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Voorstel:
De besluitvorming rond de doorontwikkeling van het Wmo-loket door te schuiven tot het moment dat er 
meer duidelijkheid is over de financiële situatie en de eventuele door te voeren bezuinigingen.  
 
 
Inleiding:
Vanaf 1 januari 2007 heeft de gemeente Dalfsen een Wmo-loket in het gemeentehuis. De 
loketmedewerker is het eerste aanspreekpunt voor vragen over voorzieningen Wmo. Ook voor andere 
vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunnen inwoners terecht bij het Wmo-loket. 
De ontwikkeling van het Wmo-loket heeft in de praktijk de afgelopen twee jaar niet stilgestaan. De 
gemeente Dalfsen heeft een klantgerichte, dienstverlenende instelling en dat vertaalt zich ook in de 
dienstverlening bij het Wmo-loket. De vraag van de klant bepaalt in feite de breedte van het loket.  
 
Om het Wmo-loket verder door te ontwikkelen richting een breed loket in Dalfsen met subloketten in 
Nieuwleusen en Lemelerveld, hebben wij een plan van aanpak opgesteld. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Prestatieveld 3 uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat over het geven van informatie, advies en 
cliëntondersteuning. In Dalfsen geven we hier invulling aan met o.a. het Wmo-loket.  
In maart 2008 heeft uw raad het Wmo beleidskader gemeente Dalfsen 2008-2011 vastgesteld. Hierin 
onder andere de volgende uitgangspunten voor het Wmo-loket:  

- Het loket bestaat uit een fysiek loket in Dalfsen en subloketten in Nieuwleusen en Lemelerveld 
- De gemeente staat een breed loket voor waar alle burgers hun informatie over wonen, welzijn en 

zorg vandaan kunnen halen 
- Het loket biedt toegang tot alle Wmo-voorzieningen en biedt informatie over Awbz-zorg.  
- Organisaties zoals MEE, Steunpunt Informele Zorg, Welzijn Ouderen worden actief betrokken bij 

de ontwikkeling. 



 
 
 

  

 
   

 

Met het bijgevoegde plan van aanpak denken wij een goede invulling te geven aan deze uitgangspunten. 
De maatregelen die wij willen nemen richten zich op: 
 

- Het vormen van een netwerk van belangrijke cliëntondersteuners 
- Het verbeteren van het digitaal Wmo-loket 
- Het uitbreiden van de servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld met een informatiepunt Wmo 

en de mogelijkheid om een afspraak te maken met de Wmo-consulent bij het subloket.  
- Het vormen van lokale wmo-netwerken in de kernen Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld.  
- Een communicatietraject.   

 
Alternatieven:
In het plan van aanpak staan keuzes en dus alternatieven genoemd, zowel voor de uitgangpunten van het 
loket als voor de organisatie van de subloketten. Binnen de kaders van het beleidskader Wmo 2008-2011, 
de huidige praktijk en de beschikbare financiële middelen vinden wij het voorgestelde plan het meest 
geschikt. Wij hebben dit plan van aanpak aan organisaties en de Wmo-raad voorgelegd. De Wmo-raad kan 
zich in grote lijnen vinden in de uitgangspunten en de voorgestelde keuzes voor het Wmo-loket en de 
subloketten. 
 
Financieel kader 
Past binnen de begroting en investeringsplan. 
 
Voor de uitvoering van het plan van aanpak is eenmalig ongeveer € 15.000 nodig. Dit past binnen het 
investeringsbudget ‘Zorgloket Wmo’. De jaarlijkse kosten voor het Wmo-loket (€ 19.000) passen binnen de 
beschikbare middelen voor het Wmo-loket in de begroting. 
Gezien de huidige financiële situatie adviseren wij u echter om de besluitvorming uit te stellen tot er meer 
duidelijkheid is over eventuele door te voeren bezuinigingen. 
 
 
Communicatie: 
Communicatie is een belangrijk onderdeel van het ‘succes’ van een Wmo-loket. Een eenmalig 
communicatietraject is niet voldoende. Het blijkt namelijk dat de meeste mensen pas informatie over het 
Wmo-loket tot zich nemen op het moment dat zij met zorg/welzijn te maken krijgen. Het is dan ook 
belangrijk om regelmatig over het Wmo-loket te blijven communiceren.      
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