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Voorstel:
1. Kennis te nemen van de startnotitie ‘toekomstgericht welzijnsbeleid’.
2. Vast te stellen de visie en uitgangspunten zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 van de 

startnotitie.
3. In te stemmen met het te volgen proces om te komen tot het welzijnsbeleid. 



Inleiding: 
De decentralisaties binnen het Sociaal Domein hebben grote invloed op de manier waarop de 
ondersteuning van onze inwoners georganiseerd wordt. We gaan meer uit van de eigen kracht van 
onze inwoners en van onze samenleving en willen zo vroeg mogelijk problemen signaleren en 
aanpakken om zwaardere zorg te kunnen voorkomen. 

Het welzijnsbeleid in het algemeen en het welzijnswerk in het bijzonder, kan niet los van deze 
ontwikkelingen worden gezien. Wat betekenen de decentralisaties voor het welzijnsbeleid? Hoe 
kunnen we meer inzetten op preventie? 
De komende maanden willen we samen met onze organisaties de gewenste maatschappelijke 
resultaten van het welzijnswerk gaan benoemen. In bijgevoegde startnotitie worden de belangrijkste 
kaders/uitgangspunten hiervoor benoemd, die verder uitgewerkt gaan worden. 

Argumenten:
De visie en uitgangspunten passen binnen de kaders die zijn gesteld voor het Sociaal Domein.  
Binnen het Sociaal Domein zijn er een aantal uitgangspunten benoemd, die ook richting geven aan 
het welzijnsbeleid. Zo moet meer worden uitgegaan van de eigen kracht en de kracht van burgers en 
worden preventie, collectieve voorzieningen en de inzet van vrijwilligers gezien als mogelijkheden om 
het gebruik van individuele zorg te verminderen. De uitgangspunten voor het welzijnsbeleid sluiten 
daar op aan. 
Na bespreking in de raadscommissie op 30 maart is zoals toegezegd het woord ‘zelfstandig’ uit de 
visie op pagina 3 gehaald (‘waarin zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven meedoen’) 

Met bijgevoegde startnotitie ligt er een kader om de gesprekken met organisaties op het gebied van 
welzijn te gaan voeren. 
Met de visie en uitgangspunten in deze notitie  gaan we in gesprek met de organisaties over de 
resultaten van het welzijnswerk. Dit om te zorgen dat er een duidelijke en toekomstbestendige 
opdracht ligt voor het welzijnswerk waarvoor draagvlak is en waar we de komende jaren op kunnen 
sturen. Bij de maatschappelijke aanbesteding van jeugd en jongerenwerk hebben we ervaren dat het 
meerwaarde heeft om de welzijnsorganisaties nadrukkelijk  te betrekken bij het formuleren van de 
maatschappelijke resultaten (en indicatoren) van hun werk.

Kanttekeningen
In de startnotitie doen we nog geen concrete uitspraken over financiën en organisatie, dus we kunnen 
nu nog niets zeggen over mogelijke financiële consequenties van het nieuwe welzijnsbeleid (zie 
‘financiële dekking’ ). 

Alternatieven:
We denken dat bijgaande uitgangspunten passen binnen de richting waarvoor in Dalfsen is gekozen 
binnen het Sociaal Domein. Uw raad kan er voor kiezen andere of aanvullende kaders mee te geven.   

Financiële dekking:
Het is nu nog niet mogelijk om de financiële consequenties van het nieuwe welzijnsbeleid aan te 
geven. In de beleidsnota die in december 2015 /januari 2016 aan de raad wordt aangeboden, wordt 
dit wel inzichtelijk. We hebben de gesprekken met het veld nodig om beter inzicht te krijgen in wat er 
nodig is om de gewenste resultaten van welzijnswerk te behalen. 

In de startnotitie hebben we het uitgangspunt dat we willen investeren in welzijnswerk, wanneer we de 
overtuiging hebben dat het de gemeente individuele zorgkosten gaat besparen. Dat betekent dat we in 
de beleidsnota mogelijk wel voorstellen voor investering in het welzijnswerk gaan doen, maar die 
moeten zich terugverdienen doordat er in de toekomst minder individuele indicaties worden gesteld. 
Binnen de budgetten voor het Sociaal Domein zou het dus op termijn minimaal budgetneutraal 
moeten kunnen worden uitgevoerd. 



Communicatie:
Met de welzijnsorganisaties hebben we in april de eerste gesprekken. De uitgangspunten uit de 
startnotitie bieden de kaders waarmee we de gesprekken kunnen voeren. Met de participatieraad 
bespreken we hoe we gebruikers en/of inwoners betrekken. 

Vervolg:
In de bijgevoegde startnotitie staat de planning en de concept opzet voor de welzijnsnota benoemd. 

Bijlagen:
Startnotitie ‘toekomstgericht welzijnsbeleid’ (definitieve versie 31 maart) 
Bijlage bij de startnotitie 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2015, nummer 322;

overwegende dat het wenselijk is uitgangspunten vast te stellen voor het welzijnsbeleid;

gelet op de reeds vastgestelde uitgangspunten voor het Sociaal Domein: 

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de startnotitie ‘toekomstgericht welzijnsbeleid’.
2. Vast te stellen de visie en uitgangspunten zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 van de 

startnotitie.
3. In te stemmen met het te volgen proces om te komen tot het welzijnsbeleid. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 april 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater




