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Inleiding 
 

In dit document leest u de ontwikkelingen en activiteiten binnen het Sociaal Domein 

in 2017 voor de gemeente Dinkelland. Het document is onderverdeeld in 

onderstaande items: 
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1. Team Ondersteuning en Zorg (TOZ) 
 
In onderstaande tabellen staat een overzicht van de afdelingsstructuur en de 

formatie: 
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Afdelingshoofd 

Overhead 
Proces 

coördinator 
Procesmanagers 

Beleid Welzijn 

Consulenten 

Wmo en 
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Proces-

ondersteuners 
Administratie Uitvoering 

Juridische 

advisering 

Inkoop, 

budgetbeheer, 

contractbeheer 

Applicaties en 

ondersteuning 
Advies 

Afdelingsstructuur 

 

De huidige formatie van het team ondersteuning en zorg bestaat uit 30,98 fte vast en 

5,56 fte tijdelijk. Daarnaast is 2,78 fte tijdelijk aangesteld voor herindicatie.  

 

In 2017 heeft het team ondersteuning en zorg naast de contacten met inwoners 

geïnvesteerd in de contacten met (keten)partners  zoals huisartsen, onderwijs, 

kinderdagverblijven, politie, SWTD, Wijkkracht en JGZ. Gezamenlijke overleggen 

vinden plaats in de zogenoemde signaleringsoverleggen. 

 aantal signaleringsoverleggen in 2017: 8 

De overleggen vinden gemiddeld een keer in de 6 weken plaats. 

De werkzaamheden van TOZ bestaan voor het grootste gedeelte uit het in 

behandeling nemen van meldingen en aanvragen van (maatwerk) voorzieningen in 

het kader van de Wmo en de Jeugdwet. 
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Het aantal afgehandelde aanvragen in 2017 is: 

 
 

Totaal aantal 

afgehandeld 

2016  

(juli t/m december) 
2017 

2018  

(januari t/m mei) 

Wmo 364 812 287 

Jeugdwet 75 228 177 
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2. Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) 
 

De gemeente is verantwoordelijk voor de volgende maatwerkvoorzieningen van uit 

de Wmo 2015: 

- Huishoudelijke ondersteuning 

- Vervoer 9zoals regiotaxi en vervoer van en naar de dagopvang) 

- Individuele begeleiding (Ondersteuning zelfstandig leven) 

- Dagopvang/groepsbegeleiding (Ondersteuning maatschappelijke deelname) 

- Kortdurend verblijf (logeeropvang) 

- Hulpmiddelen (zoals rolstoelen, scootmobielen en trapliften) 

- Woningaanpassingen 

In bijlage 1 vindt u de factsheet Wmo (bron: gemeente Dinkelland) 

 

3. Jeugdwet 
 

De gemeente is verantwoordelijk voor: 

- jeugd- en opvoedhulp 

- geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ) 

- zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking 

- jeugdbescherming 

- jeugdreclassering 

- aanpak van kindermishandeling 

In bijlage 2 vindt u de factsheet Jeugd (bron: Regio Twente) 

 

4. Participatie 
 

De gemeente is verantwoordelijk voor: 

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet 

redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen 

werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel 

mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever. 

In bijlage 3 vindt u de factsheet Werk en inkomen (bron: Noaberkrachtincijfers) 
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5. Projecten 
 

Binnen het Sociaal Domein zijn in 2017 meerdere projecten uitgevoerd. Deze 

projecten kunnen worden onderscheiden in: 

 

Beleidsmatige projecten: 

- Inkoop 2019 

- Vrij toegankelijke voorzieningen 

- Vervoer 

 

Beleid-uitvoeringsprojecten: 

- Samenwerking Sociaal Domein 

- Grip op financiën 

- Noaberhus 

 

Uitvoeringsprojecten: 

- Herindicaties 

- Applicaties in het Sociaal Domein 

- Samenvoegen consulenten Wmo en Wmo+ 

 

 

Voorbeelden van 2 herindicatieprojecten 

 

Huishoudelijke ondersteuning (mei 2017 – april 2018) 

Het herindicatieproces huishoudelijke ondersteuning is op 1 april 2018 afgerond. Er 

hebben ca. 1200 herindicaties plaatsgevonden. Alle inwoners met een geldige 

indicatie voor Huishoudelijke ondersteuning hebben een huisbezoek ontvangen. 

Zodra deze herindicatie had plaatsgevonden ging de nieuwe indicatie volgens het 

nieuwe beleid direct in. Hierdoor ontstond een leegloop-volloop regeling van het 

oude en nieuwe beleid Huishoudelijke ondersteuning. 

 

Vervoer 

Voor vervoer hebben geen herindicaties (huisbezoeken) plaatsgevonden. Er hebben 

vooral veel administratieve  omzettingen/ afhandelingen plaatsgevonden. Verder is er 

in project vervoer veel ingestoken op communicatie, zowel gericht op het vervoer 

voor Ondersteuning maatschappelijke deelname (dagbestedingsvervoer) als op 

Regiotaxi. Het project is eigenlijk nog steeds actief. De implementatie is grotendeels 

afgerond maar op dit moment zitten we nog in het proces dataknooppunt wat 

geïmplementeerd gaat worden 

 


