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11 Inleiding                                                                                          g 
 
In maart 2008 is het Wmo beleidskader gemeente Dalfsen 2008-2011 door de gemeenteraad 
vastgesteld. Dit beleidskader beschrijft de visie, ambitie en doelstellingen van de gemeente Dalfsen 
op wonen, welzijn en zorg aan de hand van zeven thema’s. Deze thema’s hebben allen één 
gemeenschappelijke deler: meedoen. Voor u ligt het jaarverslag Wmo 2008. Aan de hand van de 
thema’s wordt op hoofdlijnen verslag gedaan van de uitvoering van de Wmo. Dit door met name in te 
gaan op de actiepunten die in voor 2008 in het Wmo beleidskader zijn beschreven (zie bijlage 2). 
Maar ook relevante ontwikkelingen worden beschreven.  
 
Eén jaarverslag Wmo houdt dus in dat er geen afzonderlijk jaarverslag verstrekking individuele 
voorzieningen Wmo meer is. Vanaf het jaar 2008 maakt de verslaglegging hierover onderdeel uit van 
het jaarverslag Wmo.  
Ook de benchmark Wmo en het cliënttevredenheidsonderzoek zijn in dit jaarverslag verwerkt. Door 
onze gegevens over beleid, uitvoering en financiën met die van andere gemeenten te vergelijken, 
krijgen we enigszins inzicht in ‘waar we staan’ met ons Wmo-beleid. De uitkomsten uit het 
benchmarkrapport komen in de verschillende hoofdstukken terug. 
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22 Wmo-loket                                                                                       t  
 

 
pPositie Wmo-loket                                                                                                     t 
Het Wmo-loket is in 2007 met een ‘smalle’ basis gestart. Dit betekent dat burgers met name voor de 
individuele voorzieningen Wmo (hulp bij het huishouden, rolstoelen, woonvoorzieningen en 
vervoersvoorzieningen) bij het loket terecht konden. Ook in 2008 werd het loket met name voor deze 
voorzieningen bezocht, gebeld of gemaild. Waar de vragen wel verder gingen dan alleen de 
voorzieningen, werden deze zo veel mogelijk opgepakt en zonodig werd de cliënt naar een andere 
organisatie doorverwezen. Het doel, zoals deze ook in het beleidskader Wmo staat verwoord, is een 
breed Wmo-loket waar inwoners van Dalfsen terechtkunnen met vragen over wonen, welzijn en zorg.  
 
Eind 2008 is gestart met een evaluatie van het Wmo-loket. De evaluatie had als doel te bepalen waar 
het Wmo-loket nu staat. Hoe breed is het loket nu, met welke organisaties wordt samengewerkt en 
welke vragen komen bij het Wmo-loket terecht? De evaluatie vormt het uitgangspunt vanwaar verder 
gewerkt kan worden aan een concreet plan van aanpak om het loket te verbreden. Ook zal hierin 
aandacht zijn voor eventuele subloketten in Lemelerveld en Nieuwleusen. Dit zal in het najaar van 
2009 aan de raad voorgelegd worden.   
 

Benchmark Wmo  
In de benchmark is het Wmo-loket ook onderzocht. Het loket scoort iets lager dan het landelijk 
gemiddelde. Gekeken is naar de diensten die geboden worden in het loket, de faciliteiten op het 
gebied van cliëntondersteuning, het inzicht in aantallen en de tevredenheid over het loket en het 
aanvraagproces.  
Op dit moment vindt er bij het fysieke Wmo-loket geen registratie plaats van het aantal informatie- en 
adviesaanvragen. Wel wordt het aantal Wmo-aanvragen geregistreerd. Het gebrek aan inzicht in 
telefonische en adviesaanvragen, zonder dat dit direct leidt tot een concrete aanvraag zorgt voor een 
lagere score. De gemeentelijke insteek is dat cliënten geholpen worden en/of goed verwezen worden. 
Cliënten bellen of komen langs voor een gesprek en worden geholpen. Als blijkt dat meerdere cliënten 
dezelfde vraag hebben dan wordt hierop actie ondernomen. De toegevoegde waarde van de 
registratie van cliëntcontacten is in relatie tot de extra administratieve lasten (zowel financieel als 
procesmatig) onvoldoende. Wel wordt vanaf begin 2009 het aantal bezoekers voor het Wmo-loket 
geregistreerd. Dit om te zien hoeveel mensen daadwerkelijk naar het gemeentehuis aan het loket 
komen.  
 
Doordat de intake voor Awbz en hulp bij het huishouden niet in één keer bij de cliënt kan plaatsvinden, 
scoort de gemeente Dalfsen ook iets lager dan gemiddeld op de ‘voorzieningenthermometer’.  
Hiervoor is echter bewust gekozen, doordat besloten is om de indicatiestelling zoveel mogelijk zelf uit 
te voeren, in plaats van het CIZ. De intake voor alle individuele voorzieningen vindt echter wel tegelijk 
plaats, de knip is dus ergens anders komen te liggen. Daarnaast zijn cliënten vaak al bekend bij de 
consulenten. Zijn ze dat niet, dan gaan de consulenten op huisbezoek. 
 

iIndividuele voorzieningen                                                                                        n 
Onder individuele voorzieningen worden woon- rolstoel- en vervoersvoorzieningen en hulp bij het 
huishouden begrepen. Kort wordt een algemene schets gegeven. In bijlage 1 wordt ingegaan op de 
jaarcijfers.  
 
Regelgeving 
Het huidige Wmo-beleid is vastgelegd in de volgende documenten: 

- de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen 2007; 
- het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen 2008; 
- het Verstrekkingenbeleid maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen 2008. 

 
Compensatiebeginsel 
De kern van de Wmo is het compensatiebeginsel. Dit is vanaf 2007 een nieuw begrip, waarbij is 
aangegeven dat dit geldt voor de individuele voorzieningen, maar waarvan de precieze inhoud van dit 
begrip niet in de wet is vastgelegd. Als gemeente Dalfsen hebben we vanaf 2007 gekozen voor een 
praktische insteek, namelijk zoveel mogelijk voortzetting van het huidige beleid. Jurisprudentie zal 
duidelijk maken of bijstelling van het gemeentelijk beleid noodzakelijk is.  
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Wetswijziging Wmo 
Het lukt het Rijk niet om afstand te houden tot de uitvoering van de Wmo en gemeenten de tijd te 
geven om met de nieuw opgedragen taken ervaring op te doen. Zo is aan de Tweede Kamer eind 
2008 een wetswijziging ter behandeling voorgelegd. Inmiddels is op 14 april 2009 de wetswijziging 
aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wetswijziging heeft forse consquenties voor de uitvoering 
van hulp bij het huishouden. Eén van de consequenties is dat zorgstellingen bij het verlenen van hulp 
bij het huishouden (de zorg in natura) alleen gebruik mogen maken van personeel in loondienst. De 
verwachting is dat deze wet per 1 januari 2010 in werking treedt. Aangezien nu de hulp bij het 
huishouden veel via alphahulpen plaatsvindt, is duidelijk is dat dit forse consequenties heeft. Ook is 
duidelijk dat deze wetswijziging leidt tot aanpassingen in gemeentelijke regelgeving en dat de kostprijs 
omhoog zal gaan. 
 
Hulp bij het huishouden 
- nieuwe aanbesteding  
De hulp bij het huishouden is in 2006 aanbesteed. Bij deze aanbesteding is samengewerkt met de 
gemeenten Ommen, Raalte, Staphorst en Zwartewaterland oftewel de DORSZ-gemeenten. Inmiddels 
is ruim twee jaar ervaring met deze nieuwe taak opgedaan. Een aantal ontwikkelingen maakt het 
nodig een nieuwe aanbesteding voor te bereiden. Naast problemen in de uitvoering bij de 
geselecteerde aanbieders (aanbieders hebben laag ingeschreven om hun marktaandeel te behouden) 
komt zoals gemeld een wetswijziging Wmo die onder meer bepaalt dat zorginstellingen bij de 
verlening van hulp bij het huishouden (de zorg in natura) alleen gebruik mogen maken van personeel 
in loondienst. Hier is bij de huidige aanbesteding geen rekening gehouden. Inmiddels is besloten om 
samen met de gemeenten Ommen, Raalte, Staphorst en Zwartewaterland oftewel de DORSZ-
gemeenten de hulp bij het huishouden in 2009 opnieuw aan te besteden gericht op nieuwe contracten 
met ingang van 1 januari 2010. 
 
- wegingskader oftewel de protocollen huishoudelijke verzorging en gebruikelijke zorg 
De protocollen huishoudelijke verzorging en gebruikelijke zorg zijn het wegingskader op basis 
waarvan beslissingen worden genomen over aanvragen hulp bij het huishouden. Hier is in 2008 
uitgebreid over gesproken, waarbij is vastgesteld dat dit wegingskader wordt gehandhaafd. Wel is 
bepaald dat het te ver gaat om te bepalen dat iemand die een huisgenoot heeft die door zijn/haar werk 
langer dan zeven dagen achter elkaar afwezig is pas in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp 
voor uitstelbare taken. Besloten is deze termijn bij te stellen naar vijf dagen. 
 
