
                                                                              

 

                                                        

 

 

 
 
 

Raadscommissievoorstel 
 
 
 
Status: Voorbereidend besluitvormend 
 
 
 
 

  
Agendapunt: 4 
  
Onderwerp: Kadernota transformatie sociaal domein 'Dichter bij de kern'  
  
Datum:  14 november 2017  
  
Portefeuillehouder: dhr. J.W. Uitslag  
  
Decosnummer: 698  
  

Informant: Evelien Klunder 
 e.klunder@dalfsen.nl 
 (0529) 488 353  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorstel: 

1. De kadernota transformatie sociaal domein “Dichter bij de kern” vast te stellen. 
2. Hiervoor een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen en in de dekking te voorzien  

             door te beschikken over het vrij besteedbare bedrag in programma 7; conform bijgaande  
             begrotingswijziging. 
 

 
 



                                                                        

 

 

 
Inleiding:  
In 2015 heeft het rijk een aantal taken in het sociaal domein gedecentraliseerd naar gemeentelijk 
niveau. Dit wordt ook wel de transitie genoemd. De decentralisaties hebben betrekking op de Wmo 
(wet maatschappelijke ondersteuning), de participatiewet en de jeugdwet. Vanaf 2015 zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor deze taken. Het idee achter de decentralisatie is dat deze taken beter en 
efficiënter uitgevoerd kunnen worden op gemeentelijk niveau, dichtbij de inwoners. De vormgeving 
van deze opdracht wordt ook wel de transformatie genoemd. Hoe kunnen we de voormalige rijkstaken 
sociaal domein op lokaal niveau, dichterbij de inwoners, passend bij de vragen die worden gesteld, 
uitvoeren. 
 
Dichter bij de kern is de visie van de gemeente Dalfsen op de transformatie in het sociaal domein. Een 
visie op het begrip transformatie en een beeld hoe we deze visie willen vormgeven. In de kadernota  
transformatie wordt de visie op transformatie nader uitgewerkt en wordt een basis gelegd voor het 
beleid/uitvoeringsplan transformatie. 
 
Argumenten: 
1.1.De visie op de transformatie sociaal domein past bij de decentralisatie opdracht vanuit het rijk en 
bij de missie van de gemeente Dalfsen. 
Lokaal, dichtbij inwoners kan zorg en ondersteuning beter en efficiënter worden georganiseerd, dat is 
de gedachte vanuit het rijk als het gaat over de decentralisaties sociaal domein. Het is jammer dat er 
een bezuiniging aan werd gekoppeld, die ervoor zorgde dat er veel onduidelijkheid was over het 
beschikbare budget in relatie tot de opdracht, waardoor begrippen als eigen kracht en 
zelfredzaamheid een eigen leven gingen leiden, ook in de gemeente Dalfsen. Passende en duurzame 
oplossingen zijn inderdaad het beste te organiseren op lokaal niveau. Dat is ook de overtuiging die we 
in Dalfsen hebben. We verwachten dat we door de transformatie een nog betere dienstverlening 
ontwikkelen richting onze inwoners die uitgaat van de vraag van de inwoner en samen met de inwoner 
zorgt voor een passende en toekomstbestendige oplossing. Hierbij wordt ook gekeken wat een 
inwoner zelf kan binnen het werken aan zijn of haar oplossing. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat 
preventie maatregelen, waarbij nabijheid en ontmoeting sleutelwoorden zijn, beter op lokaal niveau 
kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Dit alles draagt bij aan de kern van onze opdracht als 
gemeente, zoals verwoord in onze missie, dat het fijn wonen, werken en leven is in de gemeente 
Dalfsen. 
 
1.2 De visie op transformatie zorgt voor een betere dienstverlening voor onze inwoners. 
De visie op transformatie gaat uit van een dienstverlening waarbij de vraag van de inwoner en de 
daarbij passende en duurzame oplossing centraal staat. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zorgt voor een 
nog betere dienstverlening richting onze inwoners en dat dit bijdraagt aan onze missie als gemeente – 
dat het fijn wonen, werken en leven is in de gemeente Dalfsen. 
 
1.3 De visie op transformatie past bij de adviezen die de gemeenteraad ons heeft meegegeven in de 
werksessie sociaal domein op 22 mei 2017. 
Op 22 mei 2017 heeft uw raad een werksessie sociaal domein georganiseerd waarbij samen met 
professionals is gekeken naar de ontwikkelen in het sociaal domein. De adviezen die uit deze 
werksessie door u zijn meegegeven; 

- Geef ons (aanbieders) het vertrouwen dat wij een goed resultaat leveren. 
- Werken vanuit de gemeente zelf vereist ook maatwerk. 
- Privacy is een belangrijk aandachtspunt. 

- Een zorgbehoefte loopt niet langs wettelijke kaders. 

Deze uitgangspunten sluiten naadloos aan bij de voorgestelde visie op de transformatie sociaal 
domein. 



