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Dalfsen, Duurzaam en zorgzaam, Leefbaar en zelfredzaam 

Het document “Samen kiezen, samen doen” blijkt een goed uitgangspunt te zijn voor deze raadsperiode. 

Belangrijke thema’s als sociale cohesie, leefbaarheid, duurzaamheid en financiën zijn op hoofdlijnen beschreven 

en raad breed ingezet. Vooral in deze periode van krimp hebben we met de bezuinigingen van de rijksoverheid 

een goede leidraad aan dit raadsdocument. Dalfsen vaart ondanks de woelige baren nog steeds op koers. 

Het doet ons deugd dat het college, met dank aan de ambtenaren, een sluitende begroting 2013-2016 heeft 

kunnen overleggen. De marges in vooral de jaren 2013 en 2015 zijn echter flinterdun. Waarbij ook nog de vele 

onzekerheden opgemerkt moeten worden, die ons vanuit Den Haag staan te wachten. We zullen dan ook zeer 

scherp aan de wind moeten zeilen en het uitgangspunt van het college, met het hanteren van een conservatieve 

lijn, door moeten zetten binnen alle geledingen. 

Een van die onzekerheden is het EMU saldo. Het is goed dat het werkelijke EMU saldo van de gemeente Dalfsen 

positief is, maar als landelijk het EMU-tekort overschreden gaat worden, zal dit leiden tot aanvullende 

beheersmaatregelen van het Rijk en zal geen uitzondering gemaakt gaan worden voor de gemeente Dalfsen en 

zullen we keihard mee moeten doen aan de bezuinigingsmaatregelen, met alle gevolgen van dien.  

We zullen zeer accuraat en snel aan de slag moeten met de Planning en Control om het fundament dat onder  

onze gemeente ligt te verbeteren en te verstevigen. 

De P en C cyclus, die op ons afkomt naar aanleiding van de jaarrekening en de daarbij behorende adviezen van 

PWC, zullen we ter harte moeten nemen en daar dus ook naar moeten handelen. Het bevreemdt ons dan ook 

ten zeerste wat er in deze begroting over de liquiditeitsplanning wordt geschreven, Bij de behandeling van de 

treasurynota in 2010 hebben wij als GB al aangedrongen op een liquiditeitsplanning. Pas bij de behandeling van 

de voorjaarsnota 2011 kregen we het antwoord dat e.e.a. zeer arbeidsintensief was en dat geen enkele 

gemeente dat deed. In de aangenomen motie over P en C in 2011 werd e.e.a. door de Raad ook nog weer eens 

scherp neergezet. Een van de aanbevelingen van de accountant (die door u integraal zijn overgenomen) bij de 

jaarrekening 2011 was inderdaad een liquiditeitsplanning en ook de Wet Hof spreekt hierover. Daarom lezen we 

met stijgende verbazing in de onderliggende begroting een verdediging van het bestaande beleid, maar geen 

enkel woord of voornemen om met een liquiditeitsplanning aan de slag te gaan. Dit in tegenstelling tot de 

opdracht van de raad. 1 

Dan het economisch beleid. In de huidige tijd is het goed het economisch beleid te vernieuwen. Wij zien met 

interesse de nieuwe nota in februari 2013 tegemoet. Met elkaar, overheid en ondernemers zullen we de 

economie draaiende moeten houden en met elkaar zullen we uit het dal moeten klimmen. Daarbij moeten 

saamhorigheid, innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan. 

