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Van het bestuur 

Met deze Nieuwsbrief willen wij u graag uitnodigen 

voor een najaarsbijeenkomst voor alle leden van 

Gemeentebelangen op  

donderdag 6 oktober ’s avonds om 20.00 uur in 

Hotel Restaurant ‘Hof van Dalfsen’ Haersolteweg 3 

te Dalfsen. 

Een half jaar geleden op 5 april hielden wij onze 

geanimeerde jaarlijkse Algemene Vergadering. 

Nu willen de fractieleden en de bestuursleden graag 

met u van gedachten wisselen over enkele  

actuele zaken die in onze gemeente spelen. 

Onze fractieleden willen graag met u van gedachten 

wisselen ten behoeve van hun standpunt in te 

nemen m.b.t. bestuurskracht. Uiteraard is daarna 

alle ruimte om over andere onderwerpen van 

gedachten  te wisselen en vragen te stellen. Al onze 

zeven raadsleden zullen in principe aanwezig zijn 

evenals wethouder Klaas Agricola. In deze 

nieuwsbrief vindt u daarvoor reeds bijdragen van de 

fractievoorzitter en enkele raadsleden. Mogen wij 

op een goede opkomst rekenen. 

 

De agenda voor deze avond: 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Bestuurskracht, toelichting door de raadsleden 

en discussie 

4. Verslag/ mededelingen/ vragen aan -  

en discussie met de raadsleden en  

wethouder Klaas Agricola 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 

 

Namens het bestuur 

Hans de Boer 

voorzitter/waarnemend secretaris 

Van de fractievoorzitter 

De vakantie zit er weer op en het raadswerk is weer 

hervat. Een periode met boeiende onderwerpen 

breekt de komende tijd aan in de gemeenteraad.  

De maanden september en oktober staan in het 

teken van het Bestuurskrachtonderzoek ( BKO).  

Een bureau heeft onderzoek gedaan naar de 

bestuurlijke constellatie ( stand van zaken) van de 

gemeente Dalfsen en een rapport gepresenteerd. Dit 

rapport wordt/ is met burgers, het bedrijfsleven en 

medewerkers besproken. Wij hebben u vorige week 

via de mail bericht gedaan over deze avonden in de 

verschillende kernen. N.a.v. deze gesprekken komt 

het college met een rapport/ voorstel naar de 

gemeenteraad. Als raad nemen we dan op 17 

oktober as. een besluit over het samengaan of 

samenwerken met een andere gemeente of dat we 

als gemeente Dalfsen zelfstandig blijven.   

Op 6 oktober 2011 op de najaarsbijeenkomst van 

Gemeentebelangen willen wij als fractie u de 

mogelijkheid bieden om uw mening te laten horen. 

Ik hoop u allen te mogen begroeten om mee te 

praten over de toekomst van de gemeente Dalfsen.   

Jos Ramaker 

fractievoorzitter  

 

 

                

 

 

 

Wist u dat Gemeentebelangen te volgen is via 

twitter?  

Via @gbdalfsen kunt u ons als fractie volgen.   

Op de website www.gemeentebelangendalfsen.nl 

zijn de tweets ook te lezen.  

Ook onze wethouder twittert, hij is te volgen via 

@klaasagricola.  Op die manier bent u op de hoogte 

van onze bezigheden. 

De ontwikkeling van onze nieuwe website is in een 

vergevorderd stadium. We zijn “aan het vullen”. 

Zodra de site online staat laten we dat weten. 

Inge                                                                                                                                                     

 



 
 
