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Wij willen om te beginnen iedereen die hard heeft gewerkt aan 

deze begroting danken voor het harde werk. College, ambtenaren 

en overige betrokkenen. Het was wederom een hete zomer in 

Dalfsen.  

 

Woord vooraf 

Vorig jaar hebben wij vanaf deze plek de oproep gedaan tot een 

meer publieksvriendelijke presentatie. Wij hebben toen de 

voorbeelden van andere gemeenten de revue laten passeren. Deze 

gemeenten vatten alle informatie kort voor de behandeling samen 

in één duidelijk leesbare infographic. Dit zagen wij tot onze 

vreugde vervolgens terug bij de jaarrekening maar bij de 

begroting missen wij deze verbeelding weer. Dit zorgde voor veel 

vragen richting onze fractie vanuit onze gemeenschap. Want wat 

is nu eigenlijk het verhaal van deze begroting? Staat Dalfsen er 

echt zo slecht voor? En is het daarom dan ook echt nodig zulke 

scherpe keuzes te maken? Onduidelijkheid die storend is in het 

gesprek dat wij in eerste instantie met onze inwoners en 

vanavond hier met elkaar moeten voeren. Wij verzoeken u met 

klem dit komende jaren anders te doen. V1 

 

Financiële situatie 

We leven in een bijzondere tijd. Het geld klotst in Den Haag en in 

Zwolle (en dan heb ik het over de provincie) tegen de plinten 

omhoog. Tegelijkertijd worden wij, net als alle gemeenten in 

Nederland geconfronteerd met (hoog) oplopende tekorten. 

Tekorten waardoor nu zelfs in Dalfsen lokale voorzieningen onder 

druk komen te staan. Dit is wat ons betreft onbestaanbaar.  

Lodewijk Asscher en Henk Nijboer hebben namens de PvdA actie 

geëist van het kabinet. Maar het blijft voorlopig oorverdovend stil. 

Wat hebben de fracties in Dalfsen gedaan richting hun fracties in 

Den Haag? Hoe kan het nu dat de nood die lokaal overal in 

Nederland gevoeld wordt niet doordringt tot het CDA, de VVD, 

D66 en de ChristenUnie? Vraag aan het college en aan genoemde 

fracties om te reageren V2. 

 

Wij worden geconfronteerd met tekorten. Tekorten die niet onze 

schuld zijn. Het is niet dat de gemeente slecht of onzorgvuldig 

financieel beleid voert. Dalfsen wordt keer op keer beoordeeld als 

één van de meest financieel solide gemeenten in Nederland. 
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Onze gemeente beschikt over een riante algemene reserve die elk 

jaar (wij verwachten ook dit jaar) weer flink aangroeit. Die reserve 

kunnen we dus aanspreken om op korte termijn de goede dingen 

voor Dalfsen te blijven doen. 

 

Wij hebben de voorstellen van het college uitvoerig bestudeerd en 

komen tot de volgende conclusie; dit is een begroting waar wij het 

fundamenteel mee oneens zijn. 

 

Wij kunnen ons voor een deel best vinden in de ombuigingen 

zoals deze voorgesteld worden door het college. Er zijn er echter 

een aantal waar wij zeer grote moeite mee hebben. Ik ga hier zo 

dadelijk dieper op in.  

 

Daarnaast hebben wij de afgelopen periode al duidelijk onze 

prioriteiten aangegeven. En ook andere keuzes gemaakt. Grote 

investeringen in stenen kunnen wat ons betreft wachten. Wij 

hadden dus ook bespaard op uitgaven zoals de drempels in 

Nieuwleusen en de verdere verfraaiing van het voorplein van de 

gemeente. Want ja, ook wij zien dat we keuzes moeten maken. 

Onze keuzes zijn alleen vaak een andere. Daarbij geldt voor ons 

vooral de stelregel; goedkoop is duurkoop. Wij willen blijven 

investeren waar dit kan. Om kosten op termijn te vermijden. Dit 

geldt voor het sociaal domein maar ook breder bijvoorbeeld bij 

praktische beheervragen.  

 

Een praktisch voorbeeld; 

Investeer juist in nu biodiverse bermen. En laat de Enk in 

Lemelerveld honderden vogelhuisjes maken. Dat bespaart op 

termijn op plaag bestrijden (eikenprocessierups). Zomaar een 

maatregel vanuit een integrale blik. En daar willen wij er meer van 

zien. 

 

Samenvattend; De fundamentele keuzes die gemaakt worden 

staan erg ver van ons af. Er wordt afgestevend op een groot 

overschot in 2023. Dit terwijl we allemaal weten dat er landelijk 

iets moet gaan gebeuren rondom gemeentefinanciën. Hiermee 

lopen wij uitdrukkelijk het risico om 2023 te besluiten met een 

gigantisch overschot terwijl ondertussen noodzakelijke 

voorzieningen en projecten geschrapt zijn. Hier passen wij voor. 

Dit is dan ook niet onze begroting. Het is verleidelijk om elk punt 

te gaan benoemen en te onderbouwen, of te voorzien van een 
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alternatief. Maar daar is bij deze begroting echt geen beginnen 

aan. Bovendien heb ik maar acht minuten spreektijd. 

 

Daarom houden wij het verder bij een aantal hoofdpunten. 

 

Sociaal Domein 

De gewenste transitie in het sociaal domein krijgt pas echt vorm 

als we nog meer de kanteling maken van zorg naar welzijn. Wij 

willen daarom juist meer investeren in preventie. Hoe kijkt het 

college hier naar? V3 

 

Dus niet bezuinigen op het uitvoeringsplan Kerngezond zoals 

uitgevoerd door SAAM. We hebben dit nota bene nog geen maand 

geleden met elkaar geëvalueerd en als belangrijk aangemerkt.  