In de nota grondexploitatie 2011, van juni 2012, lezen we dat er in de gemeente Dalfsen op dat moment ruim 2,0 
ha bedrijventerrein en 13,9 ha grond voor woningbouw beschikbaar was voor gronden die reeds in exploitatie zijn 
genomen. Daarnaast zijn gronden verworven die in totaal een oppervlak van ruim 91 ha vertegenwoordigen, voor 
het overgrote deel met bestemming woningbouw. 
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Het jaar 2011 is afgesloten met een nadelig saldo van 2,5 miljoen euro. Dit werd vooral veroorzaakt door enkele 
afwaarderingen, waarbij met name De Grift 4 in het oog springt – 1,4 miljoen euro. De gronden welke reeds in 
exploitatie zijn genomen, laten voornamelijk een positief resultaat zien. Daarnaast zijn er nog de gronden welke 
nog niet in exploitatie zijn genomen.  
Bedrijventerreinen: Kampmansweg, De Grift 3 en Parallelweg Totaal ca. 25,5 ha.  
Hoe staat het met deze plannen? 2  
Vervolgens woningbouw: Vechtstraat, Waterfront, Oosterdalfsen; Oosterbouwlanden, Nieuwleusen Midden en 
Nieuwe Landen 2 gezamenlijk goed voor ongeveer 28 ha. 
Van enkele plannen is duidelijk wat er gaat gebeuren, van andere nog niet. 
 
Recentelijk heeft het college, bij monde van wethouder Goldsteen verklaard dat er voldoende grond beschikbaar 
is, om de verwachte bescheiden vraag tot en met 2020-2021 te kunnen honoreren.  
Waar de fractie van Gemeentebelangen zeer benieuwd naar is, is welke groei het college nog meer verwacht.  
Immers uit het technisch beraad inzake de meerjarenbegroting 2013-2016 is gebleken, dat het college ook de 
komende vier jaren nog altijd, net als in de hoogtijdagen van groei, elk jaar € 2 miljoen euro wil reserveren voor 
grondaankopen. Hoe verhoudt zich dat met de realiteit van oktober 2012? Wat bent u voornemens met deze 
gelden te gaan doen? Is het realistisch nog zoveel grond aan te gaan kopen? 3   
 
Ook zijn we benieuwd te vernemen hoe de nieuwe rekensystematiek, zoals op pagina 4 van de nota 
grondexploitatie is verwoord, in het bijzonder de verhouding van de te verwachten kosten minus 25% van de te 
verwachten exploitatieresultaten, nu in de praktijk uitpakt. 4 
 
In januari van dit jaar hebben we de communicatievisie vastgesteld en daarbij aangegeven dat er veel goed gaat in 

onze gemeente. Ook hebben we daarbij veel tips aangedragen om onze burgers goed op de hoogte te brengen 

maar helaas moeten we nu 9 maanden later constateren dat er niet veel vooruitgang is geboekt. We hebben 

aangegeven dat het niet alleen bij woorden moet blijven maar het juist om de daden gaat. Vooral de volgorde van 

communiceren baart ons zorgen. In recente gevallen kwamen zaken eerder in de publiciteit dan dat de 

betrokkenen op de hoogte waren gesteld. 

In een tijd waarin we meer zelfredzaamheid vragen is het zeer belangrijk dat de burger goed geïnformeerd wordt. 

Kernpunten is het officiële orgaan van de gemeente maar wordt niet genoeg als zodanig gebruikt.  

Dalfsennet is een veelgelezen en door ons zeer gewaardeerde website in Dalfsen. 

Op die manier lezen heel veel mensen de informatie van de gemeente maar helaas wordt daarbij het melden in 

Kernpunten vergeten. Dat is voor met name mensen zonder computer niet te verkopen. 

Hoe kan het gebeuren dat zaken die de burgers aangaan wel op Dalfsennet staan en niet in Kernpunten? 5 

 

 Bij het schrijven van een column in Kernpunten krijgen we als raad nadrukkelijk de boodschap om politiek 

neutraal te schrijven. Dit verwachten wij dan ook van het college. Is het college hiertoe bereid? 6 

Ook taalkundig verdienen deze columns nog niet de schoonheidsprijs. Wij vragen u hier nader op toe te zien. 

Inmiddels is Burgernet een paar keer ingezet in Dalfsen. Het is gebleken dat deze vorm van omzien naar elkaar 

goed werkt. We zijn benieuwd naar het aantal aanmeldingen op dit moment. Bent u bereid om dit vaker onder de 

aandacht te brengen bv. in de stand van de gemeente op de Damitobeurs? 7 
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Als gemeente krijgen we steeds meer zorgtaken van de rijksoverheid. De belangrijkste daarvan is te zorgen dat 

onze inwoners zo goed mogelijk zelfstandig kunnen leven met ouderdom en ziekte. 

