
 

H/griffie/Krop/raad/raadsbericht.def 

      
 

 
 

RAADSBERICHT 
(voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)  

 
 

Van  : het college van burgemeester en wethouders                    
    
Aan   : de raads- en commissieleden  

                   
Datum  : 24 februari 2017 
 
Nr.   : 2017-9 
 
Portefeuillehouder: wethouder Duursma 
  
Onderwerp : heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat dit raadsbericht? 
In onze vergadering van 7 februari 2017 hebben wij gesproken over de heroriëntatie van de 
vrij toegankelijke voorzieningen. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
In te stemmen met het Maatschappelijk raamwerk Transformatie Vrij Toegankelijke 
Voorzieningen en in te stemmen met de intentieovereenkomst Transformatie Vrij 
Toegankelijke Voorzieningen en tot ondertekening over te gaan. 
  
Korte toelichting 
De hoofdvraag van het project heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen is: hoe krijgt de 
nieuwe rolverdeling tussen overheid, professionele organisaties en inwoners vorm met 
betrekking tot de vrij toegankelijke voorzieningen. De transformatie binnen het sociaal 
domein vraagt om een nieuw samenspel tussen inwoners, organisaties en gemeente met 
een andere rolverdeling, verantwoordelijkheden en spelregels.  
 
Daarom is in 2015 het proces Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen in gang gezet. 
De afgelopen periode hebben wij met de betreffende vrij toegankelijke organisaties en met 
de inwoners intensief overleg gevoerd.  Daarnaast is er door uw raad een Stimuleringsfonds 
ingesteld, dat inwoners in staat stelt om met vernieuwende initiatieven te komen, die een 
bijdrage leveren aan de versterking van de kracht van de samenleving.  
 
Nadere toelichting 
Maatschappelijk raamwerk Transformatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen 
Nu wij de eerste fase van de heroriëntatie succesvol hebben afgerond, komt de volgende 
fase aan de orde; het daadwerkelijk transformeren op inhoud van de vrij toegankelijke 
voorzieningen. Deze transformatie vraagt om een cultuurverandering bij inwoners, gemeente 
en professionele vrij toegankelijke organisaties. Inwoners met een ondersteuningsvraag zijn 
eerst zelf aan zet. De kracht van de samenleving wordt steeds meer aangesproken. Iedereen 
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speelt daarbij een rol en heeft een eigen verantwoordelijkheid. De samenstelling van de 
bevolking verandert. Het aantal inwoners neemt licht af. Het aandeel 65-plussers neemt toe 
en het aandeel jeugdigen neemt af, waarna de afname stagneert. De druk op onze ‘jongere’ 
bevolking neemt daardoor toe. Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen en moeten 
vaker een beroep doen op mantelzorgers en/of vrijwilligers, dit zijn vaak de ‘jongere’ 
inwoners. De samenstelling van de bevolking verandert dus, maar ook het type inwoners 
verandert. Inwoners zijn over het algemeen zelfstandiger, digitaler en mondiger. Deze 
veranderingen vragen wat van de inwoners, de vrij toegankelijke voorzieningen1 en de 
gemeente. 
 
Als volgende fase binnen het proces vrij toegankelijke voorzieningen is een Maatschappelijk 
raamwerk opgesteld. 
Het Maatschappelijk raamwerk geeft aan wat de gemeente aan effecten wil bereiken door in 
te zetten op vrij toegankelijke voorzieningen. Het Maatschappelijk raamwerk is gebaseerd op 
het door de raad in september 2014 vastgestelde Beleidsplan Omzien Naar Elkaar, het 
raadsprogramma, de onderzoeken die lokaal hebben plaatsgevonden naar Vrijwillige inzet en 
Mantelzorgondersteuning, Jeugdonderzoek Dinkelland, het door de raad vastgestelde 
minimabeleid, het EMOVO (elektronische monitor en voorlichting) onderzoek, de TGV 
(Twentse gezondheidsverkenning) en de landelijke wet- en regelgeving op het gebied van de 
WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Daarnaast heeft intensief overleg plaatsgevonden met 
de professionele vrij toegankelijke organisaties, het Team Omzien Naar Elkaar en inwoners. 
Hoofddoel van het Maatschappelijk raamwerk is het versterken van de zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid van inwoners. 
 
Met het Maatschappelijk raamwerk wordt richting gegeven aan het versterken van de vrij 
toegankelijke voorzieningen en worden de inwoners betrokken bij het sociaal beleid, zodat 
de vrij toegankelijke voorzieningen beter aansluiten op de ondersteuningsvragen van 
inwoners. Het doel hiervan is dat de vrij toegankelijke voorzieningen vraaggericht worden 
vormgegeven en dat de vrij toegankelijke voorzieningen en inwoners meer samenwerken en 
afstemmen. Dit moet er toe leiden dat het beroep op de (duurdere) niet vrij toegankelijke 
voorzieningen op lange termijn afneemt.  
 
Opbouw van het Maatschappelijk raamwerk Transformatie Vrij Toegankelijke 
Voorzieningen 
 

1. Visie 
Elke inwoner is in staat om zo lang en zo volledig mogelijk mee te doen in de samenleving 
 

2. Maatschappelijke doelen 
Versterken en behouden van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid. 
Vrij toegankelijke voorzieningen beter op de ondersteuningsvraag van inwoners aan laten 
sluiten. 
Verschuiving van niet-vrij toegankelijke voorzieningen naar vrij toegankelijke voorzieningen 
en de eigen kracht van inwoners.   
 

