Veel te doen in Dalfsen
Coalitiedocument 2022-2026
25 mei 2022

VEEL TE DOEN IN DALFSEN

1

COALITIEDOCUMENT 2022-2026

Inhoud
Inleiding en start van een nieuwe samenwerking

3

Van de blik op overmorgen, naar de juiste stappen voor morgen

5

Uitwerking voor de komende vier jaar

6

1.
2.
3.
4.

Samen wonen, samen werken, samen leven
Duurzaamheid en Milieu
Welzijn en sociaal domein
Bestuur en samenwerking

6
8
9
10

Over vier jaar

11

Foto omslag:
Leander Broere, Lemelerveld
VEEL TE DOEN IN DALFSEN

2

COALITIEDOCUMENT 2022-2026

Inleiding en start van een nieuwe samenwerking
Na de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart dit jaar (inclusief de aanloopdagen van 14 en 15 maart)
blijken er in Dalfsen geen grote verschuivingen te zijn opgetreden ten opzichte van de verkiezingen in
2018. Beide partijen samen komen opnieuw uit op een meerderheid in de gemeenteraad van 14 zetels.
Anders gezegd: de kiezer heeft de vorige coalitie uit 2018-2022 vertrouwen gegeven om door te gaan in
de volgende periode. Beide partijen behaalden meer stemmen. Het CDA heeft een zetel meer en
Gemeentebelangen heeft een zetel minder. Getalsmatig waren er ook andere coalities mogelijk, maar een
coalitie van CDA en Gemeentebelangen doet het meest recht aan de verkiezingsuitslag, geeft stabiliteit en
bouwt voort op ingezet beleid. En belangrijk: beide partijen willen samen verder. Dat moet ook, want er is
veel te doen voor de Raad en voor het College de komende jaren.
Na een aantal jaren samen werken zou de relatie tussen twee partijen sleets kunnen worden. Daar waken
wij voor. We gaan door en maken tegelijkertijd écht een nieuwe start. We willen andere zaken
aanpakken. En ook zaken anders aanpakken. Met nog meer aandacht voor bestuurlijke vernieuwing
(Goed Goan), waarbij ook hoort dat de stem en het initiatief van inwoners gehoord en getoetst wordt op
inpasbaarheid. Er leven veel goede ideeën. Daarom moeten figuurlijk de luiken van het gemeentehuis
meer open. Communicatie naar inwoners moeten we verbeteren. De gemeente is toegankelijk en
communiceert begrijpelijk.
Vanuit onze visie op wát we willen gaan doen, richten we ons op de onderlinge verbondenheid van onze
gemeenschappen. Op de veerkracht, vitaliteit en eigen regie van onze inwoners. Door de betrokkenheid
van inwoners te stimuleren en faciliteren, te ondersteunen waar dat noodzakelijk is. We hebben
belangrijke onderwerpen: wonen, duurzaamheid, energietransitie, plattelandsvisie, stikstof, welzijn en
sociaal domein, regionale samenwerking en stabiel financieel beleid. We verwachten forse investeringen
op het gebied van onderwijshuisvesting, sportvoorzieningen en kapitaalgoederen zoals duikers en
bruggen.
