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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 11-jun-18 

Vragensteller   M. Jansen 

Agendapunt/onderwerp 8. Evaluatie welzijnssubsidies 

Eenheid   Maatschappelijke Ondersteuning 

Contactpersoon  N. Verbeek/J. Goejer 

Contactgegevens  N.verbeek@dalfsen.nl / j.goejer@dalfsen.nl 

    438938 / 488349 

 

Regeling innovatie preventie projecten sociaal domein 

De Gemeente is op zoek naar vernieuwende projecten die bijdragen aan het voorkomen of 
vroegtijdig signaleren van problemen zodat het welbevinden van bewoners wordt vergroot en 
minder zorg nodig is. 

1 Technische vraag: Op welke wijze worden prestatiedoelstellingen geformuleerd.  Welk type 
problemen spelen er zoal in de Gemeente Dalfsen.  Heeft de Gemeente inzicht in deze problemen ? 

Antwoord:  

De prestatiedoelstellingen worden geformuleerd in samenspraak met de betrokken partijen. Het 
gaat daarbij om het formuleren van doelstellingen waarvan bij aanvang van het project aannemelijk 
is dat deze bijdragen aan de doelstelling om een bijdrage te leveren aan toename en ontwikkeling 
van preventie en vroegsignalering, waardoor zorgvragen voorkomen worden, eenvoudiger worden 
dan wel er sneller sprake is van verbetering.  

De regeling innovatieve preventie projecten welzijn en maatschappelijke duurzaamheid richt zich op 
de volledige breedte van welzijn, het sociaal domein en de sociale leefomgeving van inwoners van 
Dalfsen. Gezien deze breedte is het niet zinvol om hier enkele problemen uit te lichten. In zijn 
algemeenheid gesteld wordt verwacht dat de projecten bijdragen aan de gewenste transformatie die 
plaats moet vinden in dit brede beleidsterrein.  

De gemeente heeft inzicht in de ontwikkelingen in welzijn en het sociaal domein, mede vanwege de 
korte lijnen tussen gemeente en uitvoerende partijen in het veld. Het hebben van inzicht wil echter 
nog zeggen dat de oplossing of verbetering direct voorhanden is. Vandaar deze stimulerende 
regeling. 

 

2. Technische vraag: Definitie welbevinden: wordt bedoeld: lichamelijk welbevinden, psychisch 
welbevinden en/of beiden? 

Antwoord: 

Beide zijn hier van toepassing.  
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Aanvragen 2017 

Er werden in 2017 9 aanvragen ingediend waarvan er twee werden gehonoreerd. (zie mijn 
opmerkingen hierboven).  

3. Technische vraag: Welke innovatie projecten op het gebied van innovatieve preventie werden 
toegekend? In hoeverre hebben wij het hier dan over innovatieve preventie?  

Zo lang mogelijk thuis?? (hoe innovatief is dat??) ketenproduct voor jonge zorgvragers? Welke 
prestatiedoelstellingen werden hiervoor geformuleerd? 

Antwoord. 

Zoals in de evaluatie subsidieregelingen welzijnsbeleid is vermeld werden in 2017 twee aanvragen 
gehonoreerd, te weten ‘het project infopleinen van de bibliotheek in samenwerking met het 
welzijnswerk en kulturhusen’ en een (gedeelte van) een projectaanvraag  van Rosengaerde. U heeft 
met name vragen bij twee van de drie onderdelen van de toekenning aan Rosengaerde.  Zoals 
aangegeven in de evaluatie is slechts een deel van aanvraag gehonoreerd. De aanvraag onder de 
noemer ‘zo lang mogelijk thuis’  betreft met name het versterken van de regie en samenwerking van 
partijen bij de ondersteuning van zorgvragers die ‘thuis’ blijven’ (met name met een ‘zwaardere’ 
zorgvraag.)  Het thuis blijven wonen bij een zorgvraag is op zich niet vernieuwend, maar wel de 
organisatie van de zorgvraag  met meer partijen gericht op het langer thuis blijven, met name voor 
deze doelgroep. Het project gericht op jonge zorgvragers richt zich op een doelgroep die nu wel een 
zorgvraag heeft, maar tot nu toe in de reguliere zorg onvoldoende aan bod komt.  

  

Gezien de korte termijn waarop deze vragen zijn gesteld is het niet mogelijk om  de vraag over 
prestatiedoelen  anders te beantwoorden dan hiervoor in het algemeen al is gedaan. 

 

Op het gebied van maatschappelijke duurzaamheid is niet één project gehonoreerd. 

4 Technische vraag: kunt u uitleggen op welke wijze de toekenning van bovenstaande projecten 
bijdragen aan preventie of het voorkomen van problemen bij kwetsbare inwoners en/of jeugd 
waardoor zorgvragen voorkomen worden? (dit betreft de toekenning die heeft plaatsgevonden) 
buiten de subsidieregeling om. 

Antwoord 

Zoals uit de evaluatie blijkt zijn er geen aanvragen gehonoreerd onder de noemer maatschappelijke 
duurzaamheid. Twee van de drie aanvragen hebben wel een subsidie ontvangen uit een andere 
regeling. Daarbij gelden de subsidie voorwaarden van de desbetreffende regelingen.  

 


