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Voorzitter,  

 

De begroting is het instrument van de raad om de plannen voor het komende jaar vast te 

stellen. We bedanken het college en de ambtenaren voor het verrichte werk. De begroting 

moest dit jaar voldoen aan nieuwe voorschriften en dat heeft nogal wat betekend.  

 

De structuur van de begroting: 

Opnieuw is dus de begroting qua structuur aangepast. Deze keer op basis van centrale 

voorschriften. Blijkbaar is er de behoefte om decentralisatie te laten vergezellen met scherpere 

metingen. Met name de verschuiving van overhead is een breuk met de voorliggende periode 

en dat maakt vergelijking lastig evenals inzicht in integrale kostprijs van producten. We 

vragen het college om 

 de VNG te melden dat dit soort veranderingen niet zo maar leiden tot betere besturing 

van de gemeente; zeker als wijzigingen telkens worden voorgeschreven. (1) 

 de komende jaren de regels die om de overhead te begroten en te meten constant te 

houden en niet mee te gaan in een mogelijke race tussen gemeenten wie op papier de 

laagste overhead heeft. (2) 

Hoewel indicatoren prima zijn, vinden we over het algemeen dat de verplichte indicatoren 

weinig actueel zijn de dat de trends ontbreken. In het contact met de VNG kan het college ook 

dit punt meenemen. (3) We zijn wel blij met de aankondiging van het college (in de 

technische sessie) dat we “sturen en meten” vanuit onze eigen beleidsnota’s serieus op gaan 

pakken.  

 

 

 

De ChristenUniefractie heeft op basis van de uitvoerig besproken Voorjaarsnota / 

Perspectiefnota beoordeeld of de kernpunten (benoemd in hoofdstuk 2 van de VJN) 

voldoende zijn vertaald in deze begroting 2017. Hierbij houden we ook rekening met de 

ontwikkelingen in de afgelopen maanden. 

 

Hierna volgen (grotendeels in volgorde van de VJN) een aantal belangrijke onderwerpen: 

 

Middengebied Nieuwleusen:  

Door het college is het project Middengebied Nieuwleusen aangeduid als een megaproject, 

dat een sterk appėl zal doen op betrokkenheid en samenwerking van inwoners en 

maatschappelijke organisaties. Slaagt u er op momenteel in om die betrokkenheid en 

samenwerking te (laten) organiseren of vraagt 2017 nog extra aandacht? (4) 
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Verder stellen we het op prijs als in de voorstellen de komende tijd over dit project een helder 

financieel beeld wordt meegegeven, zowel in investeringen als in exploitatie. Dan kan er 

tijdig een weloverwogen besluit worden genomen. (5) 

Wanneer voorziet u de eerste wedstrijd voor de burgers mbt dit te vernieuwen middengebied; 

namelijk de naamgeving? (6) 

We hebben al vaak in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de visie en concretisering van 

de (lange termijn) programmering van de de kulturhusaccomodaties in het algemeen. De 

wethouder heeft ook toegezegd met een voorstel te komen. Hoe en wanneer wordt dit in 2017 

opgepakt?  (7) 

 

Omgevingswet: 

De invoering van de omgevingswet is omvangrijk en vraagt een goede voorbereiding. We 

ontvangen graag zo vroeg mogelijk in 2017 het ambitiedocument. Wanneer is dit gepland?  Er 

zijn vele belangrijke facetten te benoemen bij zo’n ambitiedocument. We vragen het college 

vandaag bijzondere aandacht voor drie facetten: 

 De rol van de raad in het ontwikkelen van de omgevingsvisie. De vaststelling ervan is 

al wel duidelijk; dat geldt nog niet voor het traject er naar toe. (8) 

 De interactie (en dat is ruim op te vatten)  met burgers en bedrijven bij de 

ontwikkeling.  De burger bestaat niet zo hebben we in een workshop geleerd; evenmin 

als dat het bedrijf bestaat. We willen graag een goed beeld van de mogelijkheden 

aangereikt krijgen. (9) 

 De mate waarin de ontwikkeling van de de centrumvisie Dalfsen wordt uitgevoerd en 

hoe deze wordt geformuleerd. (10) 

Verder geeft het college aan dat er mogelijk een aanpassing komt van de “Beleidsregels 

ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied gemeente Dalfsen”. Wat zijn hierbij de 

argumenten en criteria?  (11) 

 

RUD als GR: 

In 2017 spreken we over de nieuwe bestuurlijke setting van de RUD. Het bedrijfsplan maakt 

hier onderdeel van uit. Is er al meer bekend over de effecten van de omgevingswet voor de 

RUD? Wat gaat de RUD hierin in 2017 doen? (12) 

 

De transformatie in het sociale domein: 

Toen de ChristenUnie fractie begin deze maand vroeg naar de achtergrond van het overschot 

in het sociale domein in 2016 heeft het college aangegeven dat we al werken zoals het 

bedoeld is. Preventief, gericht op concrete vraag en zoekend in de breedte naar goede 

invullingen. Zo nodig aangevuld met zorg vanuit de gemeente verstrekt. Het lijkt er op dat 

deze wijze van werken al vroegtijdig heeft geleid tot het bereiken van het uiteindelijke 

financiële kader. Is dit een juiste interpretatie? (13)  En wat zijn materieel en financieel dan de 

effecten van de fase transformatie? Deze fase heeft volgens het college prioriteit in 2017 en 

2018 en kost veel tijd. Kan het college de raad (in het eerste kwartaal 2017) dienen met een 

strategische  transformatienotitie? (14) Passen hierin ook initiatieven zoals Right to 

Challenge1 ? 