Voor de samenstelling van dit coalitieakkoord hebben wij gebruik gemaakt van het overdrachtsdocument
2018-2022 ‘Een zelfbewuste gemeente in een veranderende wereld’. We hebben ook de toekomstvisie
Dalfsen 2030 ‘Voor Elkaar. Onszelf blijven door te veranderen’ als achtergrondinformatie gebruikt, naast
de burgemeestersbrief van 17 maart 2022. We hebben voor het schrijven van dit akkoord gebruik
gemaakt van onze eigen verkiezingsprogramma’s, de verkiezingsprogramma’s van andere partijen en van
informatie uit de gesprekken met de informateur. Tevens hebben wij de brieven van diverse organisaties
en instanties aan de formateur in ons proces betrokken.
Vanuit onze visie hóe we het coalitieakkoord willen gaan uitvoeren willen wij geen dichtgetimmerd
akkoord met veel details en uitwerkingen. We willen voor de komende vier jaren werken met een
coalitieakkoord op hoofdlijnen. De wereld om ons heen verandert immers zo snel, dat we niet kunnen
zeggen wat er de komende periode speelt in onze gemeente. Daar moeten wij ruimte voor open houden.
Er moet ruimte blijven voor inbreng van inwoners uit de verschillende kernen.
En er moet openheid zijn voor debat en dialoog. Juist ook met andere partijen uit de Raad en tussen Raad
en College. Debat en dialoog dragen bij aan diversiteit en maken de kwaliteit van beleid en uitvoering
beter. Nu er geen brede Raadsagenda is opgesteld zoals in de vorige coalitieperiode, is gekeken naar de
ideeën en programma’s van de andere partijen waarvan onderwerpen in dit Coalitieakkoord inpasbaar
zijn. Ook hiervoor laten we ruimte. Een akkoord dat ruimte biedt, kan alleen maar werken wanneer er
vertrouwen is, wanneer mensen elkaar weten te vinden en er volop enthousiasme en energie is om met
elkaar resultaten te bereiken. Dat geldt voor de coalitie. Dat geldt ook voor de samenwerking met andere
raadsfracties, maar zeker ook met inwoners.
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Om veranderingen in te zetten, is een eenduidig beleid en uitvoering nodig door de Raad, het College en
de ambtelijke organisatie. De visie is er. We moeten het alleen nog gaan doen en daar investeren we in.
Iedereen die we spreken, wil behouden en benutten wat goed is: Dalfsen is een aantrekkelijke
plattelandsgemeente met een goed en modern voorzieningenniveau. Dalfsen bruist en gaat met de tijd
mee. Kortom: er is Veel te doen in Dalfsen. Veel activiteit en verbinding tussen mensen. Kunst, cultuur,
zorg om en voor elkaar, voor jong en oud, voor diverse individuen en groepen. Willen we een dynamische
plattelandsgemeente blijven, zullen we het nodige moeten doen. Dat kan ook. We zijn energiek, pakken
aan en voeren uit.
Ook wat dat betreft is er Veel te doen in Dalfsen. Samen aan de bak dus.

