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Raadsvergadering 27 en 30 juni 2022 
 
 
Ondergetekende(n), lid/leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dient/dienen de volgende motie in: 
 
 
gehoord de beraadslagingen over de Perspectiefnota 2023-2026; 
 
 
overwegende dat: 

- Er nog steeds onnodig mensen in de zware jeugdhulp terecht komen; 
- Onze jeugdverpleegkundigen constateren dat extra begeleiding van die gezinnen die dat nodig 

hebben erger kan voorkomen; 
- Hier een sterke preventieve werking vanuit gaat; 

 
spreekt uit dat : 
 

- Wij extra willen inzetten op preventie; 
- We hiermee voorkomen dat mensen in de (veel duurdere en ingrijpender) hulpverlening 

terechtkomen; 
- Wij dit willen doen door als gemeente extra te investeren in thuisbegeleiding voor die gezinnen die 

die dit nodig hebben.  
 
verzoekt het college: 
 

- Een pilot te initiëren voor thuisbegeleiding in de gemeente Dalfsen voor de komende drie jaar; 
- Dit in nauwe samenwerking met de jeugdverpleegkundigen in onze gemeenten op te pakken; 
- Hen ook een centrale plaats te geven in het verwijzen naar deze thuisbegeleiding; 
- Een incidentele voorziening te treffen vanuit onze algemene reserve (150.000 voor drie jaar) met 

een evaluatie in laatste jaar van deze raadsperiode. 
 

 
de indieners,  
 
 
 
Ton de Vries  Rietje Lassche  Gerrit Jan Veldhuis Bernard Smalbraak 
PvdA Dalfsen  ChristenUnie  VVD   D66 
 
 

Toelichting 
Thuisbegeleiding is een vorm van opvoedingsondersteuning voor gezinnen met enkelvoudige 
opvoedingsproblematiek. 
De begeleiding heeft tot doel om vroegtijdig samen met ouders en kind(eren) een oplossing te vinden voor 
opvoedingsproblemen en zo te voorkomen dat problemen verergeren. Het is bedoeld voor ouders met 
kinderen van 0 tot 18 jaar waarin de opvoeding dreigt vast te lopen en ouders niet meer goed weten wat de 
beste insteek is. De spw'er kan bijvoorbeeld een aantal keer aanschuiven bij het eten 's avonds als daar 
het knelpunt zit, of bemiddelen bij pubers en ouders die vastlopen in het gesprek met elkaar. Dit zijn taken 
die de jeugdverpleegkundige nu deels oppakt maar daar eigenlijk niet voldoende tijd voor heeft. Dan zou zij 
dus de thuisbegeleiding kunnen inschakelen. Deze kan bijvoorbeeld ondergebracht worden bij de GGD 
(naar Twents voorbeeld). 

 


