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CDA / mw. Ramerman

Vraag
Kunnen jullie nader toelichten waarom de geinde eigen bijdrage CAK ruim achter loopt ten opzichte 
van de opgelegde eigen bijdrage. Heeft dit betrekking op de vraag1 die ik 12 september heb gesteld? 

Antwoord

Met betrekking tot uw vraag waarom de geinde eigen bijdrage Wmo achterloopt ten opzichte van de 
opgelegde eigen bijdrage.

Het innen van de eigen bijdrage gebeurt nadat de opgelegde eigen bijdrage is vastgesteld. Op het 
moment dat de opgelegde eigen bijdragen bekend zijn bij het CAK, loopt het proces nog dat een 
inwoner een factuur krijgt om de eigen bijdrage te betalen. Er zit dus tijd tussen het moment dat de 
opgelegde eigen bijdragen bekend zijn, en de eigen bijdragen daadwerkelijk geïnd zijn. Wanneer we 
verder in de tijd zijn, is ook te zien dat de geinde eigen bijdragen gelijk gaan lopen met de opgelegde 
eigen bijdragen. 

De situatie zoals deze in Eindhoven is, is dus niet van toepassing op Dalfsen

Gemeentebelangen / mw. Kappert

Vraag 1
Blz. 28 Kengetallen vrijwilligers en mantelzorgers: 
Wat is de reden voor het ontbreken van het aantal vrijwilligers aan het eind van het eerste halfjaar in 
de tabel met kengetallen?

Antwoord
Tot nu blijft het inzichtelijk maken van het aantal vrijwilligers lastig te operationaliseren, zeker 
wanneer de ontwikkeling in relatief korte termijnen ( kwartaal of halfjaar)  in beeld moet worden 
gebracht. In de rapportage over het derde kwartaal 2015 was de volgend e toelichting opgenomen:
 

Het aantal vrijwilligers in de gemeente is gebaseerd op de GGD gezondheidsmonitor. Deze 
monitor wordt 1X per 4 jaar gehouden. In 2012 geeft 45% van de inwoners van Dalfsen actief 
te zijn in een of meerdere vormen van vrijwilligerswerk (+- 12.375 inwoners). Omdat we niet 
per kwartaal een nieuw beeld kunnen geven van het aantal vrijwilligers in de gemeente 
Dalfsen geven we u in de kwartaalrapportage inzicht in het aantal matches dat tot stand 
gekomen is bij het vrijwilligerspunt. 

Het Vrijwilligerspunt verstrekt ons één keer per jaar inzicht in het aantal matches. De verwachting is 
dan ook dat dit aantal in de volgende rapportage weer vermeld kan worden.  Daarnaast zal bij de 
doorontwikkeling van de rapportage ook aandacht besteed worden aan mogelijkheden  om deze 
indicator te verbeteren. 

1 de gevolgen van stapeling van eigen bijdragen voor cliënten met hoge en lage inkomens
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Vraag 2
Bij het aantal mantelzorgers per kern, missen wij de kernen Hoonhorst en Oudleusen. Deze zijn 
wellicht ondergebracht bij Dalfsen, maar is er inzicht te geven over het aantal mantelzorgers in deze 
kernen?

Antwoord
De kernen Hoonhorst en Oudleusen maken inderdaad onderdeel uit van de  gegevens over Dalfsen. 
 Dit komt bijvoorbeeld overeen met de indeling die ook bij de sociale kernteams (SKT’s) wordt 
gebruikt, en de indeling van kernen zoals die ook voor andere rapportages wordt gebruikt. Het aantal 
mantelzorgers dat in de halfjaar rapportage wordt vermeld is gebaseerd op de aanvragen voor de 
mantelzorgwaardering. Het aantal aanvragen vanuit Hoonhorst en Oudleusen is hier uit selecteren, 
echter niet op deze korte termijn. 

Overigens kan de vraag gesteld worden of het presenteren van deze gegevens in relatie tot de 
omvang van de kernen beleidsmatig meerwaarde oplevert.

Vraag 3
4.2 SKT 
Is het mogelijk de kengetallen uit te splitsen per SKT, zodat wij ook inzage krijgen in de verschillen 
per SKT?

Antwoord
De gegevens voor het eerste halfjaar 2016 zijn als volgt:

Team                            Aantallen                           Uitstroom                            Instroom
SKT Dalfsen                      36                                          5                                             11
SKT Lemelerveld             44                                         19                                            15
SKT Nieuwleusen            66                                          3                                             19