- indicatiestelling 
Zoals in het vorige jaarverslag reeds was aangegeven, was het de bedoeling om zelf meer indicaties 
te stellen voor hulp bij het huishouden. Medio 2008 is hiermee gestart. Dit bevalt goed omdat blijkt dat 
in verschillende situaties (via o.a. reeds verleende Wmo-voorzieningen) de huiselijke situatie reeds 
bekend is en ook blijkt dat er kortere lijnen zijn waardoor meer gerichte informatie wordt ontvangen. 
Inmiddels zijn er de nodige stappen gezet en doen we steeds meer indicaties zelf. Wij maken hierbij 
dankbaar gebruik van de ervaringen die zijn opgedaan met indicering door het CIZ en is personeel 
bijgeschoold. Eind 2008 waren we inmiddels zover gevorderd dat we zoveel mogelijk zelf indicaties 
stellen. In de praktijk betekent dit dat ca. 90% van de aanvragen zelf geïndiceerd worden. Als de cliënt 
niet bekend is dan wordt bij de eerste aanvraag in ieder geval op huisbezoek gegaan waarbij de 
gehele situatie wordt doorgenomen en waarbij wordt bekeken of er ook andere Wmo-voorzieningen 
noodzakelijk zijn. Duidelijk is dat we niet alle indicaties zelf kunnen verrichten omdat bij verschillende 
indicaties medische informatie noodzakelijk is. Is medische informatie noodzakelijk dan besteden we 
de betreffende indicaties uit aan het CIZ. De volgende stap is om bij deze aanvragen alleen een arts 
in te schakelen om de benodigde medische informatie te kunnen ontvangen en vervolgens zelf de 
aanvraag af te handelen. Het is de bedoeling deze stap in 2009 te zetten.  
 
Wmo-hulpmiddelen 
- aanbesteding  
Vanaf  1 april 2008 is RSR Revalidatieservice BV de nieuwe leverancier van Wmo-hulpmiddelen 
(voorheen was dit Welzorg). De wisseling van leveranciers heeft enorm veel inspanning van alle 
partijen gevergd om te zorgen dat de cliënten er zo weinig mogelijk van merken. Dit blijkt over het 
algemeen prima te zijn gelukt. Ook zijn de eerste ervaringen met de nieuwe leverancier RSR zijn 
positief. Samen met de overige deelnemende gemeenten Hardenberg, Ommen, Raalte, Staphorst en 
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Zwartewaterland vindt over de uitvoering periodiek overleg plaats. Prettige bijkomstigheid is dat RSR 
zich heeft gevestigd in het werkgebied van de deelnemende gemeenten en wel in Nieuwleusen. 
 
- Wmo-hulpmiddelen te koop in reguliere handel 
Mensen ondervinden het gemak en maken steeds meer gebruik van deze hulpmiddelen. Je ziet ze in 
allerlei kleuren en variaties. Er ontstaat zo langzamerhand een markt voor deze hulpmiddelen. Grote 
winkelketens zoals Lidl, Praxis, etc. zien dit en komen met allerlei aanbiedingen. De hulpmiddelen 
komen te koop en worden dan ook meer algemeen gebruikelijk. Mensen schaffen deze middelen zelf 
ook al aan. Duidelijk is dat dit een prima ontwikkeling is. Wel van belang is het dat mensen zich 
realiseren dat niet elk hulpmiddel voor hen geschikt is en ook niet altijd kwalitatief goed. Goede 
advisering is hierbij van belang.  
 
Bedrijfsvoering 
Bij de uitvoering van de Wmo is de bedrijfsvoering iets wat continu aandacht heeft en vraagt. Er is een 
geheel scala aan instellingen (zoals: woningbouwcorporaties, zorginstellingen, adviseurs, 
leveranciers, etc.) betrokken bij de afdoening van aanvragen. Hierop wordt geïnvesteerd door te 
proberen korte lijnen te krijgen en te houden met de betrokken instellingen om er voor te zorgen dat 
aanvragen op goede en vlotte wijze worden afgehandeld. Duidelijk is ook dat qua werkzaamheden 
hulp bij het huishouden een andere dynamiek heeft dan de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen.  

 
CCliënttevredenheid                                                                                                  n 
Ieder jaar wordt een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten van de Wmo. Wij laten 
dit uitvoeren door SGBO, die dit voor meerdere gemeenten uitvoert waardoor wij onze resultaten 
kunnen vergelijken met andere gemeenten. Hieronder geven wij de belangrijkste resultaten weer. Het 
gehele cliënttevredenheidsonderzoek staat in de bijlage bij dit verslag.  
 
Algemeen 
Voor het cliënttevredenheidsonderzoek zijn eind 2008 naar 650 cliënten vragenlijsten verstuurd. 241 
cliënten hebben de vragenlijst teruggestuurd, waardoor de respons 41% is. Dit is vergelijkbaar met 
andere gemeenten maar iets lager dan vorig jaar, toen de respons 45 % was.  
 
Toegang tot de ondersteuning 
Cliënten geven een 7.1 voor de aanvraagprocedure in het algemeen. Dit is gelijk aan het landelijk 
gemiddelde. Cliënten zijn met name tevreden over de deskundigheid van de medewerkers, de manier 
waarop de cliënt wordt behandeld bij de aanvraag en de tijd die wordt genomen voor de cliënt. Over 
deze drie zaken zijn 92 % van de cliënten tevreden tot zeer tevreden. Iets minder tevreden zijn 
cliënten over de informatie over de afhandeling van de aanvraag ( 81 % is tevreden) en over de 
wachttijd (72% is tevreden).  
Opmerking hierbij: duidelijk is dat als cliënten een aanvraag hebben ingediend, zij graag zo spoedig 
mogelijk antwoord willen hebben. Sommige cliënten verwachten direct een besluit. Geprobeerd wordt 
aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Voorop staat kwaliteit.  Besluitvorming moet goed zijn, ook 
als hiervoor extra informatie noodzakelijk is en afhandeling langer duurt. Registratie in doorlooptijden 
vindt niet plaats, maar wel is zichtbaar welke aanvragen nog niet zijn afgehandeld. Als afhandeling 
van een aanvraag op zich laat wachten, informeert de consulent de cliënt over de voortgang van de 
aanvraag.  
 
Hulp bij het huishouden.  
Cliënten geven een 8,1 voor de hulp bij het huishouden, iets hoger dan het landelijk gemiddelde (7,9). 
Cliënten zijn tevreden over de mogelijkheid om te kiezen tussen aanbieders (93% is tevreden), maar 
iets minder tevreden over de informatie die er is over de verschillende aanbieders (76% is tevreden). 
Cliënten zijn tevreden over de planning van de hulp en over de informatievoorziening vanuit de 
organisatie, maar iets minder over de vervanging bij ziekte (74 % is tevreden).  
Omdat veruit de meeste cliënten hulp bij het huishouden van Carinova ontvangen, kunnen daar alleen 
representatieve cijfers over worden gegeven. Dan blijkt dat cliënten zeer tevreden zijn over de 
medewerkers. Cliënten vinden dat de medewerkers aandacht en interesse tonen, de cliënt met 
respect benaderen en zo goed mogelijk helpen.    
Opmerking hierbij: de vervanging bleek in de zomermaanden niet goed geregeld te zijn met als gevolg 
dat het niet altijd mogelijk bleek vervangende hulp te bieden. Hier is van geleerd want in de 
kerstvakantie was de vervanging wel goed geregeld. 
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Voorzieningen 
Cliënten geven een 7,7 voor de individuele voorzieningen zoals rolstoelen, woonvoorzieningen en 
vervoersvoorzieningen. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (7,4). Over het algemeen kan 
gesteld worden dat cliënten tevreden tot zeer tevreden zijn over de voorzieningen zelf. Iets minder 
tevreden zijn cliënten over de verhuiskostenvergoeding (68% is tevreden). Het landelijk gemiddelde 
laat hetzelfde beeld zien.  
Op het gebied van collectief vervoer, zijn cliënten over het algemeen tevreden. De wachttijden en 
omrijtijden scoren relatief minder goed. 38 % van de cliënten is niet tevreden over de omrijtijden en 
31% is niet tevreden over de wachttijden.   
Opmerkingen hierbij: over het collectief vervoer kan worden opgemerkt dat hierover overleg is 
gevoerd met de provincie. De provincie voert het contractbeheer uit en is tevens het aanspreekpunt 
waar cliënten op meerdere manieren hun klachten over het vervoer kunnen indienen. Uit de 
managementrapportages, uitgevoerde kwaliteitsonderzoeken en het periodiek overleg met de 
provincie blijkt de vervoerder over het algemeen goed te voldoen aan de gestelde eisen. Ook blijkt uit 
de klachtenregistratie van de provincie dat cliënten praktisch geen klachten dienen. Ter info: over de 
circa 13.000 Wmo-ritten uitgevoerd in de gemeente Dalfsen blijken er 25 klachten te zijn. Wel zijn er 
verbeterpunten en dit gaat met name over de communicatie. Het blijkt dat de regiotaxi niet of niet 
goed bekend is bij de gebruikers.  
 
