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Voorstel:
1. Kennis te nemen van de startnotitie vrijwilligers en mantelzorgbeleid 2016-2020.
2. In te stemmen met de visie en uitgangspunten vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid zoals
geformuleerd in hoofdstuk 6 van de startnotitie.
3. In te stemmen met het te volgen proces om te komen tot het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.

Inleiding:
In 2016 gaat in de gemeente Dalfsen een nieuw vrijwilligers- en mantelzorgbeleid van start. Deze
startnotitie heeft als doel om het kader, de richting en positie van het vrijwilligers en mantelzorgbeleid
te bepalen, zodat er gestart kan worden met een interactief beleidsontwikkelingstraject. De startnotitie
geeft richting aan de raadpleging van het burgerpanel. De uitkomsten van deze raadpleging zijn
aanleiding en input zijn voor de jongerenraadpleging en de inspiratie en meedenkavonden in de 3
kernen voor de beleidsvorming.
Argumenten:
1.1 Uitvoering geven aan de raadsplanning 2015
Het vrijwilligers en mantelzorgbeleid staat op de planning om in juni 2015 behandeld te worden,
daarom moeten we nu starten met het interactieve beleidsvormingsproces en is het belangrijk te
weten welke kaders er worden meegegeven. De planning heeft ook te maken met de uitvoering van
de notitie. In 2015 moet bijvoorbeeld het mantelzorgcompliment wettelijk geregeld worden door de
gemeente.
2.1. Het huidige vrijwilligers en mantelzorgbeleid past niet meer bij de positie en belang van deze
groep.
Het huidige vrijwilligersbeleid is nooit vastgesteld door de gemeenteraad en past qua inhoud niet meer
bij de belangrijke rol die vrijwilligers spelen in de samenleving. Deze rol wordt ook uitgesproken in de
notities rondom het sociaal domein en staat ook omschreven in het raadsdocument en in het
bestuurlijk kompas “Bij uitstek Dalfsen”. Voor mantelzorg zijn de wettelijke kaders veranderd in de
Wmo 2015 (o.a. het mantelzorgcompliment). Daarnaast is de positie van mantelzorgers door de
decentralisaties veranderd waardoor er ook de noodzaak is voor een nieuw beleid.
3.1 Het interactieve beleidsvormingsproces is een belangrijk onderdeel om te komen tot het nieuwe
beleid op het gebied van vrijwilligers en mantelzorg.
Zoals beschreven in het raadsdocument 2014-2018 is het belangrijk om inwoners te betrekken bij de
beleidsvoorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie met jongeren als speciale doelgroep.
Met dit als uitgangspunt hebben wij gekozen voor een interactief beleidsontwikkelproces om te komen
tot een nieuw vrijwilligers en mantelzorgbeleid. In hoofdstuk 7 van de startnotitie wordt hiervoor een
voorstel gedaan.
Kanttekeningen
2.1. De ambities die worden uitgesproken in de startnotitie voor het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
hebben als consequentie dat er meer financiële middelen nodig zijn voor een nieuw beleid dan nu
beschikbaar.
Alternatieven:
2.1 De uitgangspunten voor het vrijwilligers en mantelzorgbeleid anders formuleren
De geformuleerde uitgangspunten zijn gebaseerd op de reeds vastgestelde stukken rondom het
sociaal domein waarin wordt verwezen naar vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast passen de
voornemens bij de trends en ontwikkelingen die we constateren op het gebied van vrijwilligers en
mantelzorg en baseren we ons op onderzoeken en aanbevelingen die zijn gedaan naar deze
onderwerpen in Dalfsen. De aanbevelingen die overeenkomen met eerder genoemde ambities
hebben we overgenomen als te onderzoeken doel voor dit beleid
Financiële dekking:
Om de startnotitie te ontwikkelen is er aanvullend budget nodig. Dit wordt gevonden binnen de
beschikbare middelen sociaal domein.
Communicatie:
Zie plan van aanpak beleidsvorming in de startnotitie

Vervolg:
Als de startnotitie en daarmee de uitgangspunten zijn vastgesteld geeft dat richting aan de
beleidsontwikkeling. Na vaststelling zal het interactieve beleidsvormingsproces van start gaan en zal
de raad in juni 2015 het vrijwilligers en mantelzorgbeleid aangeboden krijgen.
Bijlagen:
1. Startnotitie vrijwilligers en mantelzorgbeleid 2016-2020

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

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. 27 januari 2015, nummer 309;
overwegende dat de startnotitie past bij de ambities van de raad op het gebied van vrijwilligers en
mantelzorg;
gelet op het feit dat het plan van aanpak voor de beleidsontwikkeling past bij de opdracht die de raad
heeft meegegeven rondom beleidsontwikkeling;

besluit:
1. kennis te nemen van de startnotitie vrijwilligers en mantelzorgbeleid 2016-2020.
2. vast te stellen de visie en uitgangspunten vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid zoals
geformuleerd in hoofdstuk 6 van de startnotitie
3. in te stemmen met het te volgen proces om te komen tot het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23 maart
2015.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