 

Wij willen juist investeren in welzijnswerk in onze gemeente. In 

dat kader hadden wij dus ook graag een verdere investering in het 

bibliotheek werk gezien. We zien dat de altijd door ons bepleite 

samenwerking tussen een gemeentelijke Welzijnsorganisatie, de 

bibliotheek en de Kulturhuzen nu echt resultaten begint te 

boeken. Investeer in hun belangrijke werk! 

 

Dan de voorgestelde sluiting van de consultatiebureaus in 

Nieuwleusen en Lemelerveld. Wij vinden het echt vermoeiend dat 

dit elke keer weer op tafel komt. Vanaf 2014 heeft deze raad 

diverse keren moties/amendementen ingediend om beide bureaus 

open te houden. Na tijdelijke verlengingen volgt het definitieve 

besluit in juni 2018 om de bureaus open te houden. 

 

Wat is de argumentatie van het college om nu alweer met een 

ander voorstel te komen? V4 

 

Toegankelijke gemeente 

Deze gemeente beweegt zich steeds meer naar een gemeente die 

fysiek op afstand staat van haar inwoners. Mensen met vragen of 

problemen mogen zich melden in Dalfsen of kunnen terecht op 

het internet. Wij kijken fundamenteel anders tegen onze 

dienstverlening aan. Wij geloven in een gemeente die fysiek 

aanwezig is in alle kernen. Die met raad en daad klaar staat voor 

een ieder die dit nodig heeft.  

 

En laten we niet vergeten dat er naar schatting in onze gemeente 
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3000 mensen zijn die moeite hebben met lezen en schrijven, laat 

staan met de digitale wereld.  

 

Een toegankelijke gemeente betekent fysiek aanwezig in de 

kernen, via infopunten waar alle gemeentelijke domeinen 

vertegenwoordigd zijn. Zoek bijvoorbeeld naar verbinding met het 

info-punt in Lemelerveld waarmee een soort hulploket voor alle 

inwoners met vragen ontstaat. Steeds meer mensen vinden de 

samenleving te ingewikkeld en weten niet meer waar ze voor welk 

probleem terecht kunnen. We vragen veel van de samenleving 

maar geven te weinig terug. Graag horen wij de overwegingen van 

het college? V5 

 

Belastingen 

Wij werden erg onaangenaam verrast door de mededeling dat de 

afvalstoffen heffingen de komende jaren flink omhoog gaan. Laat 

duidelijk zijn dat wij inhoudelijk achter onze afvalsystematiek 

staan. Maar deze verhoging zorgt voor wederom een krappere 

portemonnee bij onze inwoners. Dit moet wat ons betreft dus 

ergens gecompenseerd worden.  

 

Laten we daar dan mee beginnen door aan te geven dat de 

voorgestelde OZB verhoging voor ons geen gewenste maatregel 

is. Onze inwoners merken nog steeds niets van de jaren van 

economische voorspoed waarin wij leven. De energierekening 

wordt steeds hoger, daar komt nu de afvalstoffenheffing bij en 

dan zouden we ook de OZB weer gaan verhogen? Wat een slecht 

verhaal voor onze inwoners. In dat kader zien wij ook graag een 

betere voorziening voor een gemeentelijke collectieve 

zorgverzekering dan nu voorgesteld wordt. Het gaat ons dan met 

name om het eigen risico dat voor veel mensen een probleem 

vormt. Wil het college dit in overweging nemen? V6 

 

Algemene opmerkingen 

Gaat het dan allemaal slecht in Dalfsen? Nee, in tegendeel. We zijn 

op een aantal onderwerpen echt heel goed bezig. Ik wil er twee 

noemen. Duurzaamheid en de woonopgave. Op beide dossiers 

worden mooie stappen gemaakt en daar willen wij dit college dan 

ook voor bedanken. Maar ook daar zijn we er natuurlijk nog niet. 

Er zijn mooie plannen. Maar ook zorgen. Zo baart bijvoorbeeld de 

lange wachtlijst bij Rosengaerde ons zorgen. Er is echt heel veel 

krapte op onze woningmarkt. Laten we hier blijvend onze 
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topprioriteit (met dubbel p) van maken. 

 

Natuurlijk gaat er nog meer heel goed en staan er ook prima 

voorstellen in deze begroting. Maar zoals gezegd, de tijd is te 

kort om hier de hele begroting te behandelen. 

 

Tot slot 

Het college schetst een beeld dat Dalfsen financieel in brand 

staat. De tering moet naar de nering worden gezet. Het gaat om 

grote bedragen. En in zo’n begroting vindt dit college het nodig 

om kleine maar waardevolle vrijwilligersinitiatieven zoals de EHBO 

in Lemelerveld te korten. Met 1700 euro. Nee, daar gaan we echt 

de wedstrijd mee winnen.  

 

Belangrijk voorzieningen voor onze inwoners mogen wat het 

college betreft verdwijnen. Maar heeft het college ook naar het 

eigen vlees gekeken? Minder wethouders is wat ons betreft een 

serieuze optie. Misschien niet in absolute zin. Het kan immers ook 

met minder fte’s. Als de nood echt zo hoog is als het college stelt 

moeten we natuurlijk alle opties openhouden….. Toch? V7 

 

Dank voor uw aandacht. 

 

Leander Broere 

Jose Eilert 

 

 