Wmo-raad  
Van de cliënten heeft 49% wel eens van de Wmo-raad gehoord. Dit is hoger dan het landelijk 
gemiddelde van 34%, maar wel iets lager dan in 2007. Van degene die bekend is met de Wmo-raad, 
is 84% tevreden over de mate waarin de raad opkomt voor het belang van de cliënten.   
 

Resultaten 
De ondersteuning die cliënten ontvangen vanuit de individuele voorzieningen Wmo, voldoet bij 92 %  
aan de verwachtingen en de behoefte. 88% van de cliënten vindt dat de ondersteuning bijdraagt aan 
het zelfstandig wonen en/of het meedoen aan de maatschappij. Kortom: cliënten zijn over het 
algemeen tevreden. Wel zijn er enkele aandachtspunten, die we hiervoor beschreven hebben. 
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33 Wonen, welzijn en zorg                                                                     g  
 

 
 Aanbod Verzorgingshuiszorg en verpleeghuisbedden                                         n 
De verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg is volop in ontwikkeling. Dit wordt met name beïnvloed door 
ontwikkelingen in de AWBZ, waarbij de invoering van de zorgzwaartebekostiging per 1 januari 2009 
genoemd moet worden. Tot 1 januari 2009 ontvangen zorginstellingen een geldbedrag op basis van 
beschikbare capaciteit (het aantal plaatsen). Vanaf 1 januari 2009 bepaalt de ‘zorgzwaarte’ (uitgedrukt 
in zorgzwaartepakketten) van cliënten het budget. Voor cliënten die weinig zorg nodig hebben, krijgen 
zorginstellingen minder geld dan voor cliënten met een grote zorgindicatie. Duidelijk is dat dit een 
enorme omslag betekent, ook al vindt de volledige overgang van de financiering naar het nieuwe 
stelsel de komende jaren (2009-2011) plaats. Met name gaat het hierbij om in de komende jaren te 
komen tot integrale tarieven. In de prijzen van de zorgzwaartepakketten van 2009 zit namelijk niet de 
kapitaalslastenvergoeding. Elke instelling krijgt in 2009 dus naast de prijs van een zorgzwaartepakket 
een aparte kapitaalslastenvergoeding per (toegelaten) plaats. Kortom: er is nog geen integraal tarief 
voor de zorgzwaartepakketten. 
Ter informatie kan hierbij worden opgemerkt dat het rijksbudget wat voor 2008 beschikbaar was ook 
voor 2009 beschikbaar is. Rekening houdend met de groei van de zorgvraag is duidelijk dat deze 
wijzigingen gepaard gaan met bezuinigingen en grote onzekerheid met zich meebrengen.  
  
Ontwikkelingen 
Over het aanbod verzorgingshuis-  en verpleeghuisplaatsen kan worden opgemerkt dat dit volop in 
ontwikkeling is. Zoals vermeld, is het tot op heden zo dat voor de financiering de capaciteit bepalend. 
Hieronder volgt kort de stand van zaken: 
 

a. kern Dalfsen 
Het ministerie van VWS heeft in 2008 Rosengaerde toelating verleend voor het realiseren van 45 
verpleeghuisplaatsen (categorie zwaar) en 14 verzorgingshuisplaatsen (categorie licht). Realisatie van 
de 45 verpleeghuisplaatsen heeft begin 2009 in het hoofdgebouw plaatsgevonden. Hiertoe is en wordt 
het hoofdgebouw aangepast. De ontwikkelingen bij Rosengaerde hebben wel tot gevolg gehad dat de 
plannen van IJsselheem tot realisatie verpleeghuiscapaciteit in de Gerner Marke niet zijn doorgegaan. 
 

b. kern Nieuwleusen  
In de kern Nieuwleusen heeft Zorgpectrum Het Zand plannen om op locatie De Hulstkampen  
verpleeghuiscapaciteit te realiseren en wel 30 à 35 verpleeghuisplaatsen. Deze plannen zijn vertraagd 
en niet duidelijk is wanneer bouw volgt.  
 

c. kern Lemelerveld:  
In twee kernen van de gemeente is reeds intramurale zorg aanwezig, echter nog niet in de kern 
Lemelerveld. Dit terwijl in Lemelerveld hieraan duidelijk behoefte is en al jaren met reeds lokaal 
werkzame instellingen getracht wordt deze te realiseren. In 2008 leek het er op dat deze lang 
gekoesterde wens eindelijk in vervulling kon gaan. Echter door de wijzigende AWBZ-financiering met 
grotere risico’s voor de exploitatie van zorginstellingen ging ook dit keer realisatie niet door.  
Inmiddels is er een nieuw initiatief waarbij woningstichting de Veste en Zorggroep Raalte concrete 
plannen hebben om te komen tot realisatie van intramurale zorg in de kern Lemelerveld. Deze 
plannen zijn in nauwe samenspraak met direct betrokkenen tot stand gekomen en worden gedragen 
door de inwoners. De gemeente verleent planologische medewerking aan de plannen en ziet de 
komst van intramurale zorg in Lemelerveld als een positieve ontwikkeling. Begin 2009 heeft Zorggroep 
Raalte een verzoek om toelating (capaciteitsuitbreiding) voor het realiseren van een woonzorgcentrum 
in de kern Lemelerveld bij het ministerie van VWS ingediend. 
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44 Leefbaarheid en Participatie in kernen                                              e  
 
In de verschillende kernen in de gemeente Dalfsen is het goed wonen en leven. Er zijn veel 
voorzieningen, er is een actief verenigingsleven en wordt er veel aan vrijwilligerswerk gedaan. In 2008 
stond het ontwikkelen van een dorpsagenda in Hoonhorst op de planning.  
 

 Dorpsagenda Hoonhorst                                                                                          t                                                   
Op 25 september 2008 is het dorpsplanplus Hoonhorst vastgesteld. In Oudleusen waren al goede 
ervaringen opgedaan met het opstellen van een dorpsplan.  
Het project startte in Hoonhorst in oktober 2007. De eerste aanzet werd gegeven door een werkgroep 
van inwoners uit Hoonhorst en Plaatselijk Belang. Zij probeerden antwoord te geven op de vraag: ‘Wat 
heb ik nodig om in Hoonhorst te kunnen leven/wonen? Het resultaat is een concreet uitvoeringsplan 
op de volgende gebieden:  

1 Verschillende leefbaarheidsvoorzieningen (Kulturhusplannen en sportvoorzieningen) 
2 Woonvoorzieningen (voor wie wordt gebouwd, levensloopbestendige woningen) 
3 Ruimtelijke voorzieningen en vervoervoorzieningen (busverbinding, parkeervakken, 

oversteekplaats) 
4 Culturele voorzieningen: molen van Fakkert. 

 
Voor elk gebied is een stappenplan, tijdsplanning en kostenraming opgesteld waar de gemeente 
samen met Plaatselijk Belang en/of andere partners uitvoering aan geeft.  
 
Het proces en resultaat van een dorpsplan is het schoolvoorbeeld van participatie en het vergroten 
van de leefbaarheid van een kern. Ideeën worden vanuit de inwoners aangedragen en de gemeente 
faciliteert. Dit maakt inwoners betrokken bij hun eigen leefomgeving.  
 

 Benchmark Wmo                                                                                                    n 
In de benchmark Wmo is gekeken naar de maatschappelijke participatie en de leefbaarheid van 
gemeenten. Op de maatschappelijke participatie thermometer scoort de gemeente Dalfsen goed en 
beter dan het landelijk gemiddelde, maar de cijfers zeggen weinig. Ze zijn namelijk gebaseerd op het 
aandeel 75 plussers en op de arbeidsparticipatie. Hoewel dit ook indicatoren zijn, missen we hierin 
gegevens over het vrijwilligerswerk, sociale contacten en onderlinge hulp, initiatieven vanuit inwoners, 
enzovoorts. Hieruit kunnen wij dus geen aandachtspunten ontlenen.    
 
Ook is er een leefbaarheidsthermometer opgesteld. Deze is gebaseerd op vragen over de inzet van 
de gemeente om het sociale klimaat en de leefbaarheid te verbeteren en op eventueel beschikbare 
scores uit het leefbaarheidsonderzoek. Dalfsen scoort hierin ongeveer even hoog dan het gemiddelde. 
Het gaat hier om zaken als het stimuleren van initiatieven vanuit burgers, het bevorderen van 
burgerplatforms, en het stimuleren van buurt- en straatcontact activiteiten. 
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55 Opgroeien en opvoeden                                                                  n 
 
 

 Integraal Jeugdbeleid                                                                                              n 

Jeugdbeleid staat hoog op de agenda van de gemeente Dalfsen. De nota “Opgroeien in Dalfsen” was 
daarbij het kader voor het integraal jeugdbeleid. In 2008 is de aanzet gegeven voor een evaluatie van 
het integraal jeugdbeleid. Deze evaluatie is opgenomen in de conceptnota jeugdbeleid 2009-2012 die 
in 2009 met de gemeenteraad is besproken. De conclusie van deze evaluatie is dat het aanbeveling 
verdient het bestaande beleid uit de nota “Opgroeien in Dalfsen” in hoofdlijnen te continueren en 
daarbij verder in te zetten enkele actuele aandachtspunten en ontwikkelingen. Deze zijn met name 
een gevolg van het landelijk beleid zoals uitgezet door het Programmaministerie Jeugd en Gezin. 
Daarnaast zijn er lokale aandachtspunten waaraan in de nieuwe nota integraal jeugdbeleid (2009) 
aandacht besteed zal worden.  
 

