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Voorstel:
1. Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad op het beleidsplan: “Transformatie
sociaal domein in uitvoering”.
2. Het beleidsplan ‘’Transformatie sociaal domein in uitvoering’’ vast te stellen.

Inleiding:
In de kadernota: ‘Dichter bij de kern’ is aangegeven dat er een beleidsplan zou volgen voor de
transformatie in het sociaal domein.
Argumenten:
1.1.Dit beleidsplan functioneert als een paraplu boven de andere sociaal maatschappelijke
beleidsterreinen.
Transformeren en transformatie laten zich niet vatten in een te beschrijven eindresultaat. Het gaat om
houding en gedrag, werken vanuit de bedoeling, zowel in beleid als in uitvoering. Daarbij is
(openstaan voor) verandering (transformatie) voortdurend aanwezig, op basis van de uitgangspunten
en kaders in de kadernota. Dit beleidsplan vertaalt de uitgangspunten van transformatie naar zes
proceslijnen waarmee we de transformatie in het sociaal domein verankeren. Dit zijn:
1. Dienstverlening: maatwerk, kerngericht en multidisciplinair.
2. Inkoopvoorwaarden.
3. Beleidsvorming en participatie.
4. Inwoner- en partner(s) ideeën en initiatieven.
5. Data analyse en trendontwikkeling.
6. Leren en experimenteren.
1.2. Transformatie wordt in samenhang met ander gemeentelijk beleid vormgegeven.
Transformatie is een begrip dat met name binnen het sociaal domein gehanteerd wordt. Transformatie
en het sociaal domein staan echter niet op zichzelf. Er zijn diverse relaties met andere gemeentelijke
domeinen zoals de actuele ontwikkeling van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie heeft invloed op
hoe we werken in het sociaal en ruimtelijk domein. Hoewel het beleidsplan met name gericht is op het
sociaal domein, geven de proceslijnen ruimte om in de toekomst integraal werken actief vorm te
geven.
1.3 Het advies van de Participatieraad is positief.
De Participatieraad heeft een reactie gegeven op het beleidsplan. De reactie is overwegend positief.
Naar aanleiding van het advies is bij proceslijn 3: beleidsvorming en participatie de Participatieraad
expliciet opgenomen als belangrijke partner bij het maken van beleid binnen het sociaal domein. In de
bijlage is het advies meegenomen.
Kanttekeningen
Voor dit beleidsplan is geen officiële inspraakroute gevolgd. De reden daarvoor is dat er geen sprake
is van nieuwe beleidsregels of wetgeving. Het beleidsplan is de beschrijving van een proces.
Consequenties voor beleidsregels komen in de beleidsplannen op onderdelen van het sociaal domein
naar voren en uiteraard wordt dan de officiële inspraakroute gevolgd.
Alternatieven:
Het uitgangspunt is om de lijn van de transformatie door te zetten. Het beleidsplan is gericht op de
werkwijze (hoe) en niet op de inhoud (wat). Keuzes omtrent beleidsrichtingen komen in de komende
periode in aparte beleidsplannen en in de verdere uitwerking van het dienstverleningsconcept.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing.
Financiële dekking:
Programma 7. Het voorstel wordt gedekt binnen de financiële middelen die reeds beschikbaar zijn
gesteld bij de kadernota “Dichter bij de kern”.

Personele consequenties:
De transitie van taken die zijn overgeheveld naar gemeenten in het kader van de Jeugdwet, Wmo en
participatie in 2015 heeft extra personele inzet gevraagd. Er is destijds voor gekozen deze personele
inzet hoofdzakelijk incidenteel op te lossen. Inmiddels krijgen we meer zicht op de formatie die
blijvend nodig is om de overgehevelde taken uit te voeren en de transformatie volgend op de transitie
vorm te geven. In mei 2019 volgt een specifiek memo met de personele en budgettaire gevolgen van
de transitie en transformatie die nodig is.
Communicatie:
Communicatie van het beleidsplan is voor een groot deel intern. Dit heeft betrekking op de wijze van
beleid maken en de inrichting van de dienstverlening.
Vervolg:
Nadat het beleidsplan is vastgesteld door uw Raad wordt uitvoering gegeven aan de beschreven
proceslijnen.
Bijlagen:
1. Beleidsplan “Transformatie sociaal domein in uitvoering’’.
2. Advies participatieraad op het beleidsplan ‘’Transformatie sociaal domein in uitvoering’’.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 februari 2019, nummer 872;
overwegende dat:
- het “Beleidsplan Transformatie in uitvoering” functioneert als een paraplu boven de andere sociaal
maatschappelijke beleidsterreinen;
- het “Beleidsplan Transformatie in uitvoering” duidelijk maakt hoe de transformatie ambitie en
uitgangspunten uit de kadernota “Dichterbij de kern” in het sociaal domein worden verankerd.
gelet op de afspraak in de kadernota “Dichterbij de Kern” om een beleidsplan transformatie sociaal
domein op te stellen;
besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad op het beleidsplan: “Transformatie
sociaal domein in uitvoering”.
2. Het beleidsplan ‘’Transformatie sociaal domein in uitvoering’’ vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
25 maart 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

