Besluitenlijst van de openbare vergadering van
de Raad van de gemeente Dalfsen,
d.d. 2 en 5 november 2020

Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
Raadsleden
Gemeentebelangen

CDA
ChristenUnie
PvdA
VVD
D66

mw. E. van Lente
J. Leegwater
J.G. Ellenbroek, mw. I.G.J. Haarman (alleen op 5 november), G.M.M. Jutten
(alleen op 5 november), 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
D.J. van Gelder, mw. H. Lassche-Visscher, L.M. Nijkamp
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, waarnemend gemeentesecretaris
H.J. van der Woude, ambtelijke ondersteuning: G.R. Doornewaard, mw. M. Meijer-Uitenbroek en
mw. M. van Spijker.

ONDERWERP
1.

Opening

RAADSBESLUIT
De voorzitter opent de digitale raadsvergadering
om 19.30 uur. Mw. Haarman en dhr. Jutten
(Gemeentebelangen) zijn afwezig.
De aanwezigheid van de raadsleden, wethouders
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en
zichtbaar vastgesteld.
De voorzitter verricht de loting voor hoofdelijke
stemmingen. Het stemnummer is 8 (dhr. Kleine
Koerkamp).

2.

Spreekrecht burgers

Dhr. Van Tol spreekt, namens de gezamenlijke
schoolbesturen, zijn zorg uit over de voorgenomen
bezuiniging op preventieve logopedie. Het
schrappen van de screening kan leiden tot
toename van het aantal dyslexiebehandelingen.
De scholen roepen op tot heroverweging.

3.

Vaststelling agenda

Conform.
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4.

Programmabegroting 2021-2024
Voorstel:
1. De programmabegroting 2021-2024 vast te
stellen en daarmee:
a. in te stemmen met de voorgestelde
invulling van de ombuigingen (hoofdstuk
2);
b. in te stemmen met de volledige inzet
van de stelpost ambities Raad ter
dekking van het tekort;
c. in lijn met het landelijk beleid, de
incidentele extra opbrengsten voor
Jeugd (voor 2019 t/m 2021) eveneens
op te nemen in 2024 (conform
2022/2023);
d. € 0,5 mln te onttrekken aan de
algemene reserve vaste buffer en toe te
voegen aan de algemene reserve vrij
besteedbaar m.i.v. 1 januari 2021;
e. de inzet van de algemene reserve vrij
besteedbaar t.b.v. de spreiding van het
vastrechttarief voor afval terug te
draaien;
2. De kredieten voor het jaar 2021 uit het
Investeringsplan 2021-2024 beschikbaar te
stellen (Bijlage Investeringskredieten).
3. Het saldo van de septembercirculaire 2020
te verrekenen met het meerjarensaldo en
de begroting 2020-2024 daarop te wijzigen.
4. Voor 2021 de kostendekkendheid van leges
naar 100% aan te passen en de begroting
2021 daarop te wijzigen naar aanleiding
van het onderzoek kostendekkendheid en
leges.
5. Kennis te nemen van de notitie corona.

De fractievoorzitters spreken in 1e termijn hun
algemene beschouwingen uit.
Het college beantwoordt gestelde vragen in eerste
termijn en doet de volgende toezeggingen:
- de raad ontvangt volgend jaar een nieuw
beleidsplan IBOR ter vaststelling (RvL);
- de raad zal in de loop van 2021 voorstellen
ontvangen voor beleidswijzigingen in de Wmo
en jeugdzorg (JU);
- de gevolgen van keuzes over bezuinigingen
preventiebeleid worden vooraf aan de raad
voorgelegd (JU);
- het tourniquetsysteem wordt meegenomen in
het onderzoek zwembaden, dat in januari
behandeld wordt in de raad (JU);
- de raad ontvangt een voorstel over
gemeentelijke promotie (JU);
- de ontwikkeling van de oostpoort centrum
Dalfsen komt in januari in de raad (AS);
- de raad ontvangt een voorstel om krediet te
verlenen voor de klimaatwinkelstraat in het
kader van de Regiodeal Regio Zwolle (AS);
- plan voor inzetten verzilverlening komt in het
eerste kwartaal van 2021 naar de raad (AS).

5.

Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering om 21:52 uur
tot aankomende donderdag.

II.1.

Heropening

De voorzitter heropent de vergadering op
donderdag 5 november 2020 om 19.30 uur. Alle
raadsleden zijn aanwezig.
De aanwezigheid van de raadsleden, wethouders
en ambtelijke ondersteuning wordt hoorbaar en
zichtbaar vastgesteld.
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II.2.

Programmabegroting 2021 - 2024
(vervolg)

De fractievoorzitters reageren in 2e termijn op de
algemene beschouwingen en de reactie van het
college. Ook worden amendementen ingediend,
waarmee de raad wordt voorgesteld om
aanvullende besluiten te nemen:
CDA
Amendement (A1) – CDA, PvdA, VVD
- De jeugdsportsubsidie niet af te schaffen.
- De benodigde structurele financiële middelen
van € 27.400 vanaf 2022 te dekken door dit
ten laste te brengen van het begrotingssaldo
Amendement (A2) – CDA, GB
- de gemeentelijke bekostiging voor logopedie
in 2022 voorlopig in stand te houden en de
structurele invulling vanaf 2023 opnieuw te
bespreken aan de hand van een voorstel in
het tweede kwartaal van 2021 en de
definitieve besluitvorming daarvan;
- de benodigde structurele financiële middelen
van € 65.000 te dekken door dit ten laste te
brengen van het begrotingssaldo.
ChristenUnie
Amendement (A3) – ChrU, PvdA, VVD, D66
- Het college dient voor de behandeling van de
perspectiefnota (juni 2021) de raad met een
verkenning over alternatieve scenario’s
waarbij een vorm van samenwerking met
scholen gehandhaafd blijft. Op basis van deze
verkenning doet het college een definitief
voorstel waarbij de financiële consequenties
worden meegenomen.
- De benodigde financiële middelen van
€ 65.000 vanaf 2022 te dekken door dit ten
laste te brengen van het begrotingssaldo.
Amendement (A4) – ChrU, GB, D66
De jeugdsportsubsidie niet te schrappen,
- Het college dient voor de behandeling van de
perspectiefnota (juni 2021) de raad met
o Een eerste concreet voorstel voor
(minstens) een exploitatiekostenverlagende voorziening, waarbij er sprake
is van beperkte terugverdientijd
o Een verkenning naar de mogelijkheden van
exploitatiekosten-verlagende
mogelijkheden voor alle betrokken
verenigingen.
- De benodigde financiële middelen van
€ 27.400 vanaf 2022 te dekken door dit ten
laste te brengen van het begrotingssaldo.
(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2.

Programmabegroting 2021 - 2024
(vervolg)

PvdA
Amendement (A5) – PvdA, VVD, D66
- de beoogde korting op instellingen waaronder
de bibliotheek niet mee te begroten voordat er in
samenwerking met de betrokken organisaties
nieuw preventiebeleid opgesteld is
- de benodigde structurele financiële middelen
van € 115.600 in 2022 en € 116.425 vanaf 2023
te dekken door dit ten laste te brengen van het
begrotingssaldo.
Amendement (A6) – PvdA, D66
- niet in te stemmen met het sluiten van het
servicepunt Lemelerveld en het college te
verzoeken een voorstel aan de raad te doen
voor een sterk geïntegreerd infopunt in
Lemelerveld inclusief financiële gevolgen
- de benodigde structurele financiële middelen
van € 2.202 voor 2021 en € 13.822,- vanaf
2022 beschikbaar te houden en te dekken
door dit ten laste te brengen van het
begrotingssaldo.
Amendement (A7) – Alle partijen
- niet in te stemmen met het schrappen van
stemlokalen;
- de benodigde structurele financiële middelen
van € 3.000,- vanaf 2021 te dekken door dit
ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
Wethouder Uitslag laat het oordeel over
amendementen A2 en A3 over logopedie en A1 en
A4 over jeugdsportsubsidie aan de raad. Hij zegt
toe om met concrete voorstellen te komen voor
lastenverlichting en de jeugdsportsubsidie, maar
vindt het tijdspad van A4 niet realistisch en de
opdracht te dwingend geformuleerd.
Wethouder Uitslag ontraadt amendement A5,
omdat een efficiencykorting haalbaar is en
gevolgen op het preventiebeleid vooraf aan de
raad worden voorgelegd.
Burgemeester Van Lente ontraadt amendement
A6, gezien de bestaande mogelijkheden voor het
afhalen elders of laten bezorgen van paspoorten
en reisdocumenten. Het oordeel over
amendement A7 laat zij aan de raad.
Wethouder van Leeuwen zegt toe om met GBLT in
contact te treden over de communicatie richting
belastingplichtigen.
(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2.