 Jeugdgezondheidszorg en Centrum voor Jeugd en Gezin                                  n 

Zoals voor iedere gemeente, geldt ook voor Dalfsen de opdracht om uiterlijk in 2011 minimaal één 
fysiek CJG te realiseren. Deze ontwikkeling vraagt niet alleen om het realiseren van een fysieke 
voorziening. Van minstens even groot belang is het realiseren van een goed aanbod aan 
ondersteuning en hulpverlening voor ouders en kinderen en het hebben van werkende en sluitende 
afspraken tussen de betrokken organisaties en professionals.  
Voor de ontwikkeling van integrale JGZ (JGZ-plein) en Kansnetwerk naar Centra voor Jeugd en Gezin 
is in 2008 een startnotitie opgesteld. Deze startnotitie bevat een beknopte beschrijving van de 
landelijke, regionale en lokale stand van zaken, een globaal stappenplan en een tijdschema.  
In 2008 is de voorbereiding begonnen om in 2009 het Jeugdgezondheidsplein Dalfsen te laten 
functioneren als het Centrum voor Jeugd en Gezin in Dalfsen.  
Deze voorbereiding is opgepakt door de gemeente, de beide JGZ-organisaties (GGD en Carinova), 
het Kansnetwerk, Maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg. In juni 2009 is het CJG officieel 
geopend.  
 

 Ambulant Jongerenwerk                                                                                         n 

De ambulant jongerenwerker is sinds februari 2007 in dienst van de Stichting Maatschappelijke 
Opbouw Nieuwleusen. De SMON neemt in haar jaarverslag een apart onderdeel op over het ambulant 
jongerenwerk. Kort kan daarover het volgende opgenomen worden. Er was in 2008 veel vraag naar 
(individuele) hulp, gericht op vele terreinen zoals schuldhulpverlening, middelengebruik, thuissituatie 
en school of werk.  
Naast de hulp neemt de ambulant jongerenwerker deel aan netwerken zoals KANS en het 
ZorgAdviesTeam. Ook organiseert zij preventieactiviteiten en ondersteunt zij jongeren bij het 
realiseren van hun wensen (Jop, meersportenplein, etc.) Keten en hanggroepen zijn bezocht om 
contacten te leggen en overlast of problemen te voorkomen.  
 
Het ambulant jongerenwerk is inmiddels een onmisbare schakel geworden in het jeugdbeleid. De 
jongerenwerker dreigt echter overvol te raken met hulpvragen en de ambulant jongerenwerker geeft 
dan ook aan dat er uitbreiding is gewenst. Als uitbreiding niet mogelijk is, zal een keuze gemaakt 
moeten worden tussen zorg/hulpverlening en opbouwwerk.  
 

  Leerplicht en voortijdig schoolverlaten                                                             n 
 
Formatie 
Het aantal uren voor de uitvoering van leerplicht lag jaren onder de landelijke richtlijn. Omdat de 
gemeente bijzondere aandacht heeft voor het voorkomen en tegengaan van voortijdige schooluitval, is 
in juni 2008 de formatie leerplicht uitgebreid. Hierdoor is er meer tijd om contacten met scholen te 
onderhouden en voorlichting te geven. Ook is er meer ruimte om regionale ambities waar te maken.  
 
Schoolverzuim 
De toenemende aandacht voor het vroegtijdig signaleren en behandelen van schoolverzuim uit zich in 
de cijfers van signaalverzuim, waarbij sprake is van achterliggende problematiek. In het schooljaar 
2007-2008 zijn 44 meldingen van signaalverzuim ontvangen, een toename van 12% ten opzichte van 
het schooljaar 2006-2007. Daartegenover zien we een daling van het luxe verzuim. Dit speelt wanneer 
de ouders hun kinderen buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen. Twee meldingen van luxe 
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verzuim heeft de gemeente in het schooljaar 2007-2008 ontvangen. Onduidelijk is of dit aantal matcht 
met de praktijk. De gemeente wil hiervoor bij de scholen meer aandacht vragen en frequenter gaan 
controleren.  
 
Aantal voortijdig schoolverlaters  
Het aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland ligt gemiddeld op zo’n 4,2%. De gemeente Dalfsen 
scoort onder dit landelijk gemiddelde. Het percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters bedroeg in 
2007-2008 namelijk 2,9%. In absolute zin ging het om 52 voortijdig schoolverlaters. Al deze jongeren 
zijn aangemeld bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) voortijdig schoolverlaten. Ruim 
42% volgt inmiddels weer onderwijs met het doel alsnog een startkwalificatie te behalen. 40% is 
zelfstandig of met ondersteuning (loonkostensubsidie, re-integratietraject jong gehandicapten) 
toegetreden tot de arbeidsmarkt. Een deel krijgt daarbij de kans om alsnog via de werkgever een 
opleiding te volgen. Voor zes jongeren uit deze groep was een opleiding op het niveau van een 
startkwalificatie niet haalbaar. De overige 18% is nog in traject bij het RMC of is tijdelijk gestopt met 
het volgen van onderwijs als gevolg van persoonlijke problematiek.  
 
In 2008 is de nota ‘Klaar voor de start’ in regionaal verband vastgesteld om te komen tot een optimale 
aanpak van voortijdig schoolverlaten en optimale kansen voor jongeren tussen 4 – 23 jaar. In het 
uitvoeringsprogramma zijn per onderwijssoort actiepunten ontwikkeld waar het accent ligt bij 
preventie, een eenduidige aanpak, het versterken van zorgstructuren en de overgang tussen de 
verschillende schoolsoorten. Ook is er aandacht voor een goede aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt.  

 
 Benchmark Wmo                                                                                                     n 
Dalfsen scoort goed op de ‘jeugdthermometer’, met een score van 78% ten opzichte van een landelijk 
gemiddelde van 58%. De indicatoren voor de thermometer zijn onder andere de faciliteiten voor 
opvoedondersteuning, het aantal verzuimmeldingen en het aantal processen verbaal, het gebruik van 
opvoedondersteuning. Ook vorig jaar scoorde de gemeente goed op het onderdeel jeugd.  
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66 Mantelzorg en vrijwillige inzet                                                          s  
 
 Mantelzorg                                                                                                                n 
In 2008 is de nota ‘mantelzorgers in beeld’ vastgesteld. De nota was het product van overleg tussen 
belangenbehartigers, organisaties op het gebied van informele zorg en de gemeente. De nota stelt 
een aantal actiepunten voor om mantelzorgers te bereiken, om emotionele en praktische 
ondersteuning te bieden en om arbeid en zorg beter mogelijk te maken.  
 
Bereiken van mantelzorgers 
Vanaf september 2008 hebben wij een subsidie verleend aan het Platform Mantelzorg Overijssel. 
Gedurende één jaar is deze belangenbehartigende organisatie ingeschakeld om de werkgroepen 
mantelzorg te ondersteunen en te versterken. Doelstelling van het project is dat de werkgroepen 
mantelzorg beter in staat zijn om mantelzorgers te bereiken en de behoeften van mantelzorgers in 
beeld te brengen.  
 
Emotionele ondersteuning  
Vanaf 2007 levert de gemeente een bijdrage aan de organisatie van de Dag van de Mantelzorg. 
Zowel in 2007 als 2008 was de Dag van de Mantelzorg goed bezocht en gewaardeerd door 
mantelzorgers en het krijgt dan ook een structureel vervolg.  
Ook is in 2008 het Alzheimercafé van start gegaan. Deze loopt boven verwachting. Naast een vaste 
groep bezoekers trekt het Alzheimercafé afhankelijk van het thema nieuwe mantelzorgers.  
 
Mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg.  
Individuele mantelzorgondersteuning wordt in Dalfsen door twee organisaties uitgevoerd, namelijk 
door Carinova Steunpunt Mantelzorg en stichting Vrijwillige Thuiszorg. Deze laatste organisatie 
verzorgt ook de vrijwillige thuiszorg in Dalfsen. Om duidelijkheid te scheppen en het bereik van 
mantelzorgondersteuning te vergroten, hebben wij na een zorgvuldige overweging en na overleg met 
de werkgroepen mantelzorg in december 2008 besloten om de mantelzorgondersteuning in zijn 
geheel onder te brengen bij Carinova Steunpunt Mantelzorg en de vrijwillige thuiszorg bij Stichting 
Vrijwillige Thuiszorg. 
 