Door de val van het kabinet is deze decentralisatie achterop geraakt. Toch zullen we hier de komende tijd 

gewijzigd of ongewijzigd weer mee te maken krijgen. Dit geldt voor zowel voor de Wet Werken naar Vermogen als 

de overheveling van de AWBZ naar de WMO. 

Op dit moment zien we dat er nogal wat voordelen zijn bij programma 7. Dit komt mede door incidentele 

meevallers zoals uitkeringen en de in het verleden te hoog begrote aannames. Wij zijn er echter van overtuigd dat 

de sociale voorzieningen in de toekomst een groot deel van de begroting zullen uitmaken. 

Het zal steeds belangrijker worden dat mensen zichzelf kunnen redden. We willen daarom de leefbaarheid 

verbeteren en de zelfredzaamheid van onze bevolking stimuleren. De digitale weg zal daarbij steeds belangrijker 

worden. De mogelijkheden met breedband internet raakt alle facetten van leefbaarheid en duurzaamheid. Denk 

daarbij aan digitaal onderwijs, beeldbellen met collega’s en zorgverleners, patiëntbegeleiding op afstand, 

beveiliging op afstand enz. Kortom: Snel internet is de ruggengraat voor duurzaamheid.  

Naar de dokter voor een consult? Daarvoor hoeft men straks de deur niet uit. Een uitstekende beeldverbinding 

zorgt voor persoonlijk contact. Tegelijkertijd meet een sensor op de vinger de bloedwaardes die direct worden 

doorgestuurd en geanalyseerd door het lab. Science fiction? Nee hoor, het gebeurt al!  

Door middel van breedband internet kan de periode van zelfstandig wonen worden verlengd. Het zorgt tevens 

voor de binding tussen het buitengebied en de kernen.  

Op dit moment is Reggefiber bezig te inventariseren of er behoefte aan breedband internet is en is het zeer 

waarschijnlijk dat de kernen en het buitengebied van Nieuwleusen voorzien zullen worden van glasvezel. Het 

college is in gesprek met de Plaatselijk Belangen om coöperaties in het buitengebied op te richten zodat ook daar 

op de meest goedkope manier glasvezel aangelegd kan worden.  

Er zal volgens ons een stevige organisatie neergezet moeten worden om dit te gaan regelen. We pleiten ervoor om 

gezamenlijk op te trekken voor de drie sporen die nu zijn ontstaan:  

1. Dalfsen/ Lemelerveld met Reggefiber. 2. Nieuwleusen 3. De overige gebieden.  Er zal gewerkt moeten worden 

vanuit een coöperatie of gemeentelijk bedrijf om gezamenlijk een aanpak te bedenken. Dit incl. de financiering en 

co- financiering vanuit de Provincie. We kunnen niet uitleggen dat mensen die nog net in de bebouwde kom 

wonen toch in een gebied wonen waar geen glasvezel aangelegd wordt. Dit geldt ook voor mensen in het 

buitengebied waar als het ware de glasvezelkabel door de tuin loopt. Maak een grote pot en maak een deal met 

b.v. Reggefiber. We hechten veel belang aan het betrekken van de kennis en ervaring van Duurzaam Hoonhorst. 

Het lijkt ons niet gewenst dat er straks op drie sporen een eigen koers gevaren gaat worden en concurrerend naar 

elkaar gewerkt gaat worden. Een goede coördinator is daarbij een must. Is het college bereid dit op te pakken? 8 

Bij de voorjaarsnota hebben we al aangegeven voor deze sociaal duurzame ontwikkeling te zijn en wij willen dit 

graag faciliteren door het beschikbaar stellen van een sociale duurzaamheidlening zodat iedereen in de 

gelegenheid is om aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Ziet het college mogelijkheden om dit te regelen? 9 

 

De fractie van Gemeentebelangen 