                                                                        

 

 

1.4 De visie op transformatie en de inzet op preventie en voorliggend veld geven de meeste kans om 
de opdracht die we hebben binnen het sociaal domein ook uit te voeren binnen het beschikbare 
budget.  
Hoewel het budget niet leidend is binnen de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft binnen het 
sociaal domein is het wel legitiem om de financiën in beeld te houden en waar mogelijk bij te sturen 
(zonder gevolgen voor de voortgang van zorg). We hebben te maken met open eind regelingen die 
soms hoger uitvallen dan verwacht. Onze overtuiging is dat door een goede preventie structuur en 
voorzieningen in het voorliggend veld er een grotere kans is dat we de noodzakelijke zorg kunnen 
financieren binnen het daarvoor beschikbare budget. Het doel van preventie is om, waar mogelijk, te 
voorkomen dat zorg nodig is of om problemen in een vroegtijdig stadium op te lossen, waardoor erger 
voorkomen wordt. Hierbij is het uitgangspunt wel dat wanneer zorg nodig is, dit altijd beschikbaar is. 
 
Kanttekeningen 
1.1 De transformatie ambitie is een grote verandering en dit kan zorgen voor een gevoel van 
onzekerheid bij inwoners. 
De transformatie opdracht en ambitie zorgt inderdaad voor onzekerheid en vragen bij inwoners. Als ik 
straks geen recht meer heb op, moet ik de zorg dan allemaal zelf betalen. In de kadernota is 
aangegeven dat communicatie een belangrijk onderdeel is van de uitvoering van de transformatie 
ambitie. 
 
Alternatieven: 
1.1 We kunnen de huidige lijn binnen het sociaal domein behouden, tot op heden zijn er geen 
financiële problemen. 
De gemeente Dalfsen heeft tot op heden geen financiële problemen onder andere door de reserve 
sociaal domein. Je kunt je daarom afvragen waarom we zo’n grote verandering in gang willen zetten. 
Een keuze om niets te doen en alles te laten zoals het is lijkt alleen wel een korte termijn keuze. Onze 
inwoners vergrijzen en daarmee zullen de zorgvragen toenemen, zeker wanneer er op preventie vlak 
weinig extra inzet is. Daarnaast zien we dat complexe en zware zorgvragen toenemen die veel en 
vaak langdurig geld kosten en samengaan gaan met veel zorg die lang niet altijd het gewenste effect 
heeft. Kortom, eigenlijk is niets doen geen optie. 
 
Duurzaamheid: 
De visie op transformatie, dichter bij de kern, gaat uit van een inzet op preventie waardoor, waar 
mogelijk, problemen voorkomen worden. Daarnaast gaat de visie uit van het inspelen op de vragen 
van inwoners en daarbij passende en duurzame oplossingen. De transformatie sociaal domein  draagt 
daarmee bij aan duurzaamheid. 
 
Financiële dekking: 
De kosten worden geraamd op € 50.000. 
In de begroting 2018 is een stelpost aanwezig binnen programma 7, het zgn vrij besteedbare bedrag. 
De hoogte van de stelpost voor het jaar 2018 bedraagt € 187.625. Voorgesteld wordt de kosten voor 
de uitvoering van de kadernota ad. € 50.000 ten laste te brengen van deze stelpost. 
 
Communicatie: 
Wanneer de gemeenteraad de kadernota vaststelt wordt gestart met de voorbereiding van het 
participatietraject. Hierbij is communicatie richting alle inwoners en organisaties een voorwaarde. 
Daarnaast is communicatie rondom de realisatie van de transformatie ambitie een aandachtspunt voor 
de beleidsnotitie transformatie sociaal domein. 
 
Vervolg: 
In de periode januari tot en met juni wordt het participatietraject zoals beschreven in paragraaf 3.1. 
voorbereid en uitgevoerd. Het voorstel is om in oktober 2018 het beleidsplan transformatie aan uw 
raad voor te leggen. 
 



                                                                        

 

 

Bijlagen: 
1. Kadernota transformatie sociaal domein “Dichter bij de kern” 
2. Begrotingswijzing (7-2018). 

 
 
 
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. 14 november 2017, nummer 698; 
 
overwegende dat de transformatie sociaal domein een grote verandering, maar ook verbetering is van 
de dienstverlening van de gemeente Dalfsen; 
 
gezien het feit dat de voorgestelde ambitie sociaal domein past bij de opdracht die de gemeente 
Dalfsen heeft gekregen van het rijk; 
 
gezien het feit dat de transformatie ambitie past bij de missie van de gemeente Dalfsen, dat het fijn 
wonen, werken en leven is in de gemeente Dalfsen 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
 

1. De kadernota transformatie sociaal domein “Dichter bij de kern” vast te stellen. 
2. Hiervoor een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen en in de dekking te voorzien  

 door te beschikken over het vrij besteedbare bedrag in programma 7; conform bijgaande  
 begrotingswijziging. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
18 december 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 
 
 