Arbeid en Zorg 
Vanaf 2007 konden mantelzorgers terecht bij een regionaal werkzame mantelzorgmakelaar, die 
mantelzorgers ondersteunt op met name sociaal-juridisch gebied. Het gaat dan om het aanvragen van 
voorzieningen, het oplossen van conflicten met de werkgever, het indienen van een bezwaarschrift, 
etc. In 2008 zijn de mantelzorgconsulenten van onze steunpunten ook opgeleid tot 
mantelzorgmakelaar. 
 
Eind 2009 voert de gemeente een onderzoek uit naar de behoeften van mantelzorgers, het gebruik 
van en de tevredenheid over voorzieningen. De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen vraag en 
aanbod nog beter op elkaar aan te laten sluiten.  
 

Vrijwillige inzet                                                                                                          n 
 
Nulmeting 
In 2008 is een nulmeting uitgevoerd. Deze nulmeting had als doel knelpunten en behoeften in het 
vrijwilligerswerk in beeld te brengen. Deze nulmeting vormt de basis voor actualisering van het 
vrijwilligersbeleid van de gemeente en draagt tevens bij aan de doelstelling in het Wmo beleidskader 
om het Steunpunt Vrijwilligerswerk de komende jaren te ontwikkelen tot de spin in het web voor het 
vrijwilligerswerk.  
 
De schriftelijke enquête is verzonden naar 325 organisaties en instellingen in de gemeente. 48 % 
heeft de enquête ingevuld. De uitkomsten in het kort:  
Organisatie: hoewel slechts 12% van de organisaties te maken heeft met een daling van het aantal 
leden of cliënten, valt op dat 39% de van verenigingen aangeeft niet tevreden te zijn met het dit 
aantal. Opvallend is ook dat op het gebied van werving en behoud van vrijwilligers slechts in beperkte 
mate wordt samengewerkt.  
Over de vrijwilligers: uit de enquête blijkt dat een deel van de verenigingen behoefte heeft aan meer 
vrijwilligers. Dit uit zich met name op het gebied van bestuurswerk en uitvoeren en begeleiden van 
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activiteiten. Opvallend is tevens maar door een beperkte aantal organisaties een beroep dat wordt 
gedaan op het Steunpunt vrijwilligerswerk bij werving van vrijwilligers en het verkrijgen van 
ondersteuning.  
Het Steunpunt vrijwilligerswerk: het Steunpunt is bekend bij een meerderheid van de respondenten. 
Opvallend is vervolgens dat wanneer doorgevraagd wordt naar ervaringen met en opvattingen over 
het Steunpunt slechts een klein deel van de inzenders hier op antwoord geeft. Uit dit deel van de 
enquête kunnen dan ook nog moeilijk conclusies getrokken worden. 
Verdere beleidsinformatie: uit vragen naar mogelijkheden voor specifieke doelgroepen, (sociale 
activering, inburgering, maatschappelijke stages, etc.) blijkt dat bij een deel van de verenigingen wel 
belangstelling is, maar dat daadwerkelijke activiteit op dit gebied beperkt is.  
Ontmoetingsactiviteit: Vrijwilligersorganisaties geven aan dat ontmoetingsbijeenkomsten een 
meerwaarde kunnen hebben voor vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid. 
 
Vrijwilligersverzekering 
In 2008 heeft de gemeenteraad besloten om een collectieve vrijwilligersverzekering af te sluiten voor 
alle vrijwilligers in de gemeente Dalfsen. Dit betekent dat alle vrijwilligers in Dalfsen automatisch zijn 
verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. Organisaties met een balanstotaal onder de    
€ 500.000 zijn daarnaast ook verzekerd tegen bestuurdersaansprakelijkheid. Deze verzekering 
betekent voor veel vrijwilligersorganisaties een (administratieve) last minder. 

 
Benchmark Wmo                                                                                                       n 
Op de thermometer die het klimaat voor mantelzorgers en vrijwilligers aangeeft, scoort de gemeente 
iets boven gemiddeld (79% ten opzichte van 74%). De thermometer is gebaseerd op het aantal 
voorzieningen die er in de gemeente zijn om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen.  
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk, de vrijwilligersverzekering, de respijtzorg en emotionele 
ondersteuning van mantelzorgers zijn voorbeelden van dit soort voorzieningen. 
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77  Maatschappelijke opvang,  collectieve GGZ en verslavingszorg               n 

 
De prestatievelden 7, 8 en 9 in de Wmo omvatten een breed gebied met als gezamenlijke noemer de 
ondersteuning aan “bijzondere doelgroepen’. Voor een deel van dit deel van de Wmo geldt dat bij de 
uitvoering sprake is van een belangrijke rol voor de centrumgemeente (Zwolle) en dat er sprake is van 
regionale aanpak. Dit neemt niet weg dat in de Wmo de afzonderlijke gemeenten de (regie)opdracht 
hebben gekregen op dit gebied.  
 

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, aanpas huiselijk geweld             n 

Onder de noemer maatschappelijk opvang is specifiek aandacht besteed aan de  aanpak huiselijk 
geweld. In de aanpak huiselijk geweld wordt nauw samengewerkt met de gemeente Ommen. Er is 
een gezamenlijk uitvoeringsnetwerk. Dit uitvoeringsnetwerk is vooral gericht op personen vanaf 23 
jaar die met huiselijk geweld  te maken hebben. Het jeugdhulpteam richt zich op de kinderen en 
jongeren. Beide netwerken werken volgens de Kansmethodiek en hebben dezelfde procesmanager 
die verantwoordelijk is voor aansturing en voortgangsbewaking.  
In 2008 is gewerkt aan versterking van de integrale aanpak en is voorlichting gegeven over het 
herkennen van signalen.  
Naast voorlichting en informatie vindt casuïstiekbespreking plaats. In 2008 zijn er in Dalfsen zes 
gevallen van huiselijk geweld in het casuïstiek overleg besproken. Daarvan zijn er twee (ook) 
besproken in het jeugdhulpteam Dalfsen..  
Het tijdelijk huisverbod is in 2009 één van de middelen die ingezet kunnen worden in situaties van 
huiselijk geweld, met name de tweede helft van 2008 heeft de voorbereiding plaatsgevonden om 
hieraan uitvoeding te kunnen geven. Met ingang van 1 maart 2009 wordt deze maatregel ook in 
Dalfsen uitgevoerd.  
 

Collectieve preventie GGZ                                 n 

Aansluitend op de gemeentelijke taak op het gebied van preventie in de openbare gezondheidszorg, 
heeft de gemeente met de invoering van de Wmo ook een preventieve taak op het gebied van de 
GGZ. Uitvoering van deze taak vindt plaats door Dimence (voorheen Riagg).  
De preventie GGZ bestond in 2008 uit algemene activiteiten en specifiek lokale uitvoering. Daarbij is 
bijvoorbeeld aandacht besteed aan (preventie van) depressie bij jongeren en volwassenen. Naast 
aanwezigheid bij algemene voorlichtings- en informatie bijeenkomsten en brochures is ook 
voorlichting gegeven aan specifieke doelgroepen. Zo zijn docenten een leerlingbegeleiders van het 
Agnietencollege geïnformeerd over het herkennen van signalen bij psychische problematiek 
(depressie, zelfmutilatie) bij leerlingen en hoe hiermee om te gaan en was Dimence betrokken bij het 
Kansnetwerk.   
De inzet van de collectieve preventie GGZ op het voorkomen van depressie vloeit voort uit landelijke 
en lokale speerpunten in het preventief gezondheidsbeleid. In de uitvoeringsafspraken met Dimence 
blijft depressie dan ook een belangrijke rol spelen. In de aanpak wordt daarbij onderscheid gemaakt 
tussen doelgroepen jeugd, volwassen en ouderen. Dimence speelt daarnaast in preventieve zin, in 
samenwerking met Carinova een rol in voorlichting en informatieverstrekking aan mantelzorgers van 
mensen met een psychische stoornis. Een derde speerpunt is algemene voorlichting over de 
psychische ziektebeelden en hoe daarmee om te gaan. 
De inzet op deze terreinen vindt gedeeltelijk plaats met een lokale invulling, maar daar waar regionaal 
dezelfde vraag leeft, kan (regionale) bundeling van middelen en krachten tot een versterking leiden. 
Na de lokale duidelijkheid over de prestaties in de collectieve preventie GGZ wordt daaraan in 2009 
aandacht besteed.  
 

Overige doelgroepen               n 

Naast de hierboven beschreven specifieke zaken is er ook in 2008 sprake van reguliere uitvoering van 
zorg voor verslaafden, preventieve voorlichting op het gebied van genotmiddelen door Tactus, 
uitvoering bemoeizorg gericht op zorgmijders door Team Via en daklozen opvang in Zwolle. Een 
belangrijk deel van deze activiteiten vindt plaats in Zwolle (als centrumgemeente voor Noord-Veluwe 
en  regio IJssel-Vecht, of via de GGD IJsselland (voorheen GGD regio IJssel-Vecht). Door middel van 
deze centrumgemeentelijke en regionale aanpak wordt voorzien in de behoefte aan voorzieningen 
voor deze “bijzondere deelgroepen”.  
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Bijlage 1 Jaarcijfers 2008 individuele Wmo- voorzieningen                             n 
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Jaarcijfers 2008 Individuele Wmo-voorzieningen 
 
Voordat op de jaarcijfers wordt ingegaan, volgt eerst een beschrijving van de wijze van afhandeling 
van aanvragen. Ook wordt hierbij ingegaan op de (ontwikkeling) van het aantal aangevraagde en 
beëindigde Wmo-voorzieningen. 
 
