
  

Pagina 1 
 

Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 22-nov-21 

Vragensteller   Gemeentebelangen en ChristenUnie 

Agendapunt/onderwerp Preventiebeleid 

Eenheid   Maatschappelijke Ondersteuning 

Contactpersoon  Nathalie Verbeeck 

Contactgegevens  n.verbeeck@dalfsen.nl 

    Vul hier je telefoonnummer in 

 

Gemeentebelangen 

Vraag 

Pag 15 
U noemt een leefomgeving die zo min mogelijk gezondheidsklachten veroorzaakt, zoals hooikoorts 
en eikenprocessierups. Hoe denkt u de leefomgeving in te richten, zodat hooikoorts voorkomen kan 
worden? 
 

Antwoord 

Hooikoorts is een allergische reactie op de pollen en een bepaald type allergeen dat aanwezig is in 

het stuifmeel van kruiden, grassen en bomen.  Het zodanig inrichten van de leefomgeving dat 

niemand meer last heeft van hooikoorts is niet mogelijk. Wel kunnen we enigszins rekening houden 

met hooikoorts bij nieuwe aanplant momenten. Door bijvoorbeeld niet een hele woonstraat vol te 

planten met bomen die de meeste klachten geven, zoals de berk. En meer te kiezen voor een mix aan 

soorten. Dit draagt bovendien bij aan meer biodiversiteit.  

 

Vraag 

Pag 20 
Kunt u uitleggen hoe u de decentralisatie van beschermd wonen voor u ziet en wat er voor nodig is 
om de mensen die voor beschermd wonen in aanmerking komen, zo goed mogelijk te ondersteunen?  
 
Antwoord 

De transitie Beschermd wonen vindt trapsgewijs plaats vanaf 1 januari 2023. Onlangs heeft u in de 

gemeenteraad de Regiovisie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgesteld. Op dit 

moment wordt gewerkt aan een lokaal plan c.q. uitvoeringsprogramma Beschermd thuis.  

De transitie Beschermd wonen vindt - financieel en inhoudelijk - trapsgewijs plaats. Voor de huidige 

doelgroep verandert er zo weinig mogelijk. Bij de nieuwe instroom gaan we kijken op welke wijze 

mensen met een psychische kwetsbaarheid zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in hun 

eigen omgeving. Dit sluit aan bij de ambitie om in de gemeente Dalfsen toe te werken naar een 

inclusieve samenleving waarin iedere inwoner, ook met een psychische kwetsbaarheid mee kan doen 

en er ruimte is voor een verscheidenheid aan mensen met verschillende vermogens. De doelgroep is 

relatief klein met uiteenlopende problematiek. Persoonlijk maatwerk is essentieel. Ook blijft het 

noodzakelijk om regionaal samen te werken om alle mensen met psychische kwetsbaarheid een 
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passende plek te bieden. Niet voor iedereen zal de best passende plek in de gemeente Dalfsen zijn.   

Het plan is opgebouwd rondom vier bouwstenen: 1) Signalering en toegang, 2) Passende 

ondersteuning (preventie en zorg) 3) Wonen en 4) Omgeving (werktitels). In de lokale aanpak sluiten 

we aan bij wat er nu al is in onze gemeente, gaan we de sociale basis versterken en werken 

we samen met partners en regiogemeenten.   

Het lokale plan 'Beschermd thuis' wordt in het eerste kwartaal van 2022 aan u voorgelegd. 

 

Christenunie 

Vraag 

Hoe staat het met  de ontwikkeling van een Sociale Kaart?  

 
Antwoord 

Er is een sociale kaart in ontwikkeling waarbij het aanbod van organisaties, die actief zijn in het 

sociaal domein, wordt weergegeven. Deze sociale kaart wordt weergegeven in de vorm van een 

vraagwijzer, en is gekoppeld aan www.samendoenindalfsen.nl  De verwachting is dat de vraagwijzer 

op korte termijn beschikbaar komt.  

 

Vraag 

Er wordt gesproken over gebiedsmanagers, wat gaan zij doen en gaat dit alleen over het Sociaal 
Domein of ook over bv de  groene ruimte?  
 
Antwoord 

De gebiedsmanagers gaan domeinoverstijgend werken. Dus niet alleen voor het sociaal 

domein. 

Vraag 

Financiën:  

Er wordt gesproken over een uitvoeringsbudget, zit geen voorstel bij. Hoe zit dit? 

Ook wordt een bedrag van € 50.000 genoemd voor impuls samenwerking en extra  middelen 

voor verlenging Homestart, idem geen voorstel? Komen deze voorstellen nog?  

Antwoord 

Over het gemeentelijk uitvoeringsbudget is besloten tijdens de begrotingsbehandeling. Daarin 

is dit bedrag meegenomen. Dit geldt tevens voor de aanvullende € 50.000 voor de 

samenwerking, dat bij de begrotingsbehandeling is toegekend. Het verlengen van Homestart 

is meegenomen in het Corona actieprogramma. 

 

http://www.samendoenindalfsen.nl/

