
Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 8

Onderwerp: Vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid 2016-2020 

Datum: 15 september 2015 

Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels 

Decosnummer: 385 

Informant: Evelien Klunder – Vrijwilligersbeleid
Willeke Jonker - Mantelzorgbeleid
E.e.klunder@dalfsen.nl ; w.jonker@dalfsen.nl
T. (0529) 488 353 / 0529 – 438  936

Voorstel:
1. De inspraaknotitie vast te stellen.
2. Het vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid 2016-2020 vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de uitvoering van de waardering voor mantelzorgers voor 2015 zoals 

beschreven in hoofdstuk 8.6.1.



Inleiding: 
De veranderende samenleving en de verschuiving van zorgtaken vraagt om een nieuw en 
geactualiseerd vrijwilligers- en mantelzorgbeleid van de gemeente. We leven in een kantelende 
samenleving – van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving – waarin er een actievere rol van 
inwoners wordt verwacht in de samenleving. Een civil society waarin inwoners voor en met elkaar voor 
de samenleving zorgen. De vrijwillige inzet van inwoners en het ondersteunen en waarderen van 
mantelzorgers is hierin essentieel en daarom stimuleert de gemeente Dalfsen deze inzet door een 
actief vrijwilligers en mantelzorgbeleid voor de periode 2016 – 2020.

Argumenten:
1.1 Het beleid is ter inspraak voorgelegd aan inwoners
Er zijn zes zienswijzen binnengekomen tijdens de inspraakperiode. Deze waren zeer verschillend van 
aard. Een groot gedeelte van de reacties richten zich op de uitvoering van het beleid. Het beleid is op 
hoofdlijnen ongewijzigd gebleven. De afwegingen per zienswijze vindt u in de inspraaknotitie.

2.1 Het voorgestelde beleid past binnen de vastgestelde uitgangspunten en kaders van de startnotitie.
In maart 2015 is door u als gemeenteraad de startnotitie vrijwilligers en mantelzorgbeleid vastgesteld. 
De startnotitie geeft een kader en uitgangspunten voor het nieuwe beleid. Het beleid dat is ontwikkeld 
past binnen de eerder vastgestelde kaders en uitgangspunten.

2.2 Het voorgestelde beleid is ontwikkeld in samenspraak met inwoners
Via een interactief beleid ontwikkelproces is het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid tot stand gekomen. 
Onder andere het burgerpanel is geraadpleegd en de participatieraad heeft avonden georganiseerd 
waarin inwoners konden meedenken over de onderwerpen vrijwilligers, mantelzorg en welzijn. De 
aanbevelingen zijn meegenomen in de ontwikkeling van het beleid. Helaas is het qua planning niet 
gelukt om de sessies op het Agnieten College te organiseren. De sessies gaan nog wel plaatsvinden 
in het najaar 2015 en waar mogelijk nemen we de aanbevelingen van de jongeren mee in de 
implementatie en uitvoering van het beleid.

3.1 Voor 2015 moeten we als gemeente het mantelzorgcompliment organiseren voor de inwoners die 
mantelzorg taken vervullen in de gemeente Dalfsen. Voor 2015 willen we dit op een pragmatische 
wijze doen die uitvoerbaar is.

Kanttekeningen
2.1 Er kan een discussie ontstaan over frictiekosten door de vraaggerichte werkwijze waarbij de 
huidige contracten met Carinova en Stichting Vrijwillige Thuiszorg worden gestopt per 2017.
Doordat er in de vrijwilligersnotitie en mantelzorgnotitie een omslag wordt gemaakt van aanbodgericht 
werken naar vraaggericht werken worden de contracten met de huidige aanbieders aangepast en 
gestopt in de huidige vorm. Hier zou een discussie rondom frictiekosten uit kunnen ontstaan, maar dit 
verwachten we niet. De aankondiging van de nieuwe werkwijze en het voornemen om de contracten 
in de huidige vorm te stoppen wordt meer dan een jaar voorafgaand aan het stoppen gedaan. 
Hiermee voldoen we aan de eisen die horen bij behoorlijk bestuur en daarom verwachten we geen 
discussie over frictiekosten. 
Het vraaggericht inkopen van zorg is echter wel meer passend bij de huidige tijdsgeest. Daarnaast is 
er met de aanbieders is al gesproken over de mogelijke gevolgen van het beleid. De verwachting is 
dat we, op een andere manier, samen blijven werken met deze aanbieders.  

Alternatieven:
2.1 Het beleid niet of deels vast te stellen.
Tijdens de behandeling van de startnotitie vrijwilligers en mantelzorgbeleid heeft u als raad 
aangegeven drie scenario’s te willen ontvangen wat betreft de benodigde financiële middelen voor de 
uitvoering van het voorgestelde beleid. We hebben ervoor gekozen om dit niet uit te werken, omdat 
het voorgestelde beleid een totaalbeleid is en er in de startnotitie al is aangegeven dat de 



vastgestelde ambitie als gevolg heeft dat er meer financiële middelen nodig zijn. Wanneer u niet 
achter de gemaakte keuzes staat dan horen we graag welke accenten belangrijk zijn en stellen we 
voor een aangepast beleid te ontwikkelen en voor te leggen.

Financiële dekking:
Het gevraagde budget voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid is structureel 
beschikbaar binnen de begroting.

Communicatie:
Na vaststelling van het beleid wordt als onderdeel van  de uitvoering van het beleid een PR strategie 
uitgevoerd waarbij we inwoners en organisaties op de hoogte brengen van ontwikkelen en 
mogelijkheden op het gebied van vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid.

Vervolg:
Na vaststelling van het beleid volgen er gesprekken met de betrokken organisaties over de gevolgen 
van dit nieuwe beleid. Dit betreft Landstede, Carinova en Stichting Vrijwillige Thuiszorg.

Bijlagen:
1. Vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid 2016-2020
2. Startnotitie vrijwilligers en mantelzorgbeleid
3. Vrijwillig Dalfsen – conclusie raadpleging burgerpanel
4. Verslag jongerengesprekken november 2014
5. Brief inwonersavonden participatieraad juni 2015
6. Inspraaknotitie vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 september  2015, nummer 385;

overwegende dat het vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid past binnen de vastgestelde ambities en 
uitgangspunten zoals vastgesteld door de raad in de startnotitie;

gelet op het feit dat het vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid is ontwikkeld in samenspraak met 
inwoners en organisaties uit de gemeente Dalfsen en past binnen de werkwijze en uitgangspunten 
van het sociaal domein;

b e s l u i t :

1. De inspraaknotitie vast te stellen.
2. Het vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid 2016-2020 vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de uitvoering van de waardering voor mantelzorgers voor 2015 zoals 

beschreven in hoofdstuk 8.6.1.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 oktober 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