Dalfsen, 25 mei 2022

CDA

Gemeentebelangen

Betsy Ramerman

Inge Haarman

Bert Ruitenberg

André Schuurman
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Van de blik op overmorgen naar de juiste stappen voor morgen
Werken vanuit een kijk op 2030
Bij de start van de formatie hebben wij naar de toekomst gekeken. Die ligt verder dan de komende vier
jaar waar dit coalitieakkoord over gaat. Want willen we voor de komende jaren de juiste accenten leggen
en de goede activiteiten initiëren , dan moeten we deze vol overtuiging kunnen inzetten met de blik op de
toekomst. We kijken daarom ook verder dan de komende coalitietermijn. We zijn ons bewust van de
verantwoordelijkheid voor een toekomst ná deze coalitie, want elke coalitie bouwt verder op de vorige.
Met de vraag “Hoe ziet Dalfsen eruit in 2030?”zijn we de formatie begonnen.
In onze blik op de toekomst is Dalfsen in 2030 een zelfstandige gemeente en hebben we ruim 30.000
inwoners binnen een sterke regionale samenwerking. Wij nemen in die samenwerking vaker de regie. De
karakteristiek van onze gemeente, blijft een plattelandsgemeente: groen en ruimte met aandacht voor
elkaar door goed Noaberschap. We zijn een aantrekkelijke gemeente voor recreatie en toerisme: op het
water en op het land. Elke kern kent een passend voorzieningenniveau: onderwijs, detailhandel en
Kulturhus. Inwoners hebben hierbij een eigen inbreng en verantwoordelijkheid.
Wij willen dat iedereen in Dalfsen veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Veilig wat betreft
criminaliteit en ondermijning. Dalfsen is een gezonde gemeente: inwoners behoren tot de gezondste
inwoners van het land. Zij zijn financieel, fysiek en mentaal fit. Dalfsen is zelf financieel gezond: er is grip
in financieel opzicht op de verschillende onderwerpen, zoals het sociaal domein. De begroting is
inzichtelijk en begrijpelijk. Gezien de complexiteit en de onvoorspelbaarheid van de omgeving, dient deze
ook wendbaar in uitvoering te zijn. Primair houden we de voorzieningen op een goed niveau, maar we
proberen ook de lasten zo laag mogelijk te houden.
We streven naar een zo goed mogelijke balans tussen vraag en aanbod in woningen. We zijn zuinig met
ruimte en energie. Er is sprake van een goede woon-mix. Er is doorstroming in woningen en er is ruimte
voor jongeren. En daarmee natuurlijk een passend woningaanbod voor ouderen.
We bieden ruimte voor ondernemerschap. Geen zware industrie. Wel assemblage, productie.
Werkgelegenheid in al onze kernen is belangrijk.
Dalfsen is goed bereikbaar. In onze kernen wordt het gebruik van de fiets aangemoedigd door te zorgen
voor goede en veilige fietsverbindingen naar onze voorzieningen. Naar buiten zijn er goede wegen en is er
goed openbaar vervoer. De kernen zijn bereikbaar met OV.
Er is aandacht voor de energie-en warmtetransitie en voor de klimaatverandering. In energie zijn we
zelfvoorzienend; ieder zoveel mogelijk zelf in 2050. In 2030 zit het tempo er goed in.
Inwoners zijn bewust en betrokken en hebben meer vertrouwen in de politiek. Ze nemen eigen regie en
zijn zelfredzaam, gefaciliteerd door de gemeente. De gemeente heeft de inwoner nodig en vice versa in
de uitvoering van het beleid. De gemeente kan niet elk vraagstuk oplossen en neemt niet alle
verantwoordelijkheid over. In de toekomst is er meer flexibiliteit nodig en een groter
aanpassingsvermogen om aan de eisen van de omgeving en veranderingen te kunnen voldoen.
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Uitwerking voor de komende vier jaar
Samen wonen, samen werken, samen leven
Wonen
Er is een sterke vraag naar woningen, ook in onze gemeente. We vinden dat iedereen een plek moet
hebben om te kunnen wonen. We willen daarom meer en sneller gaan bouwen. Hierbij richten we ons
met name op starters en senioren, waarbij de focus ligt op de eigen inwoners. De veranderende vraag
naar woningen en woonvormen hebben we in beeld door bij herhaling de behoefte van onze inwoners te
