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Samenvatting
Deze raadsinformatie brief heeft tot doel inzicht te verschaffen in de recente
ontwikkelingen rondom de ontvlechting van de Dordtse Welzijnsorganisatie (DWO).
1. Wat is de aanleiding?
Dordrecht heeft te maken met forse bezuinigingen op het gemeentefonds en op
specifieke rijksuitkeringen op sociaal-maatschappelijk terrein. Daarnaast is er de
komende periode sprake van drie grote decentralisaties van taken van het rijk naar
de gemeenten.
De gemeente Dordrecht wil het welzijnswerk in de stad vernieuwen en verbinden aan
de gemeentelijke opgaven in relatie tot de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), de decentralisatie AWBZ begeleiding, de decentralisatie van Jeugdzorg en de
Wet werken naar vermogen (Wwnv). De gemeente Dordrecht vindt al geruime tijd
dat de tijd rijp is voor een nieuwe organisatie voor maatschappelijke ondersteuning
in de stad (beleidsplan Wmo).
2. Wat willen we bereiken?
Vanuit de bovenstaande context, spelen drie actuele ontwikkelingen die van invloed
zijn op de DWO:
A) Nieuwe organisatie voor maatschappelijke ondersteuning
DWO heeft gezamenlijk met MEE Drechtsteden het initiatief genomen om op
1 januari 2013 te komen tot een nieuwe organisatie voor maatschappelijke
ondersteuning. Beoogd wordt het organisatorisch samenvoegen van onderdelen van
een lokale, brede welzijnsorganisatie (DWO) met onderdelen van een regionale
organisatie (MEE Drechtsteden) die ondersteuning biedt aan mensen met een
beperking, chronische aandoening of ontwikkelingsachterstand. De nieuwe
organisatie brengt expertise bij elkaar op het terrein van Welzijn, Wmo en AWBZ.
DWO brengt het door de gemeente Dordrecht gefinancierde perceel sociaal-cultureel
werk (met o.a. opbouwwerk, activering vrijwilligers en ouderenwerk) in.
MEE Drechtsteden brengt in: de cliëntondersteuning en het gemeentelijk
gefinancierde deel van de mantelzorgondersteuning en de vrijwilligersondersteuning.
De cliëntondersteuning van MEE Drechtsteden wordt voor het grootste deel uit de
AWBZ gefinancierd. Voorzien