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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Raadsvergadering  Datum 27-mrt-17 

Vragensteller   Mw. Lassche (ChristenUnie) 

Agendapunt/onderwerp Invulling financiële ruimte sociaal domein 

Eenheid   Maatschappelijke Ondersteuning 

Contactpersoon  Jan Derksen 

Contactgegevens  j.derksen@dalfsen.nl 

    Vul hier je telefoonnummer in 

 

Zoals toegezegd tijdens bespreking van het voorstel voor invulling financiële ruimte sociaal domein in 
de commissievergadering van 6 maart jl, hierbij een nadere duiding van de uitbreiding van het sociaal 
domein. 

Het voorstel zoals gedaan valt uiteen in twee soorten uitbreidingen. 

1. Uitbreiding in de coördinatie binnen de eenheid Maatschappelijke ondersteuning 

2. Uitbreiding bij de eenheid Bedrijfsvoering 

 

1. Uitbreiding coördinatie Maatschappelijke Ondersteuning 
De eenheid Maatschappelijke ondersteuning is gevormd per 1 januari 2015 en bestaat uit de 
voormalige afdeling Onderwijs&Welzijn en Sociale Zaken. Het is een zeer brede eenheid waarbij 
uitvoering wordt gegeven aan alle taken voor het sociaal domein. De eenheid is vanaf de start 
behoorlijk in verandering als gevolg van de decentralisaties. Dit heeft tevens betekent dat de 
formatie uitgebreid is om de takenuitbreiding op een juiste wijze uit te kunnen voeren. Inmiddels 
werken op deze eenheid 50 medewerkers waarbij moet worden opgemerkt dat veel medewerkers in 
deeltijd weken. Het sociaal domein zelf is ook sterk in ontwikkeling en wij vinden het belangrijk om in 
Dalfsen verder vorm en inhoud te geven aan dit transformatieproces.  

De eenheid wordt op dit moment aangestuurd door een eenheidsmanager. Het brede takenpakket 
van deze eenheid, de complexheid van de materie, de ontwikkeling van het sociaal domein en het 
aantal medewerkers maakt dat de span of contol en de span of scope te groot is voor de 
eenheidsmanager. Om die reden is voorgesteld om een tweetal coördinatoren aan te stellen.  

 
2. Uitbreiding bij de eenheid Bedrijfsvoering 
De uitbreiding van het takenpakket van het sociaal domein heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering 
van de gemeente. Er moeten meer facturen worden verwerkt en door de komst van de stichting 
Dalfsen Werkt zijn er meer administratieve en HRM werkzaamheden die uitgevoerd worden voor de 
150 WSW-medewerkers die in dienst zijn getreden van de stichting. Daarnaast wordt er meer 
aandacht besteed aan communicatie. Al deze werkzaamheden zijn niet of niet in die mate voorzien 
bij Bedrijfsvoering en zijn noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. 


