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Reactie op de programmabegroting 2017-2020 
 

Dalfsen is een goede schatbewaarder! 
  
Op de eerste plaats spreken wij onze dank uit richting de opstellers van deze begroting. Het is elke keer weer 
een grote klus voor College en organisatie om de begroting op tijd aan te leveren bij ons als gemeenteraad 
van de gemeente Dalfsen. 
  
Deze begroting is een goede vertaling van het bestaande beleid en ons financieel vooruitzicht voor de 
komende jaren 2017-2020. Ook zijn de actuele ontwikkelingen vanuit het nieuwe Besluit begroting en 
verantwoording meegenomen en is een enorme efficiëntieslag gemaakt. 
Door deze regels is er op veel gebieden financieel geen vergelijk te maken met voorgaande jaren. De uitleg 
die we hierover gekregen hebben en de informatie die we ontvangen hebben van onze leden in de 
werkgroep Planning en Control, geeft ons vertrouwen.  We moeten deze drempel over om landelijk in de pas 
te lopen en onze gemeente in het vervolg nog beter te kunnen vergelijken met andere gemeenten. 
 
In 2013 hebben we de begroting de titel meegegeven “Dalfsen heeft een appeltje voor de dorst”. Die 
gedegen bestuurlijke aanpak en continuïteit is nog steeds terug te vinden in de begroting die nu vers voor 
ons ligt! Dit vinden we zeker ook een verdienste van ons als gehele raad van de gemeente Dalfsen! Dalfsen is 
dus een goede schatbewaarder. 
  
Hiermee willen we natuurlijk het College bedanken en gelijktijdig feliciteren! We mogen er trots op zijn dat 
we de nullijn kunnen blijven hanteren en dat geen prijscompensaties of -indexaties hoeven te worden 
toegepast. Uw slotzin in deze begroting op bladzijde 128 is juist:  
De inwoners van onze “groenste kleine stad van Europa” gaan van deze financieel gezonde situatie nu de 
zoete vruchten plukken. 
  
De programma’s zijn opnieuw aangepakt en hebben een verandering ondergaan. 
Per programma willen we onze vragen aan u voorleggen: 
  
Programma 1. Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen 
Er worden op diverse onderdelen in de organisatie knelpunten gesignaleerd.  Zo lezen wij dat in 2017 de 
apparaatskosten worden gesplitst in directe en indirecte kosten en in programma 1 de overheadkosten 
worden neergezet. In de diverse programma’s worden ook de loonkosten inzichtelijker gemaakt. 
Door deze aanpassing worden volgens ons de processen duidelijk en inzichtelijk gemaakt. Maar ook schrijft u 
dat de kwetsbaarheid van de organisatie aandacht vraagt, evenals het oplossen van formatieve knelpunten. 
Waar wringt de schoen nu echt in de organisatie? Is het college bereid om begin volgend jaar met een 
voorstel te komen? 1 

 Onze kritische noot in de voorjaarsnota over de communicatie willen we, bij een steeds meer veranderende 
Gemeente, wederom onder uw aandacht brengen. Van bezoek aan de balie naar mail en sociale media. Als 
voorbeeld noemen we de Sociale Verzekerings Bank. Zij bedienen hun klanten met een app en vooral 
jongeren spreekt dit erg aan. Om deze groep te bereiken moeten we inspelen op andere vormen van 
klantbehandeling. Snelle en goede beantwoording van reacties, telefoontjes en mails blijft zeer belangrijk. 
We merken dat hier nog een flinke verbeterslag gemaakt kan worden. Deelt het college de mening dat we 
op het gebied van communicatie nog meer moeten inspelen op de veranderende wereld om ons heen, 
zonder de ouderen te vergeten? 2 
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We hebben in deze begroting vaak de verwijzingen en doorverwijzingen (waar soms niets achter zit) naar 
staatjes bij www.waarstaatjegemeente.nl moeten lezen. Dat lijkt nu storend maar spreekt u ook de 
verwachting uit dat hier de komende jaren verbetering in komt? 3 
  
Programma 2 en 3. Openbare orde en veiligheid en Beheer en openbare ruimte 
We willen een compliment uitspreken over de werkzaamheden in Bellingeweer en de aanpak van de vijver 
aan de Thomas a Kempislaan. Beide waterpartijen zijn of worden weer zichtbaar en Bellingeweer is weer 
prachtig om langs en doorheen te wandelen. Ook begraafplaats Welsum heeft een enorme opwaardering 
gekregen. Het is open en moderner geworden, dit alles komt ook de veiligheid ten goede. 
 