3. Proceskaders 
In het proces vindt de gemeenten het belangrijk dat vrij toegankelijke voorzieningen een 

                                                 
1
 Vrij toegankelijke voorzieningen zijn voorzieningen in de samenleving waar elke inwoner toegang toe 

heeft. Het is niet nodig een verwijzing te hebben van de huisarts of het Team Ondersteuning en Zorg 
van de gemeente. Voorbeelden van vrij toegankelijke voorzieningen zijn onder andere 
sportverenigingen, maatschappelijk werk, open eettafels, welzijnswerk en vrijwilligersorganisaties, 
zoals de Zonnebloem.  
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andere rol op zich gaan nemen. Enerzijds is het van belang dat de vrij toegankelijke 

voorzieningen eerder signalen en knelpunten herkennen, daarnaast moeten zij beter gaan 

samenwerken en afstemmen. Ook is het van belang dat inwoners meer betrokken worden.  

Dit betekent dat de professionele vrij toegankelijke voorzieningen: 

- meer vraaggericht gaan werken; vanuit de behoefte van inwoners;  

- ingrijpen bij zorgmijders; 

- een optimale balans creëren tussen formele en informele hulp; 

- een doordachte balans creëren tussen collectieve en individuele vormen van 

hulpverlening; 

- een integrale en samenhangende aanpak van professionals realiseren; 

- resultaatgericht werken; 

- vrije beslissingsruimte hebben voor professionals; 

- een coachende rol hebben, naar zowel inwoners als betrokken organisaties. 

 
4. Inhoudelijke kaders 

Waarbij de proceseffecten in gaan op de veranderende rollen van de inwoners en 
professionele vrij toegankelijke voorzieningen, gaan de inhoudelijke kaders in op de 
verschillende thema’s waar de gemeente de komende tijd op wil inzetten. Deze thema’s zijn 
gebaseerd op de inventarisaties/ onderzoeken die hebben plaatsgevonden  
 
De effecten zijn ondergebracht in de volgende thema’s:  
Mantelzorg,  
Armoede,  
Gezonde Leefstijl,  
Vrijwillige inzet/burgerkracht,  
Langdurige afstand tot de arbeidsmarkt,  
Lichamelijke, psychische en/of psychiatrische beperking,  
Ongewenst sociaal isolement,  
Vergunninghouders,  
Laaggeletterdheid. 
 
Daarnaast is een opsomming van indicatoren gegeven. Het is niet de bedoeling al deze 
indicatoren toe te gaan passen omdat dit bureaucratie in de hand zou werken. In 2017 
moeten deze indicatoren meer vorm krijgen, zodat hier vanaf 2018 daadwerkelijk mee 
gewerkt kan worden.  
 
Op basis van deze effecten, gaan de professionele vrij toegankelijke voorzieningen een 
integraal werkplan opstellen, waarin zij aangeven “hoe” zij deze effecten gaan bereiken. Het 
ligt in de bedoeling dat dit integrale werkplan in maart 2017 gereed is. 2017 wordt het jaar 
waarin de organisaties de omslag gaan maken, waarna vanaf 2018 de nieuwe werkwijze 
volledig geïmplementeerd is. 
 
Met het vaststellen van dit maatschappelijk raamwerk, kan ook tevens opnieuw invulling 
worden gegeven aan jeugdwerk en vrijwillige inzet Dinkelland. In de begroting is hiermee 
rekening gehouden. 
 
Sport en bewegen 
In de uitvoering van dit raamwerk zien we sport als een belangrijk middel om een aantal 
effecten te bereiken. Denk hierbij aan het bevorderen van een gezonde leefstijl maar ook 
aan ervoor zorgen dat vrijwilligers bij verenigingen in staat zijn om mensen met een 
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beperking te laten sporten of onderdeel te laten zijn van de vereniging. Hierbij is het 
belangrijk dat de behoeftes van de verenigingen voorop staan en de professionele 
organisaties hier ondersteunend aan zijn.  
 
Bij de sportnota gaan we in op het accommodatiebeleid en daar waar we spreken over sport 
als middel om bepaalde effecten te bereiken heeft de nota overlap met dit maatschappelijk 
raamwerk. Dezelfde uitgangspunten en effecten worden hierbij gehanteerd.  
 
Intentieovereenkomst professionele vrij toegankelijke voorzieningen en gemeente 
Er is een intentieovereenkomst opgesteld waarin de professionele vrij toegankelijke 
voorzieningen en de gemeente overeenkomen dat zij zich gezamenlijk zullen inzetten om het 
raamwerk Transformatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen verder vorm en inhoud te geven 
(zie bijlage nr I16.080738). Deze vormt het startschot voor de tweede fase, de transformatie 
van de vrij toegankelijke voorzieningen. Het ligt in de bedoeling deze overeenkomst door de 
betrokken partijen te laten ondertekenen tijdens een bijeenkomst op 1 maart a.s., waarbij 
alle betrokken organisaties met hun personeel en vrijwilligers aanwezig zijn. 
 
Zijn er bijlagen bij dit raadsbericht?  
Bij dit raadsbericht treft u aan: 

- Collegevoorstel 
- Maatschappelijk raamwerk 
- Intentieovereenkomst 
- Tijdlijn fase 1 (overzicht van de gemaakte stappen en nog te nemen stappen) 

 
Waarom dit raadsbericht? 
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 dit 
raadsbericht voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Dinkelland 
 
 
Namens dezen, 
 
 
Ilse Duursma  
wethouder 


