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Voorzitter, 

Hartelijk dank voor de programmabegroting en de najaarsnota. 

 

In de inleiding op blz 12 lezen we dat we in Nederland kennelijk te maken hebben met een 

reageerakkoord. Hoewel een verschrijving, raakt het mogelijk toch de kern van de zaak…. 

 

Dankzij de pro- actieve houding van de Gemeenteraad met betrekking tot de 

gemeentefinanciën en de korting op het gemeentefonds, kunnen we het meerjarenperspectief 

vooralsnog met vertrouwen tegemoet zien. Met andere woorden: we zijn bijtijds begonnen 

met de broekriem aan te halen. Als GB hebben we hierin een belangrijke voortrekkersrol 

gespeeld. 

 

Gemeentebelangen is van oordeel dat met het vertrek van Cor Dijkema, de planning en 

control cyclus ernstig te wensen over laat. Wij pleiten er dan ook voor dat dit veel krachtiger 

ter hand wordt genomen en dat er ook op serieuze wijze mee wordt omgegaan door de 

organisatie. De door ons gevraagde liquiditeitsplanning wordt opnieuw doorgeschoven, 

daarom is het onderdeel geworden van een motie van de fracties van GB en CDA. 

 

Zoals door ons en diverse andere partijen is voorspeld, vallen de opbrengsten van de 

bouwleges ernstig tegen. Nog altijd blijft wethouder Goldsteen, mogelijk tegen beter weten in, 

ongelooflijk optimistisch over gronduitgifte en uitbreidingsplannen. We lezen zelfs op blz 37 

dat het college verwacht dat het economisch herstel zal doorzetten. 

De fractie van Gemeentebelangen neemt hier afstand van en pleit voor een realistischer 

opstelling van het college. Er zijn immers veel te veel onzekerheden in het spel, zowel 

nationaal als internationaal. Hierop hebben wij lokaal geen enkele invloed. Voor uw 

informatie: er zijn landelijk inmiddels zo’n 60.000 huishoudens met 4 maanden achterstand 

ten  aanzien van de hypotheekbetalingen!  

 

Gemeentebelangen is WEL voorstander van de invoering van het burgernet, ter verbetering 

van veiligheid in de woon- en werkomgeving. De jaarlijkse kosten ad 5.500 euro mogen 

hiertoe geen probleem vormen gelet op de structurele overschotten in het 

meerjarenperspectief. 

 

Op dit moment stelt het college voor om de toeristenbelasting toch maar weer niet te verhogen 

naar 1 euro per overnachting, terwijl dit bij de behandeling van de Voorjaarsnota nog te vuur 

en te zwaard werd verdedigd door ditzelfde college. Hoewel we het begrijpen in 

Vechtdalverband, is dit volgens ons toch echt geen voorbeeld van consistent beleid. 

De onderliggende motivering dat dit geen 30.000 euro nadelig zal zijn, maar slechts 17.000 

euro omdat Dalfsen dan aantrekkelijker zou zijn raakt kant noch wal en mist iedere 

onderbouwing. Wij vinden dit weer een voorbeeld van gelegenheidsredenaties door het 

college. Wij roepen u op  nu toch echt eens met dit soort redenaties te stoppen. 

 

De fractie vraagt zich af of het nu wel zo verstandig is om de inflatiecorrectie weer toe te gaan 

rekenen. Vorig jaar hebben we tijdens de behandeling van de begroting afgesproken dit voor 

een periode van 4 jaren niet te doen. Nu, 1 jaar later stelt u voor hier weer van af te stappen, 

om wellicht volgend jaar bij tegenvallers het weer in te voeren. Ook hier dreigt een hak op de 
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tak beleid. Niet doen dus, reserveer het geld maar, zodat we volgend jaar, als we verder 

kunnen kijken dan de huidige horizon, wellicht een verstandiger besluit kunnen nemen. 

 

De organisatie heeft de salarispost té fors naar beneden bijgesteld en is hierin doorgeschoten. 

Een en ander leidt tot maar liefst een structureel nadeel van 90.000, hoe kan dit nu toch? U 

levert hier forse zelfkritiek met de term doorgeschoten maar hoe kan dit? vragen wij ons af. 

Datzelfde geldt overigens voor de omissie om de verhoging van de brandstofprijzen sinds 

2008 niet door te berekenen, waar was iedereen de afgelopen drie jaren? 

 

Voorzitter we lezen op blz 18 dat de raad in 2012 op hoofdlijnen stuurt en effectiever 

vergadert. Ook is het aantal vergaderingen verminderd en duren ze korter.  

Wij vragen ons af hoe dit in de begroting heeft kunnen komen, zeker als we het aantal 

vergaderingen in deze maand in ogenschouw nemen en dat we op het gebied van planning en 

control momenteel tekort schieten. 

Gemeentebelangen hecht aan grote betrokkenheid en hoge kwaliteit van de besluiten en de 

besluitvorming.  Als lokale partij zullen wij ons onverkort in blijven zetten voor onze burgers.  

 

In het investeringsplan openbare orde en veiligheid (blz 29) zien we dat de kosten voor de 

brandweer opnieuw een flinke stijging laat zien: In 2012 ten opzichte van 2011 een stijging 

van 228.775 euro. GB stelt voor: de brandweer een taakstellend budget toe te kennen, waar 

binnen men zelf zal moeten opereren en keuzes maken.  

 

De stijging van het ziekteverzuim in de organisatie baart onze fractie flinke zorgen. Wij 

verwachten meer dan “hoop” van directie en college, we adviseren dus een goede analyse en 

een plan van aanpak. 

 

Ten aanzien van het grondbeleid vragen wij ons af of het verstandig is om nu verder te gaan 

ontwikkelen in Oosterdalfsen. Gelet op de huidige malaise in de woningmarkt stellen we voor 

om een pas op de plaats te maken voor de aankoop van grond voor fase 2.  

Als we van de ontwikkeling van het Waterfront en bepaalde inbreidingslocaties een succes 

willen maken, moeten we dan niet daar de nadruk op leggen? Dus een pas op de plaats maken 

met nieuwe projecten, dit in het voordeel van het Waterfront en het minstens zo belangrijke 

achterliggende centrumplan.  

 

De paragraaf klimaat en duurzaamheid hebben we met genoegen gelezen. Erg fijn dat de 

ideeën rondom een provinciaal dan wel lokaal duurzaam energiebedrijf, door GB gelanceerd 

bij de voorjaarsnota, integraal zijn overgenomen.  Zonne-energie is in onze beleving de enig 

juiste weg. Graag zien we hier een initiatief aan gekoppeld, waar bij het eventuele overschot 

aan energie, wordt opgeslagen in de vorm van waterstof voor brandstofcellen. Bij de 

provincie is een gigantische pot geld beschikbaar voor nieuwe initiatieven.  Inmiddels is 

bekend dat de bedrijven in Dalfsen daarmee gestimuleerd worden maar wellicht zijn er nog 

meer mogelijkheden. 

 