peilen. Deze behoefte vertalen we in de daadwerkelijke plannen en welke type woningen gebouwd gaan
worden. Hiermee proberen we de mogelijkheden tot doorstroming te bevorderen.
We merken dat ook in Dalfsen de woningprijzen snel zijn gestegen. We zien dat het daardoor voor
starters en jonge gezinnen moeilijk is een betaalbare woning te vinden. We zoeken daarom naar andere
manieren die de prijs van wonen kunnen beïnvloeden. Zo willen we kijken naar de kavelprijzen en gaan
we maatregelen nemen om starters en minder-kapitaalkrachtige inwoners tegemoet te komen. Een
mogelijkheid zou kunnen zijn het verpachten van gronden, met een tarief afhankelijk van het inkomen of
eventueel het verhogen van de starterslening.
De ruimtelijke inpassing van nieuwbouw vinden we belangrijk, zo loopt de uitbreiding van onze
woonwijken vloeiend over in het landschap. Naast het bouwen van woningen aan de randen van onze
dorpen, zetten we ook in op het bouwen van woningen binnen het dorp. Hoger bouwen dan dat we nu
gewend zijn sluiten we niet uit, wel zullen we goed kijken naar de inpasbaarheid in de omgeving. We
vergroten de mogelijkheden om te wonen in het buitengebied, vooral ook waar dat zorgt voor een
kwaliteitsverbetering.
In deze raadsperiode is er duidelijkheid of en onder welke condities recreatiewoningen een permanente
woonbestemming kunnen krijgen.
Werken
Het hebben van werk (betaald of onbetaald) draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Er moet ruimte
zijn en blijven voor ondernemers om te kunnen ondernemen. Daarbij is een goede landschappelijke
inpassing een randvoorwaarde. De kansen voor eigen, lokale bedrijven krijgen daarbij speciaal onze
aandacht. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Deze bedrijven hebben
daarnaast een belangrijke rol in de gemeenschap: zij zorgen voor werkgelegenheid en ondersteunen ook
verenigingen, activiteiten en voorzieningen.
We vinden het belangrijk dat er een goed aanbod aan fysieke winkels is en blijft. Deze zijn belangrijk voor
de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen. Toegankelijkheid en bereikbaarheid zijn van belang. We willen
initiatieven tot vernieuwing en verbetering omarmen. Daar waar regels initiatieven beperken, kijken we
eerst naar wat wél mogelijk is en leggen wij uit als iets echt niet kan.
We vormen een visie op het platteland. We benaderen (agrarische) ondernemers actief om hun ambities
kenbaar te maken. Ook voor passende particuliere initiatieven staan we open. Wij vinden het van belang
dat voor lokale agrarische ondernemers langjarig perspectief geboden wordt in relatie tot natuurbeheer
en onderhoud van het buitengebied.
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Leven
De leefbaarheid van onze kernen staat voorop. Een ieder verdient een thuis in een veilige en groene
omgeving. We willen inzetten op het op peil houden van onze voorzieningen, passend bij de wensen van
de inwoners. Om de leefbaarheid op het platteland te bevorderen willen we nieuwe invullingen van
gebouwen faciliteren en combinaties van functies mogelijk maken. We zijn trots op het platteland en onze
openbare ruimte. We onderhouden onze openbare ruimte op een niveau dat er in de toekomst geen
grote achterstanden ontstaan. En dat het veilig blijft. Het groene karakter maakt dat het in de gemeente
Dalfsen prettig leven is. We vinden rust, ruimte en gezondheid belangrijk. Daarom blijven we ons inzetten
om overlast van de aanvliegroutes naar Lelystad Airport te voorkomen.
De natuurrijke, groene omgeving van het Vechtdal geeft veel mogelijkheden voor recreatie en
ontspanning, zowel voor inwoners als voor bezoekers. We willen de recreatieve en culturele
voorzieningen op peil houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij het theater in Dalfsen en het Palthehof in
Nieuwleusen willen behouden. Onze inwoners zijn trots op de eigenheid van hun dorp. We investeren in
projecten die onze geschiedenis en deze eigenheid en cultuur verbinden. Dit biedt ook kansen voor de
