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betrokkenheid welzijnskoepel bij advies, besluitvorming en
toekenning innovatiebudget

Dalfsen, Lemelerveld, Nieuwleusen, 29 februari 2016
Geachte gemeenteraad,
Graag reageren wij op de inspraaknotitie Toekomstgericht Welzijnsbeleid gemeente
Dalfsen 2017-2020 die wij op 9 februari 2016 jl. ontvingen.
Citaat uit inspraaknotitie:
‘Wij delen uw mening dat het belangrijk is om de aanvragen die worden toegekend binnen de nieuwe subsidie
regeling innovatieve preventieprojecten sociaal domein af te stemmen met de welzijnspartijen. We willen de
welzijnspartijen geen rol geven in het besluitvormingstraject, omdat dit de huidige welzijnspartijen uitsluit van
aanvragen en dit zouden we een gemiste kans vinden. We volgen daarom uw advies niet op om de notitie aan
te passen op dit punt, maar doen wel de toezegging dat aanvragen binnen de procedure worden getoetst op de
punten die u aandraagt’. Einde citaat.
Landstede Welzijn Dalfsen, SWOL en SMON-Welzijn, gezamenlijke partners van de in
oprichting zijnde welzijnskoepel, wensen echter nadrukkelijker en formeel gezien te
worden als adviesorgaan, overeenkomstig de status van de participatieraad en het
klantenpanel, die geraadpleegd worden wanneer nieuwe aanvragen in het kader van de
nieuwe regeling omtrent innovatieve preventieprojecten worden gedaan.
Waarom zou de welzijnskoepel een formele rol moeten vervullen bij de beoordeling en
weging van de nieuwe aanvragen?
De welzijnskoepel(in oprichting) en de daaronder samenwerkende partners, hebben de
opdracht om voor de komende vier jaar uitvoering te geven aan het gemeente brede
welzijnswerk binnen de gestelde kaders van de notitie “Toekomstgericht Welzijnsbeleid
gemeente Dalfsen 2017-2020”. Daarin zijn o.a. de doelstellingen, prestaties en
opdrachtformuleringen in nauw overleg met de gemeente vastgesteld. De welzijnskoepel
werkt integraal aan een samenhangend aanbod, waarbij ook andere partijen en
netwerkpartners nadrukkelijk betrokken zijn. In dat licht is het, ons inziens, voor de hand
liggend dat nieuwe initiatieven, die betrekking hebben ‘op’ of samenhangen ‘met’ het
welzijnswerk en het sociaal domein, ook met de welzijnskoepel besproken worden en dat
dit orgaan bij de weging en eventuele besluitvorming op zijn minst formeel een adviesrol
heeft. De samenwerkende partners binnen de welzijnskoepel zijn immers door de
gemeente aangewezen als uitvoerder van de welzijnsopdrachten en derhalve
verantwoordelijk voor het behalen van de prestaties.

*De welzijnskoepel laat ruimte voor andere partijen/ organisaties om toe te treden of aan te
sluiten, mits dit passend is en in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van de
doelstellingen, zoals deze in de notitie “Toekomstgericht Welzijnsbeleid” staan beschreven.
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De welzijnskoepel is bekend met bestaande projecten, initiatieven en activiteiten die
binnen het sociaal domein worden uitgevoerd. Tegelijk signaleren zij de ‘witte’
vlekken. Om deze redenen is zij in staat een goede afweging te kunnen maken bij de
aanvragen voor nieuwe innovatieve preventieprojecten.
De welzijnskoepel kan adviseren en tevens een rol spelen bij inbedding van het
nieuwe project binnen de lokale, bestaande structuren. De welzijnskoepel kan de
verbindingen leggen tussen de aanvrager van innovatieprojecten en de lokale
partijen- en initiatieven, teneinde het succes en slagingskans te vergroten.
De betrokkenheid van de welzijnskoepel kan mede van belang zijn voor de
continuering en verduurzaming van dergelijke projecten na de projectduur.

Het toetsen van de punten die de welzijnskoepel aandraagt ten aanzien van de nieuwe
aanvragen, zoals in de bovenstaande reactie (zie citaat) staat omschreven, is wat ons
betreft te vrijblijvend. Wij verzoeken daarom om een duidelijke formulering in de notitie
van de rol en taak die de welzijnskoepel heeft t.a.v. nieuwe aanvragen en hoe de
afweging, de besluitvorming en de toekenning van de nieuwe aanvragen wordt ingericht.
Hoogachtend,

Namens Landstede Welzijn Dalfsen,
Theo Geuijen, directeur

Namens SWOL,
Antoon Sibelt, voorzitter

Namens SMON Welzijn,
Arno van Dijk, voorzitter

In afschrift aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen.
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