmen tegen (PvdA) aangenomen.
Amendement A6 (Ziektekosten) wordt met 6
stemmen voor (ChrU-PvdA-D66) en 15 stemmen
tegen (GB-CDA-VVD) verworpen.
Amendement A10 (Monumenten) wordt met 1
stem voor (D66) en 20 stemmen tegen (GB-CDAChrU-PvdA-VVD) verworpen.
Amendement A12 (Speelplaatsen) wordt met 6
stemmen voor (ChrU-PvdA-D66) en 15 stemmen
tegen (GB-CDA-VVD) verworpen.
Stemverklaringen begroting
De ChristenUnie stemt tegen de begroting, gelet
op de besluitvorming over de amendementen en
de onnodige lastenverzwaring voor onze burgers.
VVD, PvdA en D66 stemmen tegen de begroting,
gelet op de verhoging van de OZB en de
verwerking van de septembercirculaire.
De raad besluit met 14 stemmen voor
(Gemeentebelangen, CDA) en 7 stemmen tegen
(ChristenUnie, PvdA, VVD, D66):
1. De programmabegroting 2020-2023 vast te stellen
en daarmee:
a. In te stemmen met de voorgestelde invulling van
de ombuigingen (hoofdstuk 2), met uitzondering
van de volgende punten:
- de consultatiebureaus in Nieuwleusen en
Lemelerveld in stand te houden, door
ombuiging 40 te laten vervallen
- de benodigde financiële middelen van
€ 45.000 in 2020 en € 75.000 voor de jaren
2021-2023 te dekken uit het voordeel als
gevolg van de lagere bijdrage aan de GGD
en het restant ten laste te brengen van de
stelpost ambities raad/investeringen.
(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2

Programmabegroting 2020-2023
(vervolg)

2.

3.

4.

5.

- ombuiging 20 vooralsnog niet in te boeken
en on hold te zetten totdat het infopunt
voldoende is ingericht en er duidelijkheid is
over de mogelijkheden om het
consultatiebureau te verhuizen naar het
Kulturhus de Mozaïek.
- de benodigde structurele financiële middelen
van € 5.720 ten laste te brengen van de
stelpost ambities raad/investeringen.
- ombuiging 39 gedeeltelijk om te buigen door
een bedrag van € 30.000,- taakstellend
beschikbaar te stellen in de jaren 2020 en
2021 voor het uitvoeringsprogramma
Kerngezond Dalfsen.
- de benodigde financiële middelen van €
30.000 voor de jaren 2020 en 2021 ten laste
te brengen van de stelpost ambities
raad/investeringen
b. In te stemmen met het verhogen van de OZBopbrengst met 6, 6 en 4 procent in
respectievelijk 2020, 2021 en 2022 (exclusief
het inflatiepercentage);
c. In te stemmen met de volledige inzet van de
stelpost ingrepen Rijk/ambities Raad ter dekking
van het tekort;
d. In lijn met het landelijk beleid, de incidentele
extra opbrengsten voor Jeugd (voor 2019 t/m
2021) eveneens op te nemen in 2022 en 2023;
De kredieten voor het jaar 2020 uit het
Investeringsplan 2020-2023 beschikbaar te stellen
(Bijlage Investeringskredieten);
Het voordelige saldo als gevolg van de
septembercirculaire 2019 toe te voegen aan een
stelpost ambities raad / investeringen en de
begroting 2019-2023 daarop te wijzigen.
De verhoging van het vastrechttarief te wijzigen
door de stijging in 2020 te beperken tot € 25 en de
jaren daarna het vastrecht verder te verhogen met
€ 25 in het tweede jaar, € 10 in het derde jaar en
€ 7 in het vierde jaar.
De voor de spreiding van het vastrechttarief
benodigde financiële middelen in 2020, 2021 en
2022 te dekken via incidentele onttrekkingen uit de
Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Motie M1 (onderzoek niet-ombuigingen) wordt met
14 stemmen voor (GB-CDA) en 7 stemmen tegen
(ChrU-PvdA-VVD-D66) aangenomen.
Motie M2 (grip sociaal domein) wordt met 15
stemmen voor (GB-CDA-VVD) en 6 stemmen
tegen (ChrU-PvdA-D66) aangenomen.
Motie M3 (onderzoek hondenbelasting) wordt met
17 stemmen voor (GB-CDA-PvdA-VVD) en 4
stemmen tegen (ChrU-D66) aangenomen.
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II.3.

Belastingverordeningen 2020
Voorstel:
Vast te stellen de:
1. Verordening rioolaansluitingsrecht 2020
2. Verordening toeristenbelasting 2020
3. Verordening hondenbelasting 2020
4. Verordening lijkbezorgingsrecht 2020
5. Verordening precariobelasting 2020
6. Verordening afvalstoffenheffing 2020
7. Verordening rioolheffing 2020

Wethouder Uitslag zegt toe dat de differentiatie in
tarieven toeristenbelasting zal worden toegelicht
op de website en in communicatie richting partijen.
Stemverklaring
De PvdA steunt in beginsel de verwerking van de
belastingen in de verordeningen, maar stemt
tegen vanwege de verhoging van de
afvalstoffenheffing.
Met inachtneming van het aangenomen
amendement omtrent de hoogte van het vastrecht
wordt het voorstel om de verordeningen vast te
stellen met 19 stemmen voor (Gemeentebelangen,
CDA, ChristenUnie, VVD en D66) en 2 stemmen
tegen (PvdA) aangenomen.

II.4.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.07 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
16 december 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
mw. drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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