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Voorstel: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de subsidieregelingen welzijnsbeleid. 
2. De beleidsregel ‘innovatieve preventieprojecten sociaal domein’ in te trekken. 
3. Kennis te nemen van de beleidsregels ‘innovatieve preventieprojecten sociaal domein 2018’. 

 
 
 
 



                                                                        

 
Inleiding:  
Bij het vaststellen van het welzijnsbeleid in 2016 heeft u ook twee subsidieregelingen voor het 
welzijnsbeleid vastgesteld. Dat zijn de regeling ’innovatieve preventieprojecten’ en de regeling 
‘maatschappelijke duurzaamheid’. In 2017 zijn in totaal 12 aanvragen binnengekomen. In 2018 is 
geen enkele aanvraag ingediend. Daarom een korte evaluatie.  
Uit de evaluatie blijkt dat de regeling innovatieve preventieprojecten vereenvoudigd kan worden en de 
communicatie over de regelingen kan worden verbeterd.  Ook kunnen we als gemeente een meer  
faciliterende rol vervullen. Daarmee brengen we partijen bij elkaar en wordt innovatie toegankelijk. 
 
Argumenten:
Vereenvoudiging van de beleidsregel innovatieve preventieprojecten draagt bij aan het halen van 
maatschappelijke doelen. 
De partners die wij in het kader van de evaluatie hebben gesproken, hebben ideeën die bij kunnen 
dragen aan innovatie en duurzaamheid. Door deze ideeën in te kaderen via een te strakke regeling, 
krijgen veelbelovende initiatieven wellicht geen kans.  
De beleidsregel wordt daarom vereenvoudigd door ‘aantoonbaar’ te vervangen door ‘aannemelijk’ als 
het gaat om een bijdrage aan de toename en ontwikkeling van preventie en vroegsignalering.  
Ook de voorwaarde dat het project na afloop zonder financiële ondersteuning van de gemeente kan 
worden voortgezet, wordt vereenvoudigd door toevoeging van de woorden “dan wel stopt het project”.  
Tevens wordt (beoordeling door) het klantenpanel afgeschaft.  
Het college is bevoegd de beleidsregel vast te stellen. Aanvragen die zijn ingediend vóór vaststelling 
van de beleidsregels door het college, worden op basis van de oude regeling beoordeeld, tenzij dit 
nadelig is voor de aanvrager. 
 
In gezamenlijkheid werken aan preventie past binnen het beleidskader van de Transformatie.  
Bij de transformatie binnen het sociaal domein, en in relatie met de verdere omgeving, staat 
samenwerking tussen organisaties, gericht op preventie en het voorliggende veld centraal. Dit pleit 
voor het stimuleren van gezamenlijk vorm geven aan initiatieven om onze maatschappelijke doelen te 
bereiken. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen partners de ideeën concreet maken en 
uitwerken in een pilot. Daardoor ontstaat er meerwaarde. Bundeling van expertise en middelen zorgt 
ervoor dat de pilot ten opzichte van afzonderlijke aanvragen van partners meer effect kan hebben op 
het bereiken van de gewenste doelen. Meer partners kunnen betrokken worden waardoor wellicht ook 
meer cofinanciering plaatsvindt en de pilots een breder draagvlak en bereik hebben en meer 
oplossingsgericht kunnen zijn. Hierbij heeft de gemeente een faciliterende en aanjagende rol: 
samenbrengen van partijen, meepraten, meedenken en uiteindelijk beslissen. 
 
Maatschappelijke duurzaamheid blijft overeind. 
De regeling maatschappelijke duurzaamheid wordt niet gewijzigd. Hiervoor geldt wel dat aanvullend 
communicatie plaats moet vinden. Deze regeling richt zich met name op inwoners en stimuleren van 
burgerkracht. Doel is dat projecten bijdragen aan sociale samenhang, onderlinge hulp of 
bewustwording van het belang van sociale betrokkenheid in een kern, buurt, wijk of straat.  
 
Kanttekeningen 
De regeling is recent ingevoerd, aanpassing ervan vindt relatief snel plaats. 
De evaluatie maakt echter duidelijk dat de regeling nu niet beantwoord aan het gewenst doel. Door 
aanpassen van de regeling innovatieve preventieprojecten is er meer tijd om te zien of de regeling 
alsnog kan bijdragen aan het geformuleerde doel. Doel is komen tot vernieuwende initiatieven die 
bijdragen aan het voorkomen of vroegtijdig signaleren van problemen zodat het welbevinden van 
inwoners wordt vergroot en minder zorg nodig is.  
 
Middelen kunnen ook worden aangewend ter dekking van tekorten. 
Momenteel blijven de middelen over omdat er geen aanvragen worden ingediend. Nu er tekorten zijn 
binnen de jeugdbudgetten, zou u ervoor kunnen kiezen deze middelen over 2018 aan het eind van het 
jaar (wanneer geen aanvragen meer worden ontvangen en gehonoreerd) in te zetten ter dekking van 
de tekorten. Echter, een innovatief project op het gebied van vroegsignaleren en daarmee voorkomen 
van (bijvoorbeeld jeugdzorg levert uiteindelijk (ook financieel gezien) veel meer op. 
 



                                                                        

 
Alternatieven: 
Ù kunt de huidige beleidsregel ook intact laten en het college aangeven de communicatie hierover 
versterken. Als college denken we echter dat het meer past in de transformatiegedachte om partners 
te stimuleren tot samenwerking. Door dit te faciliteren en de regeling te vereenvoudigen, achten wij de 
kans groot dat er goede pilots worden ontwikkeld die bijdragen aan het halen van onze 
maatschappelijke doelen. 
 
Duurzaamheid: 
Aan de door u aangenomen motie duurzaamheid en burgerkracht uit 2015 wordt, met handhaven van 
de regeling maatschappelijke duurzaamheid, nog steeds invulling gegeven. 
 
Financiële dekking: 
Dekking van dit voorstel vindt plaats binnen de beschikbare middelen voor de regeling innovatieve 
preventieprojecten. 
2018: € 170.000 
2019: € 225.000 
2020: € 225.000 
 
Communicatie: 
Aanpassen van de beleidsregel wordt op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd. 
 
Vervolg: 
In overleg met de partners inventariseren wij de mogelijkheden voor het opzetten van pilots voor 
innovatieve preventieprojecten. 
Begin 2020 evalueren we opnieuw het gebruik en effect van de regelingen. Dit omdat 2020 het laatste 
jaar is dat hiervoor middelen zijn gereserveerd. Dan moet worden besloten over eventuele voortzetting 
daarvan na 2020. 
 
Bijlagen: 

1. Evaluatie welzijnssubsidies 
2. Beleidsregel innovatieve preventieprojecten 2018 
3. Beleidsregel maatschappelijke duurzaamheid 

 
 
 
 
 
 
 
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. 15 mei 2018, nummer 779; 
 
overwegende dat de gemeente in het kader van de transformatie sociaal domein innovatie, 
samenwerking en preventief werken wil stimuleren; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de subsidieregelingen welzijnsbeleid. 
2. De beleidsregel ‘innovatieve preventieprojecten sociaal domein’ in te trekken. 
3. Kennis te nemen van de beleidsregels ‘innovatieve preventieprojecten sociaal domein 2018’. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 18 juni 2018. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             J. Leegwater MSc  
 


