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Geachte raadsleden, meneer de voorzitter. 
 
Ik wil graag uw aandacht vragen voor het realiseren van een Wmo-loket in Lemelerveld. 
 
Voor de reden moet ik terug naar het jaar 2006. 
De toenmalige gemeenteraad heeft voor de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) in juli van dat jaar besloten om, als onderdeel 4 van de Wmo, te komen tot een Wmo-loket. 
De totale kosten van het Wmo-project werden geraamd op € 134.800. 
Van de provincie Overijssel is een projectsubsidie ontvangen van € 50.000. 
In de bijbehorende ambtelijke notitie is in punt 3.3 de structuur als volgt omschreven. 

- Het Wmo-loket bestaat uit een digitaal loket, bereikbaar via internet; 
- Om de cliëntondersteuning te waarborgen wordt in Dalfsen zelf een fysiek loket gerealiseerd. 

Voor Lemelerveld en Nieuwleusen komen subloketten. Dit is vergelijkbaar met de 
servicepunten die de gemeente nu al kent. 

Samengevat: de structuur van het digitale loket, het fysieke loket in Dalfsen, de subloketten in 
Nieuwleusen en Lemelerveld en eventuele informatiepunten (niet bemenst) in de kleine kernen 
vormen samen het Wmo-loket. 
Met andere woorden, de subsidie van de provincie Overijssel moet ook gezien worden als een 
bijdrage in de kosten voor het subloket in Lemelerveld. 
Elk halfjaar heeft uw wethouder met ons, Welzijn Ouderen (SWOL), overleg in o.a. de voortgang van 
de uitvoeringsovereenkomst voortvloeiende uit de subsidie voor de prestatieafspraken die ons ten 
doel staan. In dat overleg hebben we regelmatig gevraagd naar de voortgang van het Wmo-subloket 
in Lemelerveld. Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomsten waar de wethouder, raadsleden en ambtelijke 
beleidsmedewerkers aanwezig zijn, is steeds aandacht gevraagd voor de realisering van het Wmo-
loket Lemelerveld bij het niet meer weg te denken en zeer druk bezocht gemeentelijk servicepunt in 
Lemelerveld. 
Gezien onze positie en taak hebben wij op verzoek van de gemeente in november 2008 een maand 
lang het aantal contacten op het terrein van wonen, welzijn en zorg geturfd. Het resultaat is u neem ik 
aan bekend. De bijzondere positie die wij vervullen is opgenomen in de evaluatie behorende bij het 
voorstel doorontwikkeling Wmo-loket. 
De bereikbaarheid van Welzijn Ouderen Lemelerveld in combinatie met de werkgroep mantelzorg in 
de Mozaïek is laagdrempelig. Men weet ons te vinden, ook niet ouderen. U weet ook dat een groot 
aantal ouderen nog niet met een computer werkt, al doen wij daar het nodige voor om de senioren 
hiertoe aan te sporen. 
Het is belangrijk dat de Lemelervelder voor zaken als wonen, zorg en welzijn ook fysiek voor het 
Wmo-loket terecht kan in Lemelerveld. 
Beter dat één persoon van Dalfsen naar Lemelerveld gaat, dan velen naar Dalfsen. Dit is óók 
Duurzaam Dalfsen. 
Het past in het kernenbeleid en de leefbaarheid van de kernen, onderdeel van de Wmo en sluit geheel 
aan bij de gebruikers en de functie van de Mozaïek dat als kulturhus ook bedoeld is voor de 
leefbaarheid van de kleine kernen en de Lemelerveldse gemeenschap. 
Om dat nog eens te benadrukken heeft de toenmalige staatssecretaris een jaar geleden tijdens het 
congres Wmo Welzijn Nieuwe Stijl 2010 de gemeenten opgeroepen welzijnsinstellingen zoals SWOL 
meer te betrekken in de uitvoering van de Wmo. Het maakt onderdeel uit van de Kanteling in de Wmo. 
Geachte leden van de gemeenteraad, meneer de voorzitter, u heeft in november 2009 de nota 
doorontwikkeling Wmo-loket aangehouden tot de behandeling van de voorjaarsnota 2010. 
Ik wil u nadrukkelijk vragen in de uitvoering samen met Welzijn Ouderen te kiezen voor de uitbreiding 
van het zeer druk bezochte gemeentelijk servicepunt in Lemelerveld met het Wmo-loket Lemelerveld. 
Een samenwerkingsproject van de gemeente Dalfsen met Welzijn Ouderen Lemelerveld. 
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