 

Wat doen we in 2017 op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang als 

aanloop naar de decentralisatie in 2020? Is in dit kader te overwegen om de reserve 

decentralisatie de komende jaren te handhaven? (15) 

                                                 
1 https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/burgerparticipatie/nieuws/kansen-en-knelpunten-van-right-to-

challenge 

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/burgerparticipatie/nieuws/kansen-en-knelpunten-van-right-to-challenge
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/burgerparticipatie/nieuws/kansen-en-knelpunten-van-right-to-challenge
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Financieel beleid:  

Het meerjaren perspectief lijkt in financieel opzicht goed. Tegelijk met de uitkomsten van de 

septembercirculaire bouwt het college met de eerste begrotingswijziging een stelpost in mocht 

de uitkering uit het gemeentefonds toch de komende tijd weer tegenvallen. Dat is verstandig 

gelet op de schommelingen van deze posten. Niet voor niets staat dit onderwerp genoteerd 

met het het grootste risico. Maar we willen graag in elk volgend P&C document een 

expliciete beoordeling van deze stelpost.  (16) 

Dat het een goed meerjaren perspectief is komt ook door de meevallende lasten voor de 

vennootschapsbelasting.  Niettemin serieus geld. 

Is in deze begroting de in de voorjaarsnota geaccordeerde ruimte van 1miljoen Euro voor 

strategische aankopen opgenomen? (17) 

En tenslotte in deze financiële paragraaf de stelpost “nader in te vullen financiële ruimte”.  

Het is prima dat het college de raad dient met voorstellen over het benutten van deze ruimte. 

We geven graag van te voren al serieuze suggesties mee (18): 

 Achterstallig onderhoud wegen wegwerken. 

 Verbeteren fietsveiligheid (feitelijk en gevoel); Dalfsen lijkt hier landelijk slecht te 

scoren.  

 Continuering consultatiebureaus. 

 Ontwikkelingen dorpscentrum Dalfsen 

 Investering en exploitatie Middengebied Nieuwleusen. 

 Armoedebeleid 

 Duurzaamheidsambitie 

 Innovatiebudget transformatie 

 Effecten nieuw beleid voorzieningenniveaus in kernen (servicepunt Lemelerveld) 

 Proeven en nieuw beleid vanuit de fase transformatie in het sociaal domein. 

De door het college gesuggereerde bestemming interne formatie vraagt om meer duidelijkheid 

over actuele knelpunten, maar ook om inzicht in toekomstige formatie-effecten van ONS 

(shared service centre regio Zwolle) en omgevingswet. En wendbaarheid zit niet alleen in 

structuur.  (19) 

 

Economisch beleid: 

Misschien is de crisis voorbij, maar stabiliteit en groei zijn niet vanzelfsprekend. Met bijna 

600 werklozen in onze gemeente hebben we nog steeds een serieuze uitdaging. Ook de 

nieuwkomers in onze gemeente zien we graag participeren.  We vinden dan de invulling van 

het programma 4 Economische zaken echt onder de maat. Het lijkt nu op koffiedrinken 

(bedrijfsbezoek) en terugkijken (evaluatie Lemelerveld). Kan het college voor donderdag een 

meer serieuze invulling geven van wat ze gaat doen? We denken ook met name aan meer 

aandacht en actie voor de agrariërs in onze groene gemeente. Velen hebben het lastig door 

gedrukte prijzen en pittige wetgeving (fosfaat en asbest).  (20) 

 

De ChristenUnie wil nog een aantal punten benoemen en meegeven: 

 Nadenken over wijze van communicatie, participatie en coöperatie voor effectief 

bestuur vinden we belangrijk. Mogelijk leidt dit tot mooie maatschappelijke beweging. 

 Over vluchtelingen en (t)huisvesting statushouders spreken we binnenkort uitvoeriger. 

Ons uitgangspunt is dat er ruimte is voor de (vermoeide) vreemdeling of vluchtelingen 

binnen de Dalfserpoort. ….. zoals er ook ruimte is voor alle zwanen aan de Vecht.  

 Wat gaat het college nu concreet doen aan ondersteuning van digibeten bij 

voortgaande digitalisering van de maatschappij?  (21) 
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 Is er inzicht in de bebouwingskeuzen rond de N340. Welke objecten blijven en welke 

verdwijnen? (22) 

 We stellen voor dat het college een voorstel uitwerkt voor ondersteuning van de vijf 

duurzame dorpen. Bijvoorbeeld een strippenkaart voor ambtelijke ondersteuning en / 

of extern advies. En hiervoor een bedrag van 10.000 Euro op te nemen in de begroting 

voor 2017 en voor 2018. (23) 

 

 

 

We sluiten af. We hebben weleens kritische opmerkingen, maar waarderen de inspanningen 

van het college zeer. En we hebben ook de indruk dat het college goed luistert naar de 

raadgevingen in deze raad. Dat vinden we een positieve houding. Op deze wijze kom je dicht 

bij de betekenis van Spreuken 11:14:  Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, 

een keur van raadgevers brengt het tot bloei. (NBV). 

Er zijn mooie resultaten bereikt en tegelijk zijn er nog voldoende uitdagingen op diverse 

beleidsterreinen. We wensen college, ambtenaren en raad Gods zegen toe bij het verder 

invullen van plannen.  Deo Volente; we weten ons van Hem afhankelijk.  

 

 

 

De fractie van de ChristenUnie 

Rietje Lassche, Anne Nijburg en Luco Nijkamp  

 