1. Afhandeling van aanvragen 
Om het recht op een Wmo-voorziening te kunnen bepalen, is het innemen van de aanvraag zeer 
belangrijk. Als een aanvraag binnenkomt, wordt er door de Wmo-consulentes gekeken of en zo ja wat 
er van de cliënt reeds bekend is. Als de cliënt niet bekend is dan wordt bij de eerste aanvraag in ieder 
geval op huisbezoek gegaan waarbij de gehele situatie wordt doorgenomen en waarbij wordt bekeken 
of er ook andere Wmo-voorzieningen noodzakelijk zijn. Zoals aangegeven, kent qua werkzaamheden 
hulp bij het huishouden een andere dynamiek dan woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen: 
 
- afdoening aanvragen woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen, waarbij de cliënt reeds bekend is 
Bij dergelijke aanvragen wordt eerst telefonisch contact opgenomen en alsnog veelvuldig een 
huisbezoek gebracht om de aanvraag door te spreken en goed zicht op de situatie te krijgen. Op basis 
hiervan wordt bekeken of er voldoende informatie beschikbaar is of dat er aanvullend informatie 
noodzakelijk is (bijvoorbeeld: medisch advies van arts) omdat het een totaalbeeld geeft en het ook de 
mogelijkheid biedt om met de cliënt in gesprek te gaan waarom bepaalde Wmo-voorzieningen wel of 
niet geleverd kunnen worden. Verschillende cliënten weten namelijk precies wat ze willen en ook 
gebeurt het regelmatig dat direct betrokkenen aangeven welke Wmo-voorzieningen volgens hen 
verstrekt moet worden. Uitgangspunt bij de verstrekking van Wmo-voorzieningen is dat ze adequaat 
moeten zijn. Vervolgens wordt bij vergelijkbare alternatieven gekeken naar de goedkoopste. 
 
- afdoening aanvragen hulp bij het huishouden, waarbij de cliënt reeds bekend is 
Uit (inmiddels ook zelf) opgedane ervaringen blijkt dat telefonische indicatie een prima middel is om 
op praktische en pragmatische wijze een goed beeld te krijgen. Veelal volstaat telefonische indicatie. 
Als uit telefonische indicatie (met reeds aanwezige en verkregen achtergrondinformatie) blijkt dat er 
nog vraagtekens zijn, vindt huisbezoek plaats. Praktisch in alle gevallen blijkt dit een bevestiging van 
de telefonische indicatie te zijn. Voor alle duidelijkheid: soms blijkt inderdaad niet de juiste indicatie te 
zijn gesteld. In de praktijk blijkt dan dat via familie of via de zorgverlener aan de bel wordt getrokken, 
waarbij de situatie opnieuw wordt beoordeeld en alsnog een huisbezoek wordt gepland.  
Ook is en wordt geïnvesteerd in de contacten met de zorgaanbieders. Zij komen bij cliënten thuis en 
afgesproken is dat zij melden als er in hun ogen sprake is van een verslechterende situatie met als 
gevolg dat de indicatie moet worden aangepast. Dit is vervolgens voor ons aanleiding om contact op 
te nemen met de cliënt en te bekijken of aanpassing van de indicatie noodzakelijk is. 
 
2. Jaarcijfers 2008 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

a. woon-, rolstoel en vervoersvoorzieningen; 
b. hulp bij het huishouden 

 
Ad a. woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen  
Uit de cijfers van 2008 blijkt dat de totale kosten over 2008 uitkomen op een bedrag van  
€ 938.000. De totale netto-kosten over 2008 kunnen als volgt onderverdeeld worden: 
 
 
 

 Omschrijving      

 Uitgaven Uitgaven 
2008 

Uitgaven 
2007 

Uitgaven 
2006 

Uitgaven 
2005 

1. Vervoer     

 - autokostenvergoeding €       41.000 €       38.000 €     39.000 €     41.000 

 - kosten regiotaxi €     189.000 €     170.000 €   170.000 €   155.000 

 - scootmobielen en overige 
voorz.  in natura 

€     228.000 €     132.000 €   130.000 €   238.000 

 Totaal vervoer €     458.000 €     340.000 €   339.000 €   434.000 

2.  Rolstoelen     

 - verstrekking rolstoelen,  €     217.000 €     133.000 €   133.000 €   144.000 
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aanpassing en vervanging 

3.  Woonvoorzieningen     

 - verstrekking diverse 
woonvoorzieningen en 
verhuiskostenvergoeding 

€     267.000 €     302.000 €    306.000 €   405.000 

 Uitgaven voorzieningen €    942.000 €     775.000   € 778.000 €   983.000 

4.  Storting in Wvg-reserve    €   121.000 €   124.000 

5. Kosten medische 
adviezen (arts) + overige 
kosten 

€      20.000  €       13.000 €       7.000 €     39.000 

 Totaal bruto-uitgaven €   962.000 €     788.000 €   906.000 € 1.146.000 

      

 Inkomsten     

6. Tev. berekend ond. 2007 €     17.000    

7.  Regiotaxi, afrekening 
voorg. jaren 

€       1.000  €        2.000  €      20.000 

8.  Boetes (totaal) €       5.000 €       26.000   

9. Overname middelen door 
andere gemeenten 

    

 - vervoer €       1.000 €         6.000 €       6.000 €      17.000 

 - rolstoelen  €         1.000 €       4.000 €      13.000 

 - woonvoorzieningen   €       1.000 €        2.000 

 Totaal overname middelen  €         7.000 €     11.000 €      32.000 

10  Rijksvergoeding 
woonvoorzieningen 

       €     100.000 €     30.000 €      64.000 

11 Onttrekking aan Wvg-
reserve 

    

 Totaal inkomsten €        24.000 €     135.000 €      41.000 €    116.000 

 Totaal netto-uitgaven  €      938.000 €     653.000 €    865.000 € 1.030.000 

 
 
Ad b. Hulp bij het huishouden 
Uit de cijfers van 2008 blijkt dat de totale netto-kosten over 2008 uitkomen op een bedrag van  
€ 1.250.000.  
 
 Omschrijving   

 Uitgaven Uitgaven 2008 Uitgaven 2007 

1. Zorg in natura  €   1.096.000 €     1.190.000  

2. Persoonsgebonden budget €      374.000 €        333.000 

3.  Diensten van derden €        35.000 €          46.000 

4. Uitgaaf vorig dienstjaar €        24.000  

 Totaal bruto-uitgaven €   1.529.000 €     1.569.000 

    

 Inkomsten   

5. Eigen bijdrage €      240.000 €       225.000 

6. Overige ontvangsten €          9.000 €           2.000 

7. Teruggevorderde PGB’s  €        30.000  

 Totaal inkomsten €      279.000 €       227.000 

 Totaal netto-uitgaven €   1.250.000 €    1.342.000 

 
 
 
Toelichting jaarcijfers 2008 
Ook hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

a. woon-, rolstoel en vervoersvoorzieningen; 
b. hulp bij het huishouden 
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Ad a. woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen 
 
Uitgaven 
 
1.vervoer 
- Autokostenvergoeding 
Een aantal personen krijgt een maandelijkse autokostenvergoeding. De meest toegekende 
vergoeding is een bedrag van € 85,-- ( was € 72,50) per maand. Dit bedrag is gebaseerd op een 
vergoeding van 3.000 kilometer per jaar.  
 

 2008 2007 2006 2005 

Aantal personen met 
autokostenvergoeding 

39 46 46 49 

 
- Regiotaxi  
Het aantal pashouders blijft ongeveer gelijk. Uit ervaringen van Arriva blijkt dat ongeveer de helft van 
het aantal pashouders niet of nauwelijks gebruik maakt van de regiotaxi. De Wmo-reiziger betaalt 
vanaf april 2005 een instaptarief van € 0,45 en een tarief per zone (ongeveer 4 km.) van € 0,45 
(voorheen € 0,40). Dit tarief is ook gehandhaafd in 2008. Na aftrek van de eigen bijdrage bedraagt de 
kostprijs per zone ongeveer € 3,55 (2007: € 3,40). In 2008 nam het totaal aantal verreden zones van 
de Wmo-klanten in Dalfsen toe ten opzichte van voorgaande jaren.  
 