promotie van onze gemeente. Door cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun creatieve talenten en
leren zij de waarde van kunst en erfgoed te begrijpen.
Ook op en nabij de Vecht zijn recreatieve mogelijkheden. We gaan een uitbreiding van de haven
onderzoeken en kijken naar mogelijkheden voor meer zandstrandjes in de buurt van het dorp Dalfsen en
de uitbreiding van mogelijkheden langs het Overijssels kanaal. Hierbij streven wij naar een goede balans
tussen reuring en rust, wat leidt tot minder concentratie en een beter geaccepteerde spreiding van
(water)recreatie.
We willen fiets- en wandelrecreatie stimuleren door het versterken en verbeteren van fietsroutes en
paden. Veilige en aantrekkelijke fietsroutes tussen de kernen in de gemeente en met de omringende
plaatsen, zijn belangrijk. Zowel voor toerist als inwoner.
Binnen de kernen vinden we het van belang dat het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd. Onze kernen
zijn naar buiten toe goed met de auto ontsloten. We vinden het belangrijk dat het openbaar vervoer een
reëel alternatief is. En vaak ook de eerste keuze. Dit betekent een betrouwbare dienstregeling, passend
bij de vraag, maar zeker ook een stimulering van de vraag door het bieden van een betrouwbaar vervoer.
Door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze
bestemming. Goede overstapvoorzieningen (OV-hubs) zijn daarom noodzakelijk.
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Duurzaamheid en milieu
Het klimaat verandert wereldwijd en de gevolgen hiervan ervaren we ook in Dalfsen. Klimaatverandering
leidt tot grote en complexe opgaven op het gebied van water, energie, warmte ,biodiversiteit en
circulariteit
Water
Tropische temperaturen komen vaker voor, er is sprake van langdurige perioden van droogte en steeds
vaker zijn er extreme buien die leiden tot wateroverlast. We willen onze gemeente klimaatbestendig
inrichten. Hiermee willen we de gevolgen van de klimaatverandering voor onze inwoners beperken. Als
gemeente kunnen we dit echter niet alleen, eenieder draagt hier aan bij. Stenen moeten vaker plaats
maken voor groen, zowel in de openbare ruimte, als in de eigen tuin, maar bijvoorbeeld ook op
schoolpleinen. Ons regenwater wordt afgevoerd via onder andere de Vecht. Om Dalfsen en de rest van
het stroomgebied van de Vecht ook in de toekomst te beschermen, worden de Vechtdijken versterkt.
Daarnaast vinden momenteel onderzoeken plaats of er aanvullende maatregelen in het Vechtdal kunnen
bijdragen aan de waterveiligheid.
Energie en warmte
De energietransitie is een brede opgave die in vele sectoren haar beslag krijgt: de industrie, het
bedrijfsleven, mobiliteit, de arbeidsmarkt, landbouw, woningbouw, et cetera. Eén van de onderdelen van
die energietransitie is de Regionale Energiestrategie (RES). De gemeenten in West-Overijssel hebben
samen met de partners (provincie, netbeheerders en de maatschappelijke partijen) zo’n RES opgesteld.
We zetten deze samenwerking voort.
We willen de vraag naar energie beperken. Dit doen we door het inzetten op bewustwording en heel
praktisch door het isoleren van woningen te stimuleren en ondersteunen. We zien een belangrijke rol
weggelegd voor de energiecoaches. Energie die we niet gebruiken hoeft ook niet te worden opgewekt. De
energie die we blijven gebruiken willen we duurzaam opwekken en lokale opwek willen we stimuleren.
Dit kan onder andere door het bouwen van windmolens en het plaatsen van zonnepanelen, maar ook is er
sprake van nieuwe technieken. Als deze praktisch uitvoerbaar zijn, staan wij hier open voor, wel blijft bij
elke vorm van energieopwekking een goede ruimtelijke inpassing van belang.
We willen dat de gemeenschap betrokken is bij de totstandkoming van grootschalige initiatieven en ook
mee profiteert van de opbrengsten. Bij de opwek van zonne-energie leggen we focus op het leggen van
zonnepanelen op bebouwde oppervlakken. Het aanleggen van zonnevelden gaat vaak ten koste van
