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- Bijlage 1: Ondersteunende begeleiding inclusief wijzigingen AWBZ; 
- Bijlage 2: Nadere informatie over situatie gemeente Dalfsen. 
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Voorstel:
Via bijgevoegd raadbesluit invulling te geven aan het gemeentelijk beleid. 
 
 
Inleiding:
In verband met een forse toename van de kosten voor ondersteunende begeleiding wordt hierop 
bezuinigd. Het kabinet is van mening dat ondersteunende begeleiding belangrijk is, maar vindt dat dit niet 
uit de AWBZ moet worden betaald. Ook vindt het kabinet dat het eigen netwerk van iemand hier een 
grotere rol in moet spelen en dat de gemeenten ook ondersteuning kunnen bieden. Inmiddels is de AWBZ-
functie ondersteunende begeleiding algemeen gebaseerd op psychosociale grondslag sinds 1 januari 2008 
geschrapt.  
Voor het jaar 2008 is een overgangsregeling getroffen. Per 1 januari 2009 krijgen gemeenten vanuit het 
Rijk een bedrag als tegemoetkoming voor de gevolgen van deze maatregel. De volgende stap is dat vanaf 
1 januari 2009 de psychosociale grondslag in de AWBZ in zijn geheel komt te vervallen. Hiervoor krijgen 
gemeenten vanaf 1 januari 2010 compensatie. Het is dan ook aan elke gemeente om te bepalen of en zo 
ja hoe hiervoor beleid moet worden opgesteld. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Het gemeentelijk kader is vastgelegd in het Wmo beleidskader gemeente Dalfsen 2008 – 2011. 
Uitgangspunt is dat burgers zelf het “meedoen” aan de samenleving organiseren, hierbij ondersteund door 
het netwerk rondom burgers als dit niet meer lukt. Gemeentelijke taak en rol is het vormen van een 
vangnet voor degenen die het echt niet redden. Ook is als doelstelling geformuleerd om de uitvoering van 
de Wmo budgettair neutraal te laten verlopen. Dit betekent dat de uitgaven en inkomsten in evenwicht 
behoren te zijn. 
 
Alternatieven
Duidelijk is dat het een doelgroep is die zich niet meldt en waar vaak meerdere problemen spelen. Het is 
dan ook van belang hier gericht aandacht aan te besteden. Echter op dit moment is er te weinig inzicht in 
en te weinig informatie over de betreffende doelgroep en beschikbare voorzieningen in de gemeente 



 

 

 

  

 

   

 

Dalfsen om te komen tot een meer integrale aanpak. Om hier gericht aandacht aan te kunnen besteden, 
zijn de volgende beslispunten geformuleerd: 
 
Beslispunt 1: 
De overgehevelde rijksmiddelen te besteden voor deze doelgroep en de overkomende rijksmiddelen 
hiervoor te reserveren. 
 
Beslispunt 2: 
De ondersteuning aan cliënten in de vorm van subsidiëring vorm en inhoud te geven. 
 
Beslispunt 3: 
Voor het jaar 2009 subsidieafspraken met instellingen te maken, gebaseerd op het aantal cliënten waarbij 
nu deze begeleiding plaatsvindt en financiële consequenties voor het jaar 2009 zichtbaar te maken bij de 
najaarsnota 2009. 
 
Beslispunt 4: 
Op basis van opgedane ervaringen in 2009 vanaf het jaar 2010 wijze van subsidiëring opnieuw te bezien, 
rekening houdende met reeds aanwezige voorzieningen, beoogde integralere aanpak en uitgaande van de 
vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen. 
 
Beslispunt 5:  
Net als bij beslispunt 2 en 4 de te ontvangen Rijksmiddelen vanaf 2010 te reserveren en te koersen op het 
inzetten van deze middelen voor ondersteuning in de vorm van subsidiëring vanaf 1 januari 2010. 
 

Achtergrondinformatie  over deze beslispunten treft u aan in bijgevoegde “Notitie ondersteunende 
begeleiding algemeen op psychosociale grondslag”. 
 

Financieel kader:
Vanuit het Rijk komt voor het jaar 2009 een bedrag van € 18.700 over. Het jaar 2009 is een jaar waarin met 
deze taak ervaring moet worden opgedaan en eventuele financiële consequenties voor het jaar 2009 
worden zichtbaar gemaakt in de najaarsnota 2009. Vervolgens wordt op basis van opgedane ervaringen 
vanaf het jaar 2010 wijze van subsidiëring opnieuw bezien, uitgaande vanuit het Rijk beschikbaar gestelde 
rijksmiddelen.  
 
Communicatie:
Met lokaal werkzame instellingen wordt contact opgenomen en subsidieafspraken voor het jaar 2009 
gemaakt, gebaseerd op het aantal cliënten waarbij nu deze begeleiding plaatsvindt.  
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