 2008 2007 2006 2005 

Aantal pashouders 451 460 449 468 

Aantal verreden 
zones 

53.000 50.000 50.000 50.000 

 
- scootmobielen en overige voorzieningen in natura 
Naast de kosten van aanschaf van middelen (zoals scootmobielen, bijzondere fietsen en aanpassing 
auto), betreft dit de kosten van onderhoud van de middelen, de kosten van aanpassing van reeds 
verstrekte middelen en rijlessen  en de vergoeding voor de oplaadkosten van de elektrische middelen. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat alle personen die gebruik maken van een scootmobiel jaarlijks een 
oplaadkostenvergoeding van € 100 ontvangen. De kosten zijn een stuk hoger dan vorig jaar omdat  
veel scootmobielen in verband met leeftijd en gebruik verschroot zijn, met als gevolg dat het in de 
praktijk slechts in beperkte mate mogelijk was scootmobielen uit depot te verstrekken. Veel 
scootmobielen zijn dan ook nieuw aangeschaft. Ook gelden na de aanbesteding in 2008 over de 
gehele linie hogere tarieven (nieuwprijs, herverstrekking, onderhoud en verzekering).  
 

 2008 2007 2006 2005 

Aantal verstrekte 
scootmobielen 

34 31 34 32 

Uitstaand bestand 134 134 126 118 

 
2. Rolstoelen 
Het betreft kosten van aanschaf van nieuwe rolstoelen, de kosten van aanpassing van reeds 
verstrekte rolstoelen, de kosten van onderhoud en de vergoeding van oplaadkosten voor elektrische 
rolstoelen. De middelen werden aangeschaft via Welzorg en vanaf 1 april door RSR. In 2008 zijn in 
totaal 109 rolstoelen verstrekt, waarvan 7 elektrische rolstoelen. Het aantal personen in Dalfsen dat 
gebruik maakt van een rolstoel bedroeg 31 december 2008: 308, waarvan 15 personen een 
elektrische rolstoel. De personen die  gebruik maken van een elektrische rolstoel ontvangen jaarlijks 
een oplaadkostenvergoeding van € 100. Ook hier geldt fors hogere kosten ten opzichte van vorig jaar. 
Dit wordt met name veroorzaakt door het groter aantal verstrekte rolstoelen. Wel is het hier gelukt om 
veel rolstoelen uit depot te verstrekken. Ook gelden na de aanbesteding in 2008 over de gehele linie 
hogere tarieven (nieuwprijs, herverstrekking, onderhoud en verzekering voor elektrische rolstoelen) 
met als gevolg in het totaal fors hogere kosten. 
 

  2008 2007 2006 2005 

Aantal verstrekte 
rolstoelen 

109  86 95 81 



 
Paraaf griffier: 

20 

Uitstaand bestand 
rolstoelen 

293 257 246 248 

Uitstaand bestand  
elektrische rolstoelen 

 15  17  15    9 

Totaal uitstaand 
bestand 

308 274 261 257 

 
3. Woonvoorzieningen 
In grote lijnen betreffen dit: aanpassingen van woningen (variërend van kleine woningaanpassingen, 
zoals: het aanbrengen van beugels, aanpassing van drempels, trapliften, tot grote 
woningaanpassingen, zoals: aanpassing woning voor realisatie slaapkamer beneden), 
woonvoorzieningen (voorzieningen niet aard- en nagelvast, zoals douche- en toiletstoellen en tilliften) 
en aantal verstrekte verhuiskostenvergoedingen. In de woningaanpassingen zijn ook de kosten voor 
grote woningaanpassingen inbegrepen. Ondanks het feit dat er zeer veel woonvoorzieningen zijn 
verstrekt, zijn de kosten beperkt gebleven omdat het met name kleine woonvoorzieningen c.q. 
woningaanpassingen betreft en geen grote woningaanpassingen (kosten meer dan € 20.400) zijn 
uitgevoerd. 
 
 2008 2007 2006 2005 

Woningaanpassing   81   59  71   65 

Woonvoorziening 136   68 121   87 

Verhuizing    4     7    5    3 

Totaal 221 134 197 155 

 
4. Storting in Wvg-reserve 
Voorzover de netto-uitgaven van de voorzieningen op rekeningbasis lager uitvallen dan de 
(bijgestelde) begrotingsbedragen, werd het verschil in de Wvg-reserve gestort. Dit is vanaf 2007 
veranderd. Op basis van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen is de Wvg-reserve, samen 
met enkele andere reserves, opgegaan in de reserve maatschappelijke dienstverlening. Hierbij is 
bepaald dat op basis van de jaarlijkse uitgaven en inkomsten geen storting of onttrekking meer 
plaatsvindt. De tekorten of overschotten worden jaarlijks ten laste c.q. ten gunste van de 
gemeenterekening gebracht.  
 
5. Kosten medische adviezen 
Voor complexe aanvragen wordt advies gevraagd van een arts en. Omdat er personeelsleden in 
dienst met ergonomische kennis en ervaring wordt dit aanzienlijk beperkt. Alleen als medisch advies 
noodzakelijk is, wordt advies gevraagd van een arts. Ook zijn de kosten voor medische adviezen 
feitelijk lager. Een gedeelte van deze kosten heeft namelijk betrekking op medische advisering voor 
gehandicaptenparkeerkaarten.  
 
6. Teveel berekend onderhoud 2007 
Welzorg heeft in 2007 teveel onderhoud in rekening gebracht en dit is in 2008 terugbetaald. 
 
8. Inkomsten uit boetes 
Dit betreft de laatste inkomsten uit opgelegde boetes aan Welzorg voor de veel te lange afhandeling 
van aanvragen tot feitelijke aflevering. 
 
9. Overname middelen door andere gemeenten 
In 2008 is hiervoor een bedrag ontvangen van € 1.000. Het betreft veelal middelen die bij verhuizing 
worden overgenomen door de betreffende gemeente.  
 
10. Rijksvergoeding woonvoorzieningen 
Woningaanpassingen boven een bedrag van € 20.400 kunnen vanaf 2007 niet meer bij het Rijk 
worden gedeclareerd. Voor het verstrijken van deze regeling zijn er drie grote woningaanpassingen 
gedeclareerd waarvoor in 2007 een vergoeding van in totaal € 100.000 is ontvangen van het 
ministerie van VWS.  
 
11. Onttrekking Wvg-reserve 
Voor zover de netto-uitgaven voor de voorzieningen op rekeningbasis hoger uitvallen dan de 
(bijgestelde) begrotingsbedragen, werd het verschil ten laste van de Wvg-reserve gebracht. Zoals 
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eerder onder punt 4 (Storting Wvg-reserve) is medegedeeld, is dit vanaf 2007 veranderd. Op basis 
van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen is de Wvg-reserve, samen met enkele andere 
reserves, opgegaan in de reserve maatschappelijke dienstverlening. Hierbij is bepaald dat op basis 
van de jaarlijkse uitgaven en inkomsten geen storting of onttrekking meer plaatsvindt. De tekorten of 
overschotten worden jaarlijks ten laste c.q. ten gunste van de gemeenterekening gebracht.  
 
Ad b. Hulp bij het huishouden 
Uitgaven 
 
1. Zorg in natura 
Dit betreft de betalingen aan de drie geselecteerde zorgaanbieders, waarvan Carinova verreweg de 
grootste is. Het aantal cliënten waaraan deze zorgaanbieders op 31 december 2008 hulp bij 
huishouden leverde is in totaal 476, waarvan 298 HH1 en 178 HH2. Hierbij moet vermeld worden dat 
de zorgaanbieders moeite hadden in de zomermaanden de hulp te bieden. De vervanging bleek niet 
goed geregeld te zijn met als gevolg dat het niet altijd mogelijk bleek vervangende hulp te bieden. Ook 
is bij cliënten minder uren hulp ingezet. Hier is van geleerd want in de kerstvakantie was de 
vervanging wel goed geregeld. 
 

 2008 2007 

Aantal HH1-cliënten 298 251 

Aantal HH2-cliënten 178 237 

Totaal aantal cliënten 476 488 

  
2. Persoonsgebonden budget (PGB) 
Dit betreft de betalingen aan cliënten die hulp bij het huishouden in de vorm van een PGB wensen te 
ontvangen. Het aantal cliënten waaraan een PGB wordt betaald, is op 31 december 2008: 82. Voor 
alle duidelijkheid: voor het jaar 2007 was dit het aantal cliënten, uitgezonderd het aantal cliënten 
waarvan het Zorgkantoor tot 1 januari 2008 zorgde voor uitbetaling van het PGB aan 
overgangscliënten. Hierin zitten ook inbegrepen de kosten voor ondersteuning PGB-houders door de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
 

 2008 2007 

Aantal PGB-cliënten 82 49 

 
3. Diensten van derden  
Dit betreft de kosten van het inhuren van het CIZ voor de indicatieadvisering hulp bij het huishouden.  
 
Inkomsten 
 
4. Uitgaaf vorig jaar 
Dit betreft een correctie van de in 2007 ten onrechte opgenomen eigen bijdrage. 
 
5. Eigen bijdrage 
Dit betreft de eigen bijdragen die door het CAK worden geïnd en aan de gemeente worden 
afgedragen. 
 
6. Overige ontvangsten 
Dit betreft met name terug ontvangen bedragen van ten onrechte in rekening gebrachte facturen van 
de betrokken thuiszorgorganisaties.  
 