van Ruud van Leeuwen 

Dit is mijn tweede termijn in de Raad voor 

Gemeentebelangen. Het is ditmaal totaal anders 

dan de vorige periode. Waren we de vorige keer 

oppositie, nu zitten we in de coalitie. Dit brengt een 

andere rol met zich mee voor de fractieleden van 

Gemeentebelangen. Niet dat we minder kritisch 

zijn, maar je moet toch zorgvuldig nadenken over 

de bewoordingen die je kiest en welke mogelijke 

consequenties aan een voorstel vast kunnen zitten 

voor het college en de verstandhouding in de 

coalitie. De samenwerking binnen de fractie 

verloopt naar mijn beleving goed. Recentelijk is dit 

ook bevestigd door een zelf- evaluatie van onze 

fractie. Iedereen is positief en optimistisch. De 

samenwerking in de coalitie vind ik persoonlijk 

minder goed verlopen. Het blijkt erg moeilijk om 

met het CDA vooraf goede afspraken te maken. In 

mijn beleving krijgen we té vaak te horen dat men 

het nog niet weet, er nog niet over heeft nagedacht 

(erg vreemd argument) of dat het nog in discussie 

in de fractie is.  Erg actueel op dit moment is 

natuurlijk het Bestuurskracht onderzoek (BKO), dat 

gevolgd gaat worden door een keuze van de Raad 

over wel of geen verdere samenwerking dan wel 

fusie met andere gemeenten in de regio. Tijdens de 

eerste raadpleging van onze burgers in 

Nieuwleusen werd duidelijk dat men zich afvraagt 

of de politiek soms problemen aan het zoeken is. 

Men zag de noodzaak voor schaalvergroting 

absoluut niet. Tevredenheid over de huidige gang 

van zaken alom. Ik ben erg benieuwd hoe de andere 

kernen er over denken en hoe onze leden er 

tegenaan kijken. 

Zijn er dan geen problemen? Ja zeker wel, denk 

maar aan de bezuinigingen als gevolg van minder 

geld dat Dalfsen krijgt uit het regeringscentrum Den 

Haag. Begin november wordt de begroting van de 

gemeente voor 2012 weer behandeld en 

vastgesteld. GB staat voor een evenwichtige 

begroting, financieel gezond, met net iets minder 

uitgaven dan inkomsten. We benaderen het alsof 

het onze eigen huishoudportemonnee is: niet meer 

uitgeven dan je ontvangt. Volgens mij een gezond 

en het tevens enig juiste uitgangspunt voor 

(gemeente) financiën. Tijdens het debat over de 

begroting vervolgens ook geen Haagse toestanden, 

maar wederzijds respect en fatsoen:  

We doen gewoon normaal. 

van Inge Snijder- Haarman 

Wanneer u dit leest hebben we de eerste 

commissie- en raadsvergadering van het seizoen 

2011-2012 al weer achter de rug en zitten we in een 

drukke week met sessies in de verschillende kernen 

over het bestuurskrachtonderzoek. Vorige week in 

Nieuwleusen en deze week in Dalfsen en 

Lemelerveld. Ook is er nog een sessie met 

ondernemers en met medewerkers van de 

gemeente. Als GB zullen we op al deze sessies 

aanwezig zijn om te horen hoe men denkt over de 

bestuurskracht van Dalfsen.  In Nieuwleusen was 

men positief over de gemeente Dalfsen. Een van de 

conclusies kwam op het volgende neer: De 

besluitvorming is soms traag, maar wel overwogen 

en met een goed resultaat. 

Ik kan me daar wel in vinden; beter iets meer tijd 

nodig hebben om tot een goed besluit te komen 

dan later terug moeten draaien of spijt hebben. 

Met name bij de grote projecten kwamen we dat 

nog wel eens tegen. Het zo goed mogelijk willen 

regelen voor de inwoners, binnen de gestelde 

kaders en het vastgestelde budget.  

Twee weken geleden is in Hoonhorst de 

intentieverklaring voor het nieuwe kulturhus 

ondertekend. Een voorbeeld van lang overleg maar 

met een resultaat waar alle partijen tevreden mee 

zijn.  De Schakel is ook zo’n voorbeeld, daarvoor 

hebben we inmiddels wat zekerheden op papier 

kunnen krijgen. Zo zal de eigendomssituatie met 

Vechthorst, gemeente en de stichting beter 

beschreven worden. Worden afspraken gemaakt 

over onderhoud en zijn de subsidievoorwaarden 

aangescherpt. Tevens zal ’t Olde Gemientehuus in 

elk geval als trouwlocatie beschikbaar blijven voor 

Nieuwleusen.  

Binnenkort verwachten we het rapport over de 

Trefkoele.  Ook daar zal veel tijd voor nodig zijn. Het 

gaat bij deze projecten om miljoenen dus het lijkt 

me niet meer dan logisch dat je daar de tijd voor 

neemt, alles wikt en weegt en niet over een nacht 

ijs gaat. Het gaat tenslotte om besluiten waar de 

bevolking van onze gemeente jaren mee vooruit 

moet kunnen.  

Daarbij past in deze samenleving,  zoals de Koningin 

in de troonrede zo mooi zei, niet een overheid die 

in de weg loopt maar een overheid die de weg 

baant. 

Daar sluit ik me graag bij aan. 

 


