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Inleiding 
Hierbij bieden wij u de bestuurlijke reactie aan op het rapport van de RKC over dagbesteding. Met 
het rapport biedt de Rekenkamercommissie u de resultaten aan van het onderzoek naar het func-
tioneren van de dagbesteding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Met de decentralisaties in het sociaal domein is de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van veel nieuwe taken, waaronder dagbesteding. De vraag is steeds hoe dat 
uitpakt voor de inwoners van de gemeente Voorst. Daarom is besloten om op een specifiek terrein 
van zorg, in dit geval de dagbesteding in het kader van de Wmo, te onderzoeken wat de resultaten 
zijn van de gemeentelijke dienstverlening en de samenwerking met inwoners en zorgaanbieders.  
 
Kern van de boodschap 
In het onderzoek wordt de uitvoering van de dagbesteding geschetst in al zijn facetten. In het rap-
port worden zes aanbevelingen weergegeven, die wij van harte onderschrijven. Hieronder geven 
wij onze bestuurlijke reactie. 
 
Nadere toelichting 
 Aanbevelingen 1 tot en met 4 gaan vooral over het onderwerp preventie. Het gaat hier over 

het tijdig signaleren van problemen, verbinding van professionals en vrijwilligers, het op een 
hoger peil brengen van de preventieve activiteiten, het stimuleren van ontmoetingsplekken en 
lokale zorgnetwerken, de beschikbaarheid en inzet van vrijwilligers en mantelzorgers enzo-
voort. Al deze zaken maken al deel uit van het bestaande gemeentelijke beleid. Wij geven hier 
met het project "Voorst onder de loep" op een eigentijdse wijze verder invulling aan. Samen-
werking van partijen staat hierbij centraal. 

 Aanbeveling 5 gaat over de ontschotting tussen de Wmo en de Participatiewet. Hieraan geven 
wij al invulling in de projecten in de Kruidentuin. Het is de bedoeling om dit in komende jaren 
ook op andere plekken binnen de gemeente vorm te geven. 

 Aanbeveling 6 gaat over resultaatsturing bij de geleverde zorg en ondersteuning. Dit is één 
van de hoofdonderwerpen bij de inkoop 2019 in het kader van de Wmo, Jeugdhulp, Maat-
schappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Samen met de aanbieders van zorg wordt on-
derzocht hoe wij hier in de komende jaren verder invulling aan geven. 

 
Het college van burgemeester en wethouders. 
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