We zijn blij met de raadsbrede aangenomen motie van vorige week over de veiligheid en zorgen bij de 
steeds drukker wordende Rondweg in Dalfsen. 
Wel willen we graag nog wat breder insteken op onze openbare ruimte en op de veiligheid van ons 
wegennet, onze fietspaden en onze trottoirs. Het achterstallig onderhoud aan wegen en straten, met name 
in het buitengebied en het centrum van Dalfsen maar ook in andere kernen, wat vanwege de bezuinigingen 
de laatste jaren te summier is aangepakt, baart ons grote zorgen. De te krappe fietspaden, bijvoorbeeld het 
fietspad langs de Oude Oever, zouden volgens ons ook aangepakt moeten worden. Ook de veiligheid van de 
Haersolteweg en Jagtlusterallee behoeven grote aandacht. 
  
Vorig jaar is € 150.000,= extra toegekend om de knelpunten op te lossen. We zien echter toch de noodzaak, 
gezien de slechter wordende openbare ruimte, om dit daadkrachtiger op te pakken. We denken daarbij aan 
een inhaalslag en zo nodig extra inzet en verwachten een inventarisatie van voetpaden en straten die op 
korte termijn in aanmerking komen voor groot onderhoud en modernisering.  Deelt  u deze visie en bent u 
bereid met een voorstel te komen? 4  We zullen zo nodig een motie indienen met ons verzoek. 1 
  
Programma 4. Economische zaken 
Bij ons is bekend dat er door het College veel werk op het gebied van Economische zaken wordt verricht. 
Maar als we de ambitie lezen: Wat gaan we ervoor doen? dan is het antwoord slechts “het Kroonplein 
evalueren”. Daarmee doet u uw zelf als college ernstig te kort. Dit programma mag wat ons betreft meer 
allure krijgen want er gebeurt heel veel op dit gebied in onze Gemeente en dit is wat ons betreft door u te 
bescheiden neergezet. 5 
  
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd 
Bij punt 5.8 op bladzijde 48 zien we bij Recreatie en toerisme. Ambitie: Wat gaan we ervoor doen geen 
nieuwe prestaties en de teller van het aantal overnachtingen blijft op 176.000 staan. Gaan we niet meer 
vruchten plukken van de ingezette acties? Ook hier mag de ambitie evenals het bovenstaande programma 
wel wat scherper geformuleerd worden. Ook hier blijft het punt dat Dalfsen volop in trek is voor toeristen en 
dagelijkse passanten. Deelt u onze mening of is het ambitieniveau echt op “hold” gezet? 6 
  
Bij de ‘Schat van Dalfsen’ lezen we  dat het een nadeel oplevert van € 100.000,00. We hadden goede hoop 
dat door de PR van ons College en met name onze burgemeester, we vanuit Den Haag of de Provincie 
positieve respons zouden krijgen. Staan er nog lijntjes open om steun te krijgen vanuit Rijk en/of Provincie? 
7 We zijn benieuwd naar uw antwoord. 
  
