
 

 
 

Motie 

  

  

Raadsvergadering 29 juni 2020 
 

 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in over het op 
de agenda opgenomen onderwerp “Perspectiefnota 2021-2024, Investeringsplan 2021-2024 en 1e Be-
stuursrapportage 2020”: 
 
Gehoord: 
 

- de beraadslagingen over dit onderwerp in de raadsvergadering van 22 juni en 25 juni 2020; 
 
 
Overwegende dat: 

- We in Dalfsen in het brede sociale domein een aanpak hebben die zoveel mogelijk de muurtjes 
tussen o.a. Inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, WMO en Jeugdzorg wegneemt  

- Er onbedoeld en onbewust ingewikkeld taalgebruik bij contacten, correspondentie, formulieren en 
dus ook bij verordeningen ontstaat 

- Het onze inwoners (en onze medewerkers) zou helpen wanneer er nog maar 1 verordening in het 
sociaal domein is die geschreven is in begrijpelijk eenvoudig Nederlands 

- De gemeente Kampen inmiddels zo’n “omgekeerde” verordening kent 
- Stichting Stimulansz, kenniscentrum in het sociaal domein, het schrijven van de modelverordening 

aanbiedt en een belangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van de verordening van de 
gemeente Kampen 

- De ervaringen van de wethouder Jan Peter van der Sluis van Kampen als volgt zijn weerge geven: 
“Met deze verordening zetten we een mooie, praktische vervolgstap in het omgekeerd denken. 
Niet de regels, maar de inwoner staat centraal. Het helpt onze medewerkers om te zoeken naar 
passende oplossingen voor vragen van inwoners, zonder dat we gebonden zijn aan allerlei voor-
schriften. Hiermee kunnen we écht maatwerk bieden dus. Niet alleen een verbetering van de 
dienstverlening aan onze inwoners, maar ook een beperking van de administratieve lasten en bu-
reaucratie”. 

 
spreekt uit dat: 

 
- Het van belang is dat het voor alle betrokkenen in het Sociaal Domein zo duidelijk mogelijk moet 

zijn wat de rechten en plichten zijn. 
 
verzoekt het college: 

 
- om in 2020 onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van een integrale verordening Sociaal 

Domein 
- de resultaten van dit onderzoek z.s.m. aan de raad voor te leggen 
- bij een positief raadsbesluit de inhoudelijke uitwerking in 2021 op te pakken.  
- de raad intensief te betrekken bij de ontwikkeling van deze verordening.  
- deze verordening uiterlijk in december 2021 ter besluitvorming aan de raad aan te bieden zodat 

deze dan op 1 januari 2022 kan ingaan. 
- Om gelijktijdig, ook in begrijpelijk Nederlands, digitaal en op papier een publieksversie beschikbaar 

te hebben.  
 
de indieners 
 
D66 Dalfsen 
 
B.H.M. Schrijver 
 

  

https://www.stimulansz.nl/training/training-zo-maakt-omgekeerde-verordening-sociaal-domein/
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Toelichting  
Hierbij 2 bijlagen ter inspiratie niet bedoeld als blauwdruk. 
-modelverordening Stimulanz 
-omgekeerde verordening gemeente Kampen 
 
In Kampen zijn ca. 10 afzonderlijke verordeningen opgegaan in 1 integrale verordening. 