Programmabegroting 2021 - 2024
(vervolg)

Gelet op de reactie van het college wijzigen de
indieners amendement A4 door de toevoeging van
de woorden ‘zo mogelijk’ in de tweede regel.
In de besluitvorming worden de amendementen
behandeld op volgorde van verstrekkendheid.
Amendement A5 (terugdraaien 5% korting op
instellingen) wordt via een hoofdelijke stemming
met 4 stemmen voor (Broere, Eilert, Schrijver,
Veldhuis) en 17 stemmen tegen (Ellenbroek, Van
Gelder, Haarman, Jutten, Kappert, Kleine
Koerkamp, Kouwen, Lassche, Van Lenthe,
Massier, Nijkamp, Pessink, Ramaker, Ramerman,
Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de Vegte, Upper)
verworpen.
Amendement A3 (logopedie/gesprek partners)
wordt via een hoofdelijke stemming met 7
stemmen voor (Broere, Eilert, Van Gelder,
Lassche, Nijkamp, Schrijver, Veldhuis) en 14
stemmen tegen (Ellenbroek, Haarman, Jutten,
Kappert, Kleine Koerkamp, Kouwen, Van Lenthe,
Massier, Pessink, Ramaker, Ramerman,
Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de Vegte, Upper)
verworpen.
Stemverklaringen amendement A2
ChristenUnie en D66 zien dit amendement als
next best optie, nu amendement A3 verworpen is.
Deze fracties stemmen daarom voor.
Amendement A2 (logopedie) wordt via een
hoofdelijke stemming met 20 stemmen voor
(Broere, Eilert, Ellenbroek, Van Gelder, Haarman,
Jutten, Kappert, Kleine Koerkamp, Kouwen,
Lassche, Van Lenthe, Massier, Nijkamp, Pessink,
Ramaker, Ramerman, Ruitenberg, Schiphorst-Kijk
in de Vegte, Schrijver, Upper) en 1 stem tegen
(Veldhuis) aangenomen.
Stemverklaring amendement A4
De PvdA wil de jeugdsportsubsidies behouden
zonder het voortbestaan te koppelen aan andere
zaken. De fractie is daarom tegen.
Amendement A4 (jeugdsportsubsidie/onderzoek)
wordt via een hoofdelijke stemming met 13
stemmen voor (Ellenbroek, Van Gelder, Haarman,
Jutten, Kappert, Kleine Koerkamp, Lassche, Van
Lenthe, Nijkamp, Pessink, Ramaker, Schrijver,
Upper) en 8 stemmen tegen (Broere, Eilert,
Kouwen, Massier, Ramerman, Ruitenberg,
Schiphorst-Kijk in de Vegte, Veldhuis)
aangenomen.
(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2.

Programmabegroting 2021 - 2024
(vervolg)