Programma 6. Inkomensondersteuning 
Wij lezen dat er bij het Rijk een aanvullende uitkering aangevraagd kan worden in verband met verhoogde 
uitkering van de bijstand. Is deze aanvraag voor de Gemeente Dalfsen in aanvraag? 8 
Verder wachten wij de beraadslagingen af op 14 november a.s. inzake de nieuwe taakstelling 
vergunninghouders en wat dat voor gevolgen heeft voor onze gemeente in zowel dit programma, als in 
programma 7. 
 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Programma 7. Sociale domein 
We lezen dat dit programma doelt op de participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en 
de jeugdwet. We zien veel indicatoren vermeld staan maar willen graag bij actuele zaken op de hoogte 
gehouden worden en zo nodig in de commissie worden bijgepraat. Het is een van de meest actuele 
onderwerpen voor de komende tijd. Met name met het onderwerp jeugdzorg komt heel veel op de 
Gemeente af. Is het college bereid om ons zeer actief in dit proces mee te nemen, zodat we niet voor 
verrassingen komen te staan? 9 
 
Bij het thema en onderwerp participatiewet zien we een laag percentage vermeld staan. Betekent dit dat we 
achterlopen met de re-integratie vanuit de Stichting Dalfsen werkt? Mocht dit zo zijn: wat kunnen we 
hieraan doen of verbeteren? 10 
 
Programma 8. Duurzaamheid en milieu 
De landelijke en regionale prestaties lopen zorgwekkend achter op de globale opdracht waar we met z`n 
allen voor staan. In mei van dit jaar heeft u aangegeven om met de door ons genoemde kernwoorden: 
vasthoudendheid, verantwoordelijkheid, creativiteit, realiteit en vanzelfsprekendheid aan de slag te gaan. 
We zien dan ook graag de uitwerking van de werkconferenties met belangstelling tegemoet. Anderhalf jaar 
geleden is er gezegd dat er versneld zou worden opgeschaald.  Kan er ook daadwerkelijk versneld worden 
opgeschaald? 11 
 
Programma 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
We zijn blij dat het project Waterfront voorspoedig verloopt en er 
geen vertraging in dit grote project is. We zijn benieuwd naar de 
centrum-visie van Dalfsen en ook naar alle inspraakreacties. We 
vonden de opzet van het Centrumcafe ‘Dalfs blauw’ een goed 
gevonden manier van burgerparticipatie om de bewoners te betrekken 
bij deze centrumvisie. Niet alleen qua opzet maar ook gezien de 
belangstelling was dit een groot succes! Deelt het College onze mening 
over deze opzet en krijgt deze opzet nog weer een vervolg bij 
toekomstige projecten? 12 
  
De samenvatting van het risicoprofiel is een mooie passage om mee af te sluiten. 
We zijn blij met deze korte maar prima samenvatting. De Gemeente Dalfsen haalt een waarderingscijfer A, 
hetgeen inhoudt dat de Gemeente Dalfsen ruim in staat is om tegenvallers op te vangen en tegelijkertijd de 
score 2 van uitstekend oplevert. Daar mogen we als Gemeente trots op zijn. Dalfsen staat er goed voor met 
een gedegen “schatbewaarder”. 
  
Bij de Belastingverordening vragen we ons af of de overdracht naar het GBLT naar tevredenheid is verlopen 
of zijn er nog aandachtspunten? 13 
 
Tot slot willen we de kansenpot nog even aanhalen. We zien dat hier vol op gebruik van gemaakt wordt en 
mede gezien deze positieve begroting zouden we deze pot een extra financiële injectie willen geven. We 
stellen dan ook voor het bedrag van €10.000,= naar €15.000,= per jaar te verhogen zodat nieuwe en 
aansprekende aanvragen vlot maar wel overwogen kunnen worden gehonoreerd! 14 

 
De fractie van Gemeentebelangen; 
Jos Ramaker, Peter Meijerink, Gerard Jutten, Evert Jan Hof, Herman Kleine Koerkamp, Hans Ellenbroek 
Andre Schuurman, Ingrid Kappert en Inge Snijder-Haarman 

in onze grune gemeente bint wij ozo blij 
met al het olde en ok de chicorei 

Goj op de fietse de gemeente rond 
dan kuj de Vegte av of in Hessum met de pond 
Het dorpie an het water, de mölle het teater , 

en ok de bomen die bint o zo prachtig en uniek  
De veurig verkiezingen wat waren wij toen blij, 

gemeenten belangen  
worren de allergrootste partij 


