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Beschouwingen bij de  

Begroting 2021-2024 

 

 

 

“Positief blijven en lichtpuntjes blijven zien” 

 

 

Voorzitter, 

 

Allereerst dank voor iedereen die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van deze begroting. 

“Uit alles blijkt dat er onder uitzonderlijke omstandigheden gezocht is naar de optimale verdeling van 

de middelen voor 2021. Dank daarvoor!” 

 

“Het kan nooit zo donker zijn of het wordt wel weer licht” dat was onze titel bij de algemene 

beschouwingen van de perspectiefnota 2021-2024 en mede vanuit onze christelijke identiteit 

vertrouwen we hierop.   

 

De CDA-fractie wil deze lijn voortzetten door positief te blijven, juist in deze tijd! In de donkere dagen, 

de pijnlijke gevolgen van het Covid-19 virus en de gemeentelijke bezuinigen. Wees eerlijk, daar word 

je niet vrolijk van. Maar… er gebeuren ook mooie dingen! Mensen worden steeds creatiever in het 

bedenken van oplossingen; mensen ervaren rust, genieten meer van “kleine dingen” én er is meer 

saamhorigheid.  

 

 

 

We worden gedwongen om  

terug te keren naar de basis.  

Wat is nu écht belangrijk? 

 

 

 

 

De Gemeente Dalfsen heeft de afgelopen jaren een degelijk financieel beleid gevoerd en daar plukken 

we nu de vruchten van. Hierdoor kunnen we de lasten voor onze inwoners beheersbaar en betaalbaar 

houden. Dit is “CDA eigen”: goed rentmeesterschap. En vanuit die grondhouding hebben wij ook 

gekeken naar de voorgestelde ombuigingen. Wat is nu echt belangrijk? Waar kunnen we op 

bezuinigen? - of kan het met een tandje minder? - omdat het nu even niet kan.  

Ambtelijk is er veel voorwerk gedaan en nu ligt er een voorstel van het College. Nu is het aan ons om 

alles te wegen en die keuzes te maken, die passen bij ons gedachtengoed.  

Wij willen blijven investeren voor de langere termijn, voor onze kinderen! Zoals u van het CDA 

gewend bent! 
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Wij willen daarom blijven investeren in zaken die voor onze gemeenschappen van belang zijn: 

  

 Voldoende woningbouw voor starters en ouderen. Afgelopen weken, tijdens de online-avonden 

over de toekomst van Dalfsen was dit opnieuw een veelbesproken onderwerp. Wij vragen het 

college om hier zo spoedig mogelijk gehoor aan te geven. De aanwezige jongeren gaven aan 

mee te willen denken. Maak hier gebruik van! #1 Het is belangrijk om de jeugd te behouden voor 

Dalfsen. En nieuwbouw geeft de gemeente incidentele baten en een verhoogde OZB-opbrengst. 

De genoemde avonden hebben wij als positief ervaren. In gesprek met onze inwoners, horen wat 

onze inwoners belangrijk vinden. 

 Blijven inzetten op het verduurzamen van onze gemeente, samen met onze inwoners. De 

crowdfunding voor de windmolens van Nieuwleusen Synergie is een bijzonder mooi voorbeeld. 

Maar we denken ook aan windmolens bij de agrarische bedrijven. We zien uit naar de verdere 

uitwerking van ons lokaal energiebedrijf. 

 Gebruik maken van de middelen die het Rijk beschikbaar stelt. Zo komt er in 2021 € 100 miljoen 

beschikbaar voor gemeenten om bedrijventerreinen en winkelcentra te ondersteunen in een 

herstructurering. Gaat u hier ook op inzetten voor het Centrumplan van Dalfsen?#2 Wij vinden 

het van groot belang dat het Centrumplan van Dalfsen snel en voortvarend opgepakt wordt. Dat 

is belangrijk voor de ondernemers, inwoners en toeristen. 

 Wij willen blijven investeren met hulp van derden én waar mogelijk in combinatie met andere 

opgaven, zoals wonen en duurzaamheid/klimaat.  

 Bij de Perspectiefnota hebben wij gevraagd om de verzilverlening. Wij hebben nog geen reactie 

mogen ontvangen, wanneer kunnen wij deze verwachten? #3 Ook hier kunnen we besparingen 

mee realiseren, als inwoners in staat worden gesteld om zelfstandig langer in de eigen woning te 

kunnen blijven wonen. 

 

Een groot deel van onze begroting betreft het Sociaal Domein. Bij de laatste bestuursrapportage 

zagen we een enkel lichtpuntje. Binnen het programma Grip op Sociaal Domein, zijn de eerste 

projecten opgestart om meer te sturen op doelen, de bijbehorende acties en als laatste het resultaat. 

Wij zien uit naar de opbrengsten van deze aanpak en hebben hoge verwachtingen. 
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In veel van de voorgestelde ombuigingen en niet ombuigingen kunnen wij ons in vinden, echter wel 

onder voorwaarden: 

 Sluiten servicepunt Lemelerveld. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente bereikbaar is voor 

iedereen. Dat er een plek is waar mensen met vragen terecht kunnen. Het ingevoerde Infopunt 

kan hier een prima rol in vervullen. Wij kunnen ons vinden in het sluiten van de balie voor 

burgerzaken, maar wel op voorwaarde, dat het Infopunt goed functioneert en voldoende bekend 

is bij onze inwoners. Kan het college dit garanderen? #4  

 Goed om te lezen dat er bezuinigd kan worden op het materieel van de buitendienst. Er wordt 

verantwoord afgeweken van afschrijvingstermijnen. Daar heeft de CDA-fractie al jaren om 

gevraagd. Natuurlijk met inachtneming van arbeidsomstandigheden en veiligheid! 

 Om niet alleen de inwoners te raken met voorgenomen ombuigingen, stemmen wij ook in met de 

vermindering van extra’s voor de organisatie. We waarderen het personeel zeker voor hun inzet. 

De CDA-fractie is echter van mening dat deze bezuiniging de werkvreugde niet kan bederven. 

Ook hier zit waardering in kleine dingen en niet in grootte, prijs of hoeveelheid. Wij stellen voor 

om naast deze bezuinigingen ook te kijken naar de kosten van de jaarlijkse raadsexcursie, ook 

die kunnen wat ons betreft in de toekomst een tandje minder. #A1  

 In de verkoop van ‘t Olde Gemientehuus in Nieuwleusen kunnen wij ons vinden. Als CDA-fractie 

hebben we al vaker aangegeven dat wij geen makelaar in onroerend goed willen zijn. Wel vinden 

wij het belangrijk dat de historie van het gebouw bewaard blijft én als trouwlocatie voor 

Nieuwleusen beschikbaar kan blijven. #5 

 Minder advieskosten recreatie en toerisme. De CDA-fractie heeft onlangs een motie ingediend om 

meer mogelijkheden tot kamperen in de gemeente Dalfsen te onderzoeken. Er moet wat ons 

betreft voldoende budget overblijven om dit te onderzoeken en uit te werken. Gezien de 

bezuiniging t.o.v. het beschikbare bedrag voorzien wij hier geen problemen.#6  We zien uit naar 

het voorstel begin volgend jaar conform de toezegging van het College. 

 Het afschaffen van jeugdsportsubsidie vinden wij erg lastig. Vooral omdat niet duidelijk is welke 

investeringen er gedaan kunnen worden om de lasten te verlagen. De afschaffing staat gepland 

voor 2022. Wij vragen daarom het college ons het komende jaar mee te nemen in welke 

investeringen er gedaan kunnen worden, zodat de afschaffing gecompenseerd wordt.#7 

 De gemeentelijke logopedie stopzetten. Als CDA vinden wij preventie erg belangrijk, dan kun je 

zo vroeg mogelijk bijsturen en dat is vooral op jonge leeftijd. Dan blijft persoonlijke schade 

achterwege of beperkt. Wij hebben verschillende signalen gekregen over het stopzetten van de 

logopedie. Daarom stellen wij voor om de gemeentelijke logopedie te verlengen, met maximaal 1 

jaar, zodat er voldoende tijd is om dit goed te organiseren en te regelen. We missen hierdoor 

geen vroegsignalering en tegelijkertijd kan het functioneren voor de toekomst worden 

georganiseerd. #A2 Mocht het eerder geregeld zijn? – kan dit natuurlijk eerder vervallen. 
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 Taakstelling bibliotheek, herijken welzijnsbeleid. Wij kunnen instemmen met dit voorstel mits het 

voordeel gehaald kan worden door efficiënter te gaan werken. De organisaties hebben ruim een 

jaar om dit te bewerkstelligen. Het voordeel wat we vragen mag wat ons betreft niet ten koste 

gaan van het aanbod van alle genoemde partijen. Nu alweer snijden in de afspraken die we vorig 

jaar gemaakt hebben, vinden wij niet gepast. 