landbouwgrond, dit willen we zo veel als kan beperken. Energie moet voor iedereen betaalbaar zijn en
blijven. Wij vinden dat er een vangnet moet zijn voor diegenen die minder kapitaal krachtig zijn.
Biodiversiteit
Ook in onze gemeente staat biodiversiteit onder druk. We vinden het belangrijk om biodiversiteit mee te
nemen bij het realiseren van een duurzame en gezonde (leef) omgeving. We ontwikkelen het beleid breed
en integraal. Daarmee maken we het beter passend onder de omgevingsvisie. Hierdoor spelen we tevens
krachtig in op groen- en biodiversiteitsinitiatieven.
Circulariteit
Samen met onze inwoners willen we blijven werken aan een mooie en schone leefomgeving. Het scheiden
van afval is en blijft belangrijk, hierdoor gaan minder grondstoffen verloren. We streven naar minder afval
per persoon. We sluiten daarom aan bij landelijke campagnes die afvalbeperking stimuleren. Afval dat te
groot is voor de eigen of ondergrondse container, moet een inwoner dichtbij en makkelijk kwijt kunnen.
Waar mogelijk in elke kern. We starten hiervoor een onderzoek.
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Welzijn en sociaal domein
Dalfsen is een vitale gemeente. We gaan voor gelijke kansen voor iedereen. Alle inwoners doen, in al hun
diversiteit, volwaardig mee in de samenleving. Ongeacht leeftijd, geaardheid, religie, cultuur of beperking.
In Dalfsen zien we om naar elkaar. Onze ambitie is dat iedereen zelfstandig en naar eigen vermogen
meedoet. We zijn ons ervan bewust dat corona een flinke impact heeft gehad en nog steeds heeft op
onze inwoners. We willen dan ook blijven investeren in geestelijk en fysiek welzijn van onze inwoners en
de jeugd in het bijzonder.
We werken vanuit de gedachte van positieve gezondheid en zetten vol in op preventie en algemeen
toegankelijke voorzieningen. Een goede kwaliteit en toegang van voorzieningen speelt een belangrijke rol
in het voorkomen van ziekte en uitval uit de maatschappij. Ook digitale toegankelijkheid van
voorzieningen is van belang. Inwoners worden ondersteund in digitale vaardigheden. De Kulturhusen
versterken de vitaliteit en leefbaarheid van onze inwoners en gemeenschap. Ze zijn het kloppend hart van
de kern en bieden plaats aan ontmoeting. Met partners als SAAM welzijn en de bibliotheek is dit van grote
waarde voor het maatschappelijk, cultureel en sportief klimaat in onze gemeente. We willen daarom in
alle kernen ook richting de toekomst een blijvend goed functionerend Kulturhusconcept. We zien dat het
Kulturhusconcept kan bijdragen aan de opgave die er ligt op het gebied van preventie. En ook in het
voorkomen van specialistische zorg en sociaal-maatschappelijke uitval.
We willen de zorgvraag proberen te voorkomen door inwoners te stimuleren om elkaar te motiveren op
het gebied van gezondheid. Het welzijnswerk en de kerk kan hier een goede rol in blijven vervullen. Daar
waar zorg nodig is, is onze doelstelling dat passende zorg op de juiste plek wordt aangeboden.
Sport en bewegen horen bij een actief en gezond leven. Het is een vliegwiel voor veiligere buurten, betere
prestaties op school, betere gezondheid, maar ook voor respect en tolerantie. Het samen doen en
beleven vinden we belangrijk in de huidige tijd. Dat vraagt aantrekkelijke en toegankelijke openbare
ruimte en goede sportvoorzieningen. We kijken naar de capaciteit van onze voetbalvelden, vervanging
van kunstgrasvelden en blijven werken aan optimalisatie en het aantrekkelijker maken van onze
zwembaden. Verenigingen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van verslavingen: gok-, alcoholen drugsverslaving door goede voorlichting en het vroegtijdig signaleren samen met partners.
Volop meedoen, betekent dat we laaggeletterdheid en armoede tegen gaan. Hulp is dichtbij en
bereikbaar. Daarbij is het uitgangspunt één gezin, één regisseur.
Wij willen onze kinderen en jongeren een gezonde leeromgeving bieden. Dit doen wij bijvoorbeeld door
