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Voorstel:

1. de beschikbare middelen van € 18.700 vanaf 2010 als taakstellend budget beschikbaar te stellen 
aan Carinova; 

2. Carinova op te dragen deze middelen gezamenlijk met de andere organisaties in te zetten voor 
kortdurende begeleiding; 

3. de inzet van deze middelen inzichtelijk te maken via de reguliere jaarlijkse verantwoording. 
 
Inleiding
Eind 2008 heeft uw raad besluiten genomen over de inzet van de overkomende rijksmiddelen voor 
ondersteunende begeleiding. Deze houden kort samengevat in dat het jaar 2009 een overgangsjaar is 
waarbij de overkomende middelen worden ingezet voor cliënten die voor ondersteunende begeleiding op 
psychosociale grondslag in aanmerking komen. Op basis van de opgedane ervaringen in 2009 wordt vanaf 
2010 de wijze van subsidiëring opnieuw bezien, rekening houdend met reeds aanwezige voorzieningen, 
beoogde integralere aanpak en uitgaande van de vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen. 
 
Stand van zaken 2009 - Met instellingen zijn praktische afspraken gemaakt, inhoudende dat aan cliënten 
met een doorlopende indicatie in 2009 de hulp mag worden voortgezet en dat zij zelf de toegang bewaken. 
Zij werken namelijk reeds jaren met de AWBZ-indicatiesystematiek. Verwacht werd enkele nieuwe cliënten, 
maar in de praktijk blijken dit er meer te zijn. Ook blijkt de begeleiding van bestaande cliënten langdurig te 
zijn. Aangezien vanaf 2010 sprake is van een taakstellend budget en om de financiën niet te ver uit de pas 
te laten lopen, is eind juni 2009 ingegrepen door in te zetten op kortdurende hulpverlening. Hiervoor was 
de begeleiding oorspronkelijk bedoeld, zijnde kortdurende begeleiding om alles weer op de rit te krijgen. Dit 
houdt in dat de hulpverlening aan bestaande cliënten nog voor een periode van maximaal drie maanden 
mag worden voortgezet en dat voor begeleiding van nieuwe cliënten in 2009 een bedrag van € 2.000 
beschikbaar wordt gesteld.Ter info: Carinova blijkt praktisch alle cliënten te begeleiden en hiernaast 
begeleidt het RIBW een enkele cliënt. 
Volop wordt gewerkt aan het afbouwen van begeleiding aan deze cliënten. Uit gesprekken hierover blijkt 
dat het niet in alle gevallen zal lukken om de hulpverlening op verantwoorde wijze binnen de gestelde 
termijn af te ronden. In die incidentele gevallen vindt kortdurende voortzetting van de begeleiding plaats. 



 

 

 

  

 

   

 

 
Beleidskader en rol gemeente:
Het gemeentelijk beleidskader 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. 
 
Alternatieven:
Om vorm en inhoud te geven aan het gemeentelijk beleid voor de overkomende rijksmiddelen is het goed 
kort een algemene schets te geven van de cliënten die nu door Carinova en het RIBW worden begeleid en 
vervolgens in te gaan op de beoogde integralere aanpak, rekening houdend met reeds aanwezige 
voorzieningen. 
 
Algemene schets cliënten - Uit gesprekken met en informatie van de instellingen blijkt dat het in praktisch 
alle gevallen om gezinssituaties gaat, waarbij in feite opvoedingsondersteuning en praktische begeleiding 
wordt gegeven. Hierbij blijkt dat er bij praktisch alle cliënten in feite sprake is van andere grondslag en 
feitelijk onder de AWBZ vallen. Alleen komt dit vaak later naar voren of is de betreffende diagnose nog niet 
gesteld.  
 
Beoogde integralere aanpak, rekening houdend met reeds aanwezige voorzieningen - Duidelijk is dat als 
het om ondersteuning van gezinssituaties gaat er veel organisaties zijn die zich hiermee bezighouden, 
zoals: het AMW, Carinova, GGD, ambulant jongerenwerk van SMON. Rekening houdend met de beoogde 
integralere aanpak wordt voorgesteld om het overkomende rijksbudget beschikbaar te stellen aan de 
organisaties die samen het Centrum voor Jeugd en Gezin vormen en in te zetten voor 
opvoedingsondersteuning en praktische begeleiding.  
 
Beschikbaar te stellen middelen - Aangezien het Centrum voor Jeugd en Gezin bestaat uit 
samenwerkende organisaties en om versnippering van subsidie te voorkomen, is het van belang één 
organisatie aan te wijzen als de organisatie die de beschikbare middelen ontvangt. Voorgesteld wordt om 
de beschikbare middelen ter beschikking te stellen aan Carinova. Dit aangezien Carinova de organisatie is 
die, via de verschillende divisies van Carinova, bij veel gezinnen over de vloer komt. Wel zal Carinova 
worden opgedragen de beschikbare middelen gezamenlijk met de andere organisaties in te zetten voor 
kortdurende begeleiding. De inzet van deze middelen wordt inzichtelijk gemaakt via de reguliere jaarlijkse 
verantwoording. 
 
Financieel kader:
Uit onlangs verkregen informatie blijkt dat door het volledig schrappen van de grondslag psychosociaal er 
geen extra rijksmiddelen beschikbaar komen. Dit houdt in dat het beschikbare bedrag voorlopig €18.700 is. 
 
Communicatie:
Wmo-raad - Op 15 september is dit raadsvoorstel besproken met de Wmo-raad. In deze vergadering is de 
Wmo-raad akkoord gegaan met de voorgestelde wijze van besteding van de beschikbare middelen.  
 
Huidige instellingen - De huidige instellingen die cliënten begeleiden, zijn geïnformeerd over het 
raadsvoorstel. Na definitieve besluitvorming wordt contact opgenomen met Carinova voor 
subsidieafspraken vanaf het jaar 2010.
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 