 Het stoppen met vervangen en het omvormen van speelvoorzieningen kunnen wij steunen. Het is 

belangrijk dat er wel voldoende uitdagende speelplekken blijven. Buiten spelen is belangrijk voor 

gezondheid en welzijn. Buiten spelen stimuleren wij! Wij zien het steeds meer richting natuurlijk 

spelen. Uitdaging en creativiteit vinden wij hierin belangrijk, zoals de groene schoolpleinen. 

 Besparing WMO huishoudelijke hulp. Iedereen heeft recht op een schoon huis, maar moet dat 

voor iedereen door de gemeente betaald worden? Wat als inwoners zelf de financiële ruimte 

hebben om dit zelf te organiseren? De besparing die wordt voorgesteld, vinden wij wel een 

uitdaging, omdat vanuit het Rijk de aanpassing van de eigen bijdrage is opgelegd. We wensen 

het college succes om deze besparing te organiseren. 

 Kindregeling. Elk kind heeft recht op een onbezorgde jeugd. We begrijpen dat de kosten hoger 

worden naarmate de leeftijd stijgt, dit verdedigt de leeftijdsverdeling. We vragen het college bij 

ons terug te komen als het bedrag niet toereikend blijkt te zijn.#8  

 Bestrijding eikenprocessierups, hier lijkt ons dezelfde aanpak als bij gladheidsbestrijding gewenst, 

dus mochten er toch meer nesten zijn, dan worden deze wel weggezogen. #A3 

 

We hebben ruimte in onze reserves. Tijdens de bespreking van de perspectiefnota hebben we al 

aangegeven dat we eenmalig negatief begroten geen groot probleem vinden. Zolang het maar 

incidenteel is én we uitkomen op de vereiste sluitende begroting. We willen wel dat er voor de 

toekomst ook nog voldoende reserves overblijven, om eenmalige investeringen mogelijk te maken. 

Het eenmalige tekort van onze keuze met betrekking tot logopedie hebben we gedeeltelijk opgelost, 

door extra bezuinigingen voor te stellen. Voor het verschil vinden we het prima om dit volgend jaar 

opnieuw te bezien. Intussen hopen wij op een meevaller bij de meicirculaire, voordeel 

kostendekkendheid van leges voor 2022 tot en met 2024 en gaan we ervan uit dat er in het nieuwe 

Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte in 2021 ook nog ruimte zit. Zeker als we inwoners laten 

participeren in het onderhoud van het openbaar groen in de woonwijken. 
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Voorzitter, ik kom tot een afronding.  

We moeten keuzes maken in een bijzondere periode met veel onzekerheden. Covid-19 houdt ons in 

de greep: er is sprake van eenzaamheid. Activiteiten vallen weg, evenementen gaan niet door en 

kerkdiensten mogen maar minimaal worden bezocht. Ook het sluiten van de horeca is heel ingrijpend. 

Het raakt ons allemaal, maar vooral onze ouderen, de jongeren en alle organisaties en 

ondernemingen.  

 

Laten wij er in Dalfsen vooral voor zorgen, dat we omzien naar elkaar! En samenwerken aan een 

gezond en veilig Dalfsen, voor iedereen! Investeren daar waar het kan, om alles zoveel mogelijk 

draaiende te houden. Dus niet kapot bezuinigen, maar tandje(s) minder waar dat verantwoord is. Dit 

kunnen we alleen samen! Zodat we samen de lichtpuntjes die er zijn, kunnen blijven zien en 

omarmen! 

 

Tot slot voorzitter, wil ik nog één oproep doen aan de overige fracties: 

De ontstane tekorten zijn veelal ontstaan als gevolg van maatregelen vanuit het Rijk ((o.a. sociaal 

domein en opschalingskorting). Het college heeft hierin stappen ondernomen richting VNG. Het is nu 

aan ons om hier zelf opnieuw aandacht voor vragen tijdens de komende partijcongressen!  

 

CDA-fractie Dalfsen 

Betsy Ramerman, Roel Kouwen, Wim Massier, Bert Ruitenberg en Janine Schiphorst-Kijk in de Vegte 


