Beantwoording vragen ex. Artikel 44 Reglement van orde
gemeenteraad Dalfsen
Betreft: Vragen van raadslid mevrouw Eilert – PvdA inzake ontwikkelingen Noaberhuus.

Geachte mevrouw Eilert,
U heeft het college van B&W in uw brief van 17 januari 2019 een aantal vragen gesteld over de locatie
“Noaberhuus” van het RIBW. In deze memo geven wij antwoord op uw vragen.
De vragen van de PvdA-fractie zijn:
1. Wat hebben de betrokken partners van het Naoberhuus gedaan om een goed alternatief voor
de bezoekers van het Naoberhuus te bieden?
2. Waar gaan de bezoekers van het Naoberhuus voor dagbesteding momenteel naar toe? Welke
organisatie(s) is/zijn hierbij betrokken?
3. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot een realisatie van een
dagvoorziening voor zowel inwoners met als zonder indicatie?
Antwoord college:
Vragen 1 en 2
Bij de bezoekers van het Noaberhuus is het goed onderscheid te maken tussen twee groepen. Ten
eerste de groep “echte” cliënten van het RIBW en ten tweede de groep vrijwilligers en deelnemers aan
het eetcafé van het Noaberhuus.
De eerste groep bestaat uit slechts drie personen. Zij hebben een indicatie dagbesteding. Het betreft
in Dalfsen dus een kleine locatie van het RIBW voor dagbesteding. Deze drie cliënten van het RIBW
zijn bij andere dagbestedingsorganisaties ondergebracht, te weten Villa Kakelbont,
Philadelphia/Leerwerkcentrum en het kunstatelier.
De tweede groep is groter en diffuser. In totaal betreft het ongeveer 20 personen. De vaste kern van
deze groep komt twee keer per week bij elkaar om te koken en gezamenlijk te eten. Om deze reden
wordt het ook wel het eetcafé genoemd. Naast de groep vrijwilligers komen ook wel mensen uit de
buurt en een enkele bewoner van het RIBW-appartement eten. Voor deze groep zal op korte termijn
een oplossing worden gevonden. Tot die tijd kan men nog bij het Noaberhuus terecht.
Naar ons idee hebben de betrokken partners hun verantwoordelijkheid goed opgepakt. Ze zijn
voortvarend bezig een goede oplossing te vinden om een alternatief te bieden voor de bezoekers van
het eetcafé van het Noaberhuus.
Vraag 3
Op kleine schaal bestaan in onze gemeente al vormen van een dagvoorziening zonder indicatie. Deze
zijn voornamelijk vanuit SAAM Welzijn georganiseerd. Ook bestaat in Dalfsen al een bepaalde groep
mensen die ongeveer 1 keer per maand een activiteit organiseert en waarbij SAAM een licht
coördinerende rol vervult. In overleg met SAAM Welzijn gaan we onderzoeken of in de gemeente
Dalfsen meer “open” voorzieningen kunnen worden gerealiseerd voor dagbesteding, ontmoeting en
activiteiten.
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Jan Uitslag, wethouder

