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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Lokaal Dinkelland, met betrekking 
tot lopende onderzoeken in het sociaal domein.  
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. U stelt ons verschillende vragen welke wij voor uw 
leesgemak gezamenlijk hebben beantwoord. 
 
Vraag 1: 
Wilt u in een totaal overzicht aangeven op welke onderwerpen c.q. actielijnen binnen het sociaal domein de 
bedoelde studies en onderzoeken lopen? 
 
Vraag 2: 
Wilt u per actielijn aangeven hoe de studie- en/of onderzoeksopdracht luidt? 
 
Vraag 3: 
Wat is per actielijn het beoogde resultaat (verwachte rendement) van de studie en/of onderzoeksopdracht? 
 
Antwoord 1 & 2 & 3: 
Allereerst volgt een resume van de vier actielijnen met de beoogde resultaten: 
1.    Langer gezond 
Beoogd resultaat: Nog meer inwoners werken aan hun gezondheid en kijken (samen) om naar anderen en 
zijn in staat hen te activeren deel te nemen aan de samenleving. 
2.    Versterken sociale basis 
Beoogd resultaat: Niet-professionele algemene voorzieningen zoals vrijwilligersorganisaties en 
inwonersinitiatieven zijn beter toegerust om inwoners te ondersteunen bij het bereiken van een positieve 
gezondheid. 
3.    Zorg meer nabij 
Beoogd resultaat: Professionals zijn beter toegerust, dichterbij en werken beter samen om inwoners te 
ondersteunen bij het bereiken van een positieve gezondheid. 
4.    Meer inwoners kunnen meedoen in de samenleving 
Beoogd resultaat: Meer inwoners ervaren een positievere gezondheid door de inzet van 

 



maatwerkvoorziening. 
Zoals reeds benoemd heeft iedere actielijn een beoogd doel. De ambitie is het versterken van de positieve 
gezondheid van onze inwoners en tegelijkertijd dat de zorg betaalbaar en bereikbaar blijft. Daarom wordt bij 
elk project voordat deze uitvoering gaat, gekeken naar het maatschappelijk effect en het 
financieel/economische effect. Daarbij wordt continu de afweging gemaakt of de gekozen interventies 
optimaal bijdragen aan de gestelde ambitie. 
In bijlage 1 staat het overzicht met de projecten die (her)starten in het eerste kwartaal van 2021. Onder ‘lijn’ 
staat het nummer vermeld dat aangeeft bij welke actielijn het daarna genoemde project hoort. 
Opmerking: 
Een groot deel van bovenstaande projecten voeren wij als gemeente uit samen met partners. Denk 
bijvoorbeeld aan het onderwijs en verenigingen. Mede als gevolg van corona zien wij dat partners de 
prioritering op dit moment niet bij bovenstaande projecten hebben liggen. Zowel de verdere ontwikkelingen 
rondom corona als de inzet van partners, is van invloed op het behalen van de planning en het doen slagen 
van de projecten. 
Met deze projecten beogen we zowel een maatschappelijk effect (positieve gezondheid) als een financieel 
effect. Eventuele vertraging, danwel autonome ontwikkelingen, hebben mogelijk ook consequenties op het 
behalen van de financiële en maatschappelijke effecten. 
 
Vraag 4: 
In welke gevallen is een derde partij zoals een onderzoeksbureau ingeschakeld, zo ja, welk bureau is dit? 
 
Vraag 5: 
Wanneer is naar verwachting de studie en/of het onderzoek afgerond? 
 
Antwoord 4 & 5: 
1.    Actualisatie armoedebeleid in samenwerking met bureau Kwiz (reeds afgerond) 
2.   MaaS project in samenwerking met ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Overijssel, 
Qarin Tranzer en 8 Twentse gemeenten (Losser, Haaksbergen, Dinkelland, Tubbergen, Enschede, 
Oldenzaal, Twenterand en Hengelo) (pilot tot eind 2021) 
3.   Gezondheidsmonitor jeugd in samenwerking met GGD Twente (doorlopend) 
4.    Gemeenten samen gezond subsidie ZonMW. Subsidieaanvraag: Elke Tukker bewust gezond). In 
samenwerking met gemeente Enschede, Hof van Twente, Vitaal Twente, Universiteit Twente en Saxion 
(aanvraag is recent ingediend) 
 
Vraag 6: 
In welke gevallen wordt er samen gewerkt met partijen zoals kernraden, POH, etc. uit de gemeente 
Dinkelland en welke partijen zijn dit?  
 
Antwoord: 
In Weerselo werkt de gemeente samen met de kernraad rondom gezondheid (in het kader van Mijn 
Dinkelland2030). Dit betreft een opstart en er worden in 2021 concrete plannen gemaakt. 
In Saasveld wordt samengewerkt met de kernraad voor de pilot van de dorpsondersteuner Saasveld. 
In Rossum wordt samengewerkt met de dorpsraad in het kader van de sociale hypotheek voor het CoCer. 
In Deurningen wordt samengewerkt met de kernraad voor de doorontwikkeling van de pastorie naar een 
ontmoetingsplek voor senioren en zorgwoningen/seniorenwoningen. 
In Ootmarsum wordt samengewerkt met de bibliotheek, voor het creëren van faciliteiten rondom 
taalvaardigheid. 
In Lattrop wordt samengewerkt met de dorpsraad voor de doorontwikkeling van de Pastorie. 
In Noord-Deurningen en Tilligte wordt samengewerkt voor het door ontwikkelen van de ontmoetingsplek voor 
senioren. Daarnaast wordt met Tilligte samengewerkt voor een sport locatie die mogelijkheden voor 
aangepast sporten biedt. 
Naast de kern gerelateerde partijen werken we met nog vele andere partijen samen, zoals huisartsen, 
onderwijs, sport en cultuurverenigingen, zorgaanbieders en zorginstellingen, algemene voorzieningen. 
Deze partijen zijn essentieel voor het doen slagen van de projecten.  
Tot slot is de gemeente Dinkelland voornemens om te gaan samenwerken met gemeente Oldenzaal en 
Tubbergen in het kader van de administratieve uitvoering van de participatiewet 
 
Vraag 7: 
Bent u bereid de uitkomsten van de studies/onderzoeken met de raad te delen? Zo ja, hoe gaat u dat dan 
doen? 
 
Antwoord: 
Uiteraard is het sociaal domein bereid de uitkomsten van de verscheidene onderzoeken te delen waar dat 



nog niet gedaan is. Graag doen wij u het voorstel een presentatie te geven over de recent gepubliceerde 
gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD, gezien deze veel relevante informatie bevat over de ontwikkelingen 
van de gezondheid van de jeugd in gemeente Dinkelland.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
    
  

 

 

 

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
 
J.G.J. Joosten 


