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Voorstel:
1. Het Actieplan Vrijwilligerswerk 2010 – 2011 vaststellen. 
2. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota aan de orde stellen of de middelen voor het 
vrijwilligerswerk kunnen worden verruimd met als doel beter aan te sluiten bij de uitgangspunten die zijn 
opgenomen in de nota “Mee®doen in Dalfsen, Wmo Beleidskader”.
 

 
Inleiding:
Het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid werd vastgesteld voor de periode 2006 tot en met 2007. Het 
geformuleerde beleid was bedoeld voor een korte periode omdat rekening werd gehouden met de 
invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het vrijwilligerswerk is één van de 
prestatievelden die onder de WMO valt. De WMO werd later van kracht dan verwacht. Hierdoor werd de 
WMO kadernota “Mee®doen in Dalfsen” vastgesteld in maart 2008. 
 
In de WMO kadernota werd bepaald om in het jaar 2008 een nulmeting te verrichten, waarna op basis van 
de uitkomsten een actieplan voor het vrijwilligerswerk moest worden opgesteld. Deze nulmeting is eind 
2008 uitgevoerd. De resultaten werden daarna met de vrijwilligersorganisaties besproken in de kernen 
Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld.  
 
Het concept “Actieplan Vrijwilligerswerk 2010 – 2011”, versie november 2009 heeft tot en met 5 januari ter 
inzage gelegen. Er zijn geen reacties ingekomen. 
 
Desgevraagd heeft de WMO raad een advies uitgebracht. Het advies over eigen verantwoordelijkheid van 
organisaties is overgenomen maar in beperkte mate. Het advies om het onderdeel maatschappelijke 
stages uit te breiden is niet overgenomen. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het 
ambtelijk advies van 6 januari. 
 
 



 

 

 

  

 

   

 

Beleidskader en rol gemeente:
Sinds het jaar 2001, het internationale jaar van de vrijwilliger, heeft de gemeente Dalfsen het 
vrijwilligerswerk beleidsmatig een kader gegeven. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de nota 
“Vrijwilligerswerkbeleid 2006 – 2007” en wordt rekening gehouden met de gemeentelijke WMO kadernota 
en de invoering van de Maatschappelijke Stages. 
Om het beleid voor de komende periode vast te stellen zijn de vrijwilligersorganisaties geconsulteerd. Dit 
vond plaats middels een nulmeting en middels bijeenkomsten.  
 
Het belang van het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid is groot, omdat 
- de kwaliteit van de samenleving mede wordt bepaald door het aantal voorzieningen; 
- veel voorzieningen alleen kunnen bestaan door de inzet van vrijwilligers; 
- inwoners door het vrijwilligerswerk meedoen in de samenleving en hun kennis en vaardigheden  

ontwikkelen; 
- het vrijwilligerswerk onder druk staat. 
 
Het doel van het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid is de vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en te 
stimuleren door: 
- het Steunpunt Vrijwilligerswerk te belasten met specifieke taken, waaronder de makelaarsfunctie in het 

kader van de maatschappelijke stages en een specifieke werkwijze door relaties te ontwikkelen; 
- het aanbieden van cursussen op Maat; 
- het afsluiten van collectieve vrijwilligersverzekeringen; 
- het organiseren van bijeenkomsten om voeling te houden met het veld. 
 
In de vergadering van de raadscommissie d.d. 8 februari is besloten om tijdens de behandeling van de 
voorjaarsnota te bezien of de middelen voor het gemeentelijk vrijwilligerswerk kunnen worden verhoogd. 
Het doel hiervan is om beter aan te sluiten bij de uitgangspunten die zijn opgenomen in de Wmo nota. 
Daarbij wordt gedacht aan een uiting van waardering voor het vrijwilligerswerk maar ook aan het stimuleren 
van specifieke doelgroepen om vrijwilligerswerk te verrichten. 
 
Alternatieven:
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft aangegeven dat er minimaal 8 uur per week moet kunnen worden 
besteed aan het uitvoeren van de taken. De WMO raad deelt deze opvatting.  
In principe kunnen de middelen voor cursussen en de collectieve verzekeringen vervallen.
 
Financieel kader:
De te verwachten uitgaven passen binnen de begroting. In de begroting zijn voor 4 uur structurele 
middelen opgenomen voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Tijdens de begrotingsbehandeling 2010 zijn 
voor de jaren 2010 en 2011 incidentele middelen vrijgemaakt voor nog eens 4 uur, zodat gedurende deze 
periode het aantal uren gehandhaafd blijft op 8. Voor de uitvoering van de maatschappelijke stages is een 
bedrag van € 13.000,00 beschikbaar, dat van het rijk wordt ontvangen. 
 
Communicatie:
Zodra het Actieplan is vastgesteld zal een uitvoeringsovereenkomst worden opgesteld met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk en zal in de locale media aandacht worden besteed.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 