7. Teruggevorderde PGB’s 
Cliënten leggen twee maal per jaar verantwoording af over de besteding van het persoonsgebonden 
budget. Aan het eind van het jaar wordt definitief gekeken of, in verband met onvolledig gebruik of 
onjuist gebruik, terugvordering moet plaatsvinden. Over het jaar 2008 heeft er bij 27 cliënten een 
terugvordering plaatsgevonden in verband met onvolledig gebruik.  
 
Tot slot 
Wat hiervoor over de voormalige Wvg-reserve is genoemd, geldt ook voor hulp bij het huishouden.Er 
vindt op basis van de jaarlijkse uitgaven en inkomsten geen onttrekking of storting in de reserve 
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maatschappelijke dienstverlening plaats. De tekorten of overschotten komen jaarlijks ten laste c.q. ten 
gunste van de gemeenterekening.  
 
3. (Ontwikkeling) aantal aangevraagde Wmo-voorzieningen  
Ook hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

a. woon-, rolstoel en vervoersvoorzieningen; 
b. hulp bij het huishouden 

 
Ad a. woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen 
Door het nieuwe automatiseringssysteem wordt vanaf 2006 niet meer het aantal aanvragers 
geregistreerd, maar het aantal aangevraagde Wmo-voorzieningen. Ter info: het aantal aanvragers is 
minder want vaak worden meerdere Wmo-voorzieningen tegelijkertijd aangevraagd. In 2008 zijn in 
totaal 620 Wmo-voorzieningen aangevraagd.  Kortom: een forse stijging ten opzichte van 2007. 
 
 2008 2007 2006 2005 

aangevraagde 
Wmo-voorzieningen 

620 481 587 450 

 
Naast het aantal aangevraagde Wmo-voorzieningen is het de vraag hoeveel van deze aanvragen  
afgehandeld zijn. In 2008 zijn er 589  aanvragen afgehandeld. 
 

 2008 2007 2006 2005 

Afgehandelde Wmo-
voorzieningen 

589 478 509 455 

 
 
Voor alle duidelijkheid moet hierbij ook worden opgemerkt dat het aantal afgehandelde aanvragen niet 
alles zegt over het aantal toegekende voorzieningen. In het aantal afgehandelde aanvragen zijn er 
ook aanvragen afgewezen, buiten behandeling gesteld (i.v.m bijvoorbeeld verhuizing) of door de 
cliënten alsnog ingetrokken. 
 
 2008 2007 2006 2005 

toegekend 480 386 405 393 

afgewezen  85   57  62   39 

buiten behandeling 
gesteld 

   8   22  25   13 

ingetrokken   14    7  11    5 

foutief geboekt    2    6    6    5 

 
 
Wel moet direct worden opgemerkt dat dit een beeld geeft, maar niet alles zegt over de  hiermee 
gepaard gaande kosten en benodigde tijd om deze af te wikkelen. Zoals eerder opgemerkt zijn de 
kosten ook afhankelijk van andere factoren, zoals: al dan niet verstrekking uit depot, dure of goedkope 
voorziening, etc.. Over de benodigde tijd voor afhandeling van aanvragen blijkt dat sommige 
aanvragen zo duidelijk zijn dat ze direct kunnen worden afgewikkeld. Andere aanvragen daarentegen 
zijn soms zo complex dat met alles en iedereen overleg moet plaatsvinden om deze af te kunnen 
handelen. Bij het aantal afgewezen aanvragen moet ook worden opgemerkt dat dit een groot aantal 
aanvragen betreft die betrekking heeft op een gemaakte afspraak met de woningstichtingen. In grote 
lijnen komt het er op neer dat als een aanvraag betrekking heeft op kosten minder dan € 908 dan 
neemt de woningstichting de betrokken kosten voor eigen rekening en wordt de aanvraag afgewezen. 
 
Ad b. Hulp bij het huishouden 
Zoals eerder vermeld, registreert het automatiseringssysteem het aantal aangevraagde Wmo-
voorzieningen.Ter info: het aantal aanvragers is minder want sommige indicaties worden voor een 
korte duur afgegeven (bijvoorbeeld voor drie maanden), maar ook kunnen cliënten door wijzigende 
omstandigheden tijdens een jaar opnieuw een aanvraag indienen. In 2008 zijn in totaal 387 aanvragen 
hulp bij het huishouden ingediend. 
 

 2008 2007 

Aantal aanvragen 387 481 
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Naast het aantal aanvragen hulp bij het huishouden is het de vraag hoeveel aanvragen  
afgehandeld zijn. In 2008 zijn er 410 aanvragen afgehandeld. 
 

 2008 2007 

Aantal afgehandelde aanvragen 410 378 

 
Voor alle duidelijkheid moet hierbij ook worden opgemerkt dat het aantal afgehandelde aanvragen niet 
alles zegt over het aantal toegekende voorzieningen. In het aantal afgehandelde aanvragen zijn er 
ook aanvragen afgewezen, buiten behandeling gesteld (i.v.m bijvoorbeeld verhuizing) of door de 
cliënten alsnog ingetrokken. 
 

 2008 2007 

Toegekend 372 337 

Afgewezen   22  29 

buiten behandeling gesteld    3    5 

Ingetrokken   12    4 

foutief geboekt     1    3 

 
 
4. Aantal beëindigde voorzieningen 
Naast nieuwe aanvragen komt het regelmatig voor dat voorzieningen bij cliënten beëindigd worden. 
Dit omdat zij naar een andere gemeente verhuizen of komen te overlijden. Is dit het geval dan wordt 
eerst gekeken welke Wmo-voorzieningen cliënten hebben en vervolgens worden verschillende acties 
verricht. Dit varieert van het stopzetten van betalingen, het opdracht geven tot ophalen voorzieningen, 
overleg met andere gemeente over overname voorzieningen, overleg met woningeigenaar over 
aangebrachte woonvoorzieningen, etc.. Om een indruk te geven van het aantal beëindigde 
voorzieningen is in onderstaande tabel het aantal beëindigde Wmo-voorzieningen in het jaar 2008 
weergegeven. 
 
 
 2008 

Vervoersvoorzieningen  94 

Woonvoorzieningen  42 

Rolstoelvoorzieningen  55 

Hulp bij het huishouden  93 
 284 
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Bijlage 2  Overzicht actiepunten 2008 uit beleidskader Wmo 2008-2011    n  

 
 
Wmoloket                                                                                
 

Helderheid over positie Wmo-loket:  
Eind 2008 gestart met evaluatie Wmo-loket. Positie Wmo-loket is helder. In 2009 worden stappen 
gezet richting verbreding van het Wmo-loket.  
  
Wonen, welzijn en zorg                                                         
- 
  
Leefbaarheid en participatie in kernen                                  
 

Er is een DOP+  Hoonhorst:  
Dit is gerealiseerd.  
  
Opgroeien en opvoeden                                                         
 

Opstellen beleidsnota 
In 2008 is gestart met het opstellen van de beleidsnota. In 2009 is de nota in mei aan de raad 
voorgelegd. De raad gaat in gesprek met de jeugd.  
 

Formatie leerplicht is op peil 
Is gerealiseerd  
 

Actie ontwikkelen om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen 
In regionaal verband is de nota ‘klaar voor de start’ vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn 
doelstellingen uitgewerkt in verschillende actiepunten. 
 

Jaarlijks evalueren inzet ambulant jongerenwerk  
De SMON neemt het jongerenwerk jaarlijks als apart onderdeel op in haar jaarverslag.  
  
Mantelzorg en vrijwillige inzet    
 

Ontwikkelen van een enquête over het gebruik van voorzieningen 
We hebben via onze organisaties aardig in beeld van welke voorzieningen gebruik gemaakt wordt. De 
behoefte, het gebruik van en tevredenheid over voorzieningen nemen wij mee in ons onderzoek eind 
2009 onder mantelzorgers.   
 

Vraag en aanbod bij elkaar brengen 
De werkgroepen mantelzorg worden ondersteund om meer mantelzorgers te bereiken om hun 
belangen beter te kunnen behartigen. De werkgroepen mantelzorg kunnen de vraag in beeld brengen 
en met aanbieders bespreken. Dit is een continu proces. De enquête die we eind 2009 uitzetten moet 
ons verder inzicht geven in de vraag.   
 

Ieder jaar een Dag van de mantelzorg 
Is gerealiseerd  
 

Uitvoering Alzheimercafé 
Is gerealiseerd 
 

Nulmeting uitvoeren (vrijwillige inzet) 
Is gerealiseerd 
 

In kaart brengen van knelpunten, drempels en behoeften binnen het vrijwilligerswerk in 
Dalfsen.  

Is gerealiseerd met de nulmeting 
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Ondersteuningsvraag in kaart brengen 
Is gerealiseerd met de nulmeting  
 

Ontwikkelen van een podium waarop vrijwilligers in het zonnetje gezet kunnen worden 
Er is behoefte aan een podium, dit wordt in de nieuwe beleidsnota meegenomen.  
 
Maatschappelijke opvang, OGGZ en Verslavingszorg                  
 

Uitvoeringsafspraken met RIAGGz Over de IJssel 
RIAGGz Over de IJssel heet inmiddels Dimence. Met Dimence zijn uitvoeringsafspraken gemaakt.   
  
Beleidsparticipatie          
-                                                         
 


