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Voorstel:

1. geen afzonderlijk beleid of alternatieve voorzieningen te creëren; 
2. het beschikbare budget toe te voegen aan het regulier budget hulp bij het huishouden; 
3. de gemeente de regie te laten nemen voor de bevordering van samenhang en afstemming van 

welzijn en (informele) zorg binnen de drie grootste kernen. 
 
Inleiding:
In 2009 zijn in de AWBZ allerlei bezuinigingen doorgevoerd. Zo is vanaf 1 januari 2009 de pakketmaatregel 
AWBZ van kracht. Gevolg hiervan is dat alle mensen met een doorlopende indicatie ondersteunende 
begeleiding of activerende begeleiding worden geherindiceerd om te bezien of ze in aanmerking komen 
voor de nieuwe functie Begeleiding. Toegezegd is dat na afronding van het herindicatietraject en wel in juni 
2010 de resultaten aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Alhoewel het herindicatietraject nog niet 
helemaal (maar wel bijna) is afgerond, is besloten de resultaten aan u voor te leggen zodat behandeling in 
juni 2010 kan plaatsvinden. Deze resultaten vindt u terug in de bijgevoegde notitie pakketmaatregel AWBZ 
Dalfsen.
 
Beleidskader en rol gemeente:
De pakketmaatregel is een bezuiniging van het Rijk en betreft geen overheveling van taken richting 
gemeente. In het Wmo-beleidskader 2008 – 2011 zijn kaders vastgesteld. Uitgangspunt is dat burgers zelf 
het “meedoen” aan de samenleving organiseren, ondersteund door het netwerk rondom burgers als dit niet 
meer lukt. Gemeentelijke taak en rol is het vormen van een vangnet voor degenen die het echt niet redden. 
Ook is als doelstelling geformuleerd om de uitvoering van de Wmo budgettair neutraal te laten verlopen. Dit 
betekent dat de uitgaven en inkomsten in evenwicht behoren te zijn. 
 

- gemeentelijke beleidslijn 
Vertaald naar de pakketmaatregel AWBZ betekent dit dat de gemeentelijke beleidslijn is gebaseerd op de 
“Dalfser kracht”. De extra ondersteuningsvragen die ontstaan door het (gedeeltelijk) wegvallen van de 
AWBZ ondersteuning en het daaruit voortvloeiende extra beroep op de Wmo, worden vanuit de “Dalfser 
kracht” opgevangen. Centraal staat daarbij dat zowel de burger zelf, als de betrokken organisaties hun 
eigen verantwoordelijkheid nemen en optimaal gebruik maken van de reeds in de kernen van de gemeente 



 
 
 

  

 
   

 

aanwezige mogelijkheden en potenties. De gemeente Dalfsen gaat dan ook niet ter compensatie van de 
wegvallende AWBZ begeleiding een soort mini-AWBZ verstrekking in het leven roepen.  
 

- stand van zaken 
Op basis van de lokale inventarisatie, zoals opgenomen in bijgevoegde notitie pakketmaatregel AWBZ 
Dalfsen, blijkt dat er allerlei gevolgen zijn, maar leidt dit tot op heden niet tot zichtbare knelsituaties. Wel 
zijn er signalen waaruit blijkt dat door de aanscherping mogelijk mensen beperkter geholpen kunnen 
worden. Wij zien dat als een gevolg van het stopzetten van rijksbeleid. Hierbij gaat het dan met name om 
vereenzaming en het wegvallen van ondersteuning bij het wonen. Wij hebben diverse 
vrijwilligersorganisaties die hierin een rol kunnen spelen. Merkbaar is dat door het wegvallen van 
begeleiding er meer een beroep op Wmo-voorzieningen wordt gedaan. Dit past overigens in het 
gemeentelijk beleid.  
 

- wat gebeurt er al 
Er gebeurt reeds het nodige aan ondersteuning van kwetsbare burgers. Ook voor de AWBZ-
pakketmaatregel, was het gemeentelijk beleid er al op gericht mensen zo lang mogelijk en zo zelfstandig 
mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Naast individuele verstrekkingen, zoals individuele Wmo-
voorzieningen (woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen en hulp bij het huishouden) en 
inkomensondersteuning (via o.a. (categoriale) bijzondere bijstand), worden er tal van subsidies verstrekt. 
Ook is reeds besloten te starten met het organiseren c.q. versterken van netwerken in de kernen. Dit jaar 
wordt dit opgepakt, waarbij duidelijk is dat er op dit terrein nog veel te winnen is.  
 

- aandachtspunten  
Naast het extra beroep dat op Wmo-voorzieningen wordt gedaan (met name hulp bij het huishouden) met 
stijgende kosten tot gevolg, is het van belang  om als gemeente de regie te nemen voor bevordering van 
samenhang en afstemming in de grootste drie kernen van onze gemeente. Dit sluit aan bij taken die 
organisaties al hebben en onze opvatting over het voeren van regie over de Wmo. 
 
Financieel kader:
Bij de septembercirculaire 2009 is bekend geworden dat de staatssecretaris van VWS via het 
gemeentefonds een bedrag van € 127 mln. beschikbaar stelt aan gemeenten ter compensatie van de 
gevolgen van de pakketmaatregel AWBZ. Voor alle duidelijkheid: dit zijn gelden die gemeenten reeds via 
de Wmo en wel voor de taak hulp bij het huishouden hadden ontvangen, waar landelijk tot en met 2008 
gelden werden overgehouden en waarop gemeenten vanaf 2010 met een bedrag van € 127 mln. worden 
gekort. Dit betekent dan ook dat er per saldo geen extra geld naar de gemeenten komt.  
 
Uit de septembercirculaire blijkt dat het bedrag van € 127 mln. voor de gemeente Dalfsen een bedrag van 
€ 78.000 voor het jaar 2010 inhoudt en een bedrag van € 115.000 vanaf het jaar 2011. De middelen zijn 
vooralsnog structureel toegezegd, maar gelet op de druk van de rijksbegroting en verdergaande 
bezuinigingen binnen de AWBZ moet hier niet te optimistisch over worden gedacht. 
 
Alhoewel deze middelen via het gemeentefonds, dus niet geoormerkt, aan gemeenten worden toegekend 
zijn de middelen binnen Dalfsen voorlopig intern gelabeld (opgenomen als stelpost in de begroting 2010 en 
verdere jaren) in afwachting van besluitvorming over het al dan niet beschikbaar stellen van deze 
middelen.
 
Financiële beslispunten 
Door de rijksmaatregelen nemen de kosten voor de gemeente toe. Wij hebben aangegeven, dat er voor de 
kosten in de begroting 2010 een stelpost is opgenomen. Wij stellen voor op grond van onze constateringen 
en het tekort dat wij nu al bij de hulp bij het huishouden signaleren de betreffende middelen toe te voegen 
aan de post hulp bij het huishouden. 



 
 
 

  

 
   

 

 
Communicatie:
Bovenstaande wordt eind mei besproken met de Wmo-raad.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 

 