Amendement A1 brengt geen wijziging van
besluitregels meer met zich mee nu A4 is
aangenomen. De voorzitter stelt voor dit
amendement niet in stemming te brengen, de raad
stemt hiermee in.
Amendement A6 (servicepunt Lemelerveld) wordt
via een hoofdelijke stemming met 4 stemmen voor
(Broere, Eilert, Schrijver, Veldhuis) en 17 stemmen
tegen (Ellenbroek, Van Gelder, Haarman, Jutten,
Kappert, Kleine Koerkamp, Kouwen, Lassche, Van
Lenthe, Massier, Nijkamp, Pessink, Ramaker,
Ramerman, Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de
Vegte, Upper) verworpen.
Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming over amendement A7 (stemlokalen),
zodat dit amendement is aangenomen.
Stemverklaringen begroting
De PvdA kan zich in grote lijnen in de begroting
vinden en is blij met de bijsturing via
amendementen. De fractie stemt tegen omdat er
teveel in de begroting staat waar de fractie zich
niet in kan vinden. De VVD vindt dat preventief
beleid bovenaan staat. Kortingen dragen hier niet
aan bij. Dit is een zwaar punt, zodat de fractie
tegen de begroting zal stemmen. D66 hoopt dat de
maatschappelijke effecten van de bezuinigingen
via aanpassingen beperkt zijn, al had het resultaat
beter kunnen zijn. De fractie zal wel instemmen
met de begroting.
Het geamendeerde voorstel wordt via een
hoofdelijke stemming met 18 stemmen voor
(Ellenbroek, Van Gelder, Haarman, Jutten,
Kappert, Kleine Koerkamp, Kouwen, Lassche, Van
Lenthe, Massier, Nijkamp, Pessink, Ramaker,
Ramerman, Ruitenberg, Schiphorst-Kijk in de
Vegte, Schrijver, Upper) en 3 stemmen tegen
(Broere, Eilert, Veldhuis) aangenomen.
(vervolg op volgende bladzijde)
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II.2.

Programmabegroting 2021 - 2024
(vervolg)

De raad besluit:
1. De programmabegroting 2021-2024 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 gemeentelijke bekostiging voor logopedie
in 2022 voorlopig in stand te houden en de
structurele invulling vanaf 2023 opnieuw te
bespreken aan de hand van een voorstel in
het tweede kwartaal van 2021 en de
definitieve besluitvorming daarvan;
- de benodigde structurele financiële middelen
van € 65.000 te dekken door dit ten laste te
brengen van het begrotingssaldo.
- De jeugdsportsubsidie niet te schrappen,
- Het college dient zo mogelijk voor de
behandeling van de perspectiefnota (juni
2021) de raad met
o Een eerste concreet voorstel voor
(minstens) een exploitatiekostenverlagende voorziening, waarbij er sprake
is van beperkte terugverdientijd
o Een verkenning naar de mogelijkheden
van exploitatiekosten-verlagende
mogelijkheden voor alle betrokken
verenigingen.
- De benodigde financiële middelen van
€ 27.400 vanaf 2022 te dekken door dit ten
laste te brengen van het begrotingssaldo.
- niet in te stemmen met het schrappen van
stemlokalen;
- de benodigde structurele financiële middelen
van € 3.000,- vanaf 2021 te dekken door dit
ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
b. in te stemmen met de volledige inzet van de
stelpost ambities Raad ter dekking van het
tekort;
c. in lijn met het landelijk beleid, de incidentele
extra opbrengsten voor Jeugd (voor 2019 t/m
2021) eveneens op te nemen in 2024
(conform 2022/2023);
d. € 0,5 mln te onttrekken aan de algemene
reserve vaste buffer en toe te voegen aan de
algemene reserve vrij besteedbaar m.i.v. 1
januari 2021;
e. de inzet van de algemene reserve vrij
besteedbaar t.b.v. de spreiding van het
vastrechttarief voor afval terug te draaien;

2.

3.

4.

5.
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De kredieten voor het jaar 2021 uit het
Investeringsplan 2021-2024 beschikbaar te
stellen (Bijlage Investeringskredieten).
Het saldo van de septembercirculaire 2020
te verrekenen met het meerjarensaldo en de
begroting 2020-2024 daarop te wijzigen.
Voor 2021 de kostendekkendheid van leges
naar 100% aan te passen en de begroting
2021 daarop te wijzigen naar aanleiding van
het onderzoek kostendekkendheid en leges.
Kennis te nemen van de notitie corona.

II.3

II.4

Belastingverordeningen 2021
Voorstel:
Vast te stellen de:
1. Verordening rioolaansluitingsrecht 2021
2. Verordening toeristenbelasting 2021
3. Verordening hondenbelasting 2021
4. Verordening lijkbezorgingsrecht 2021
5. Verordening precariobelasting 2021
6. Verordening afvalstoffenheffing 2021
7. Verordening rioolheffing 2021
Sluiting

Geen van de aanwezige raadsleden wenst een
stemming, waarmee dit voorstel is aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.24 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
14 december 2020.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater
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