te werken aan het verminderen van de achterstanden, die door de coronacrisis zijn ontstaan. We blijven
investeren in een doorgaande leerlijn. Binnen het Integraal huisvestingsplan (IHP) willen we een passend
en toekomstbestendig scholenbestand in alle kernen realiseren.
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Bestuur en samenwerking
Complexere vraagstukken en regionale opgaven vragen om meer en bredere samenwerking. We pakken
dit daarom graag in samenwerking met medeoverheden, buurgemeenten en bedrijven op. In deze
samenwerking behouden we wel graag regie. Thematisch kijken we naar passende
samenwerkingspartners. Dat wordt ook ingegeven door onze ligging tussen stad en land, in het Vechtdal
en op het snijvlak met Salland. Wij continueren de samenwerking van Regio Zwolle.
Vanuit een gelijkwaardig partnerschap bundelen we de krachten, waarmee we samen meer bereiken voor
ondernemers en inwoners in onze gemeente en daarmee onze regio. Dit door onder andere een gerichte
lobby naar Den Haag en Brussel.
Op bestuurlijke vernieuwing is Goed Goan richtinggevend. Als coalitie zoeken we andere partijen op in de
Raad. Om mogelijkheden en ideeën te inventariseren en uit te wisselen. Om elkaar te stimuleren in
verbetering en vernieuwing. En om de kwaliteit in besluitvorming beter te maken. Ook binnen de Raad is
samenwerking dus van belang. We zoeken het contact naar buiten, naar onze inwoners. En we zien graag
dat inwoners contact met ons zoeken. We zijn makkelijk benaderbaar. Daarom krijgt elke wethouder een
gebied/kern mee als verantwoordelijkheid. Nieuwe initiatieven worden omarmd en getoetst op
inpasbaarheid.
Bestuurlijke vernieuwing bezien we in z’n geheel: voor de Raad, als het College en in de ambtelijke
organisatie. Vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden loopt deze vernieuwing parallel .
Afstemming en uitwisseling tussen de drie onderdelen zorgen er ervoor dat er duidelijk beweging komt.
Nog meer over ‘het hoe’: omvang en werkwijze van het College
Alle politieke partijen en de burgemeester in haar burgemeestersbrief zijn duidelijk over het grote aantal
onderwerpen dat op Dalfsen afkomt. En ook over de complexiteit van deze onderwerpen. Regionale
samenwerking, duurzaamheid, zorg, wonen, ontwikkeling plattelandsvisie, stikstof, klimaatadaptatie en
inwonerbetrokkenheid. De grote hoeveelheid opgaven en een terugtrekkende Rijksoverheid vereist een
sterk en krachtig College. Niet alleen in kwalitatief opzicht. Ook kwantitatief moet het College de grote
hoeveelheid onderwerpen aan kunnen. De grootte van Dalfsen maakt het mogelijk met 4,4 fte
wethouders te werken. Er is een afweging van effectiviteit en efficiency. Dat is de reden dat met vier
wethouders wordt gewerkt in de komende periode. Niet fulltime, maar met 3,6 fte. Per saldo een
uitbreiding van 0,6 fte.
Het College werkt onderling goed samen vanuit een eenduidige bestuursopdracht en -stijl. Bestuurders
zijn open en integer, bewaken integriteit en gaan ondermijning tegen. Het College koestert diversiteit.
Diversiteit zorgt voor andere inzichten en nieuw elan. Het College representeert de kracht van de
plattelandsgemeente richting omgeving en stad.
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Over vier jaar
Over vier jaar willen we zeggen dat we actief zijn geweest en veel hebben bereikt op de onderwerpen
wonen, sociaal domein en op armoedebeleid. Op energie, klimaat en biodiversiteit zijn belangrijke
stappen gezet. We hebben een sterke plattelandsvisie. En Dalfsen is sterk. Sterk in de verbinding met de
regio. Sterk in verbinding met inwoners en inwoners onderling. Gebiedswethouders hebben hier goed in
geholpen. Het is een positief, dynamische tijd geweest. We kunnen in 2026 terugkijken dat we veel
hebben gedaan. En Dalfsen is nog steeds aantrekkelijk voor inwoner, ondernemer en toerist. In Dalfsen is
veel te doen!

De schat van Dalfsen, is Dalfsen zelf.
En Dalfsen zijn wij samen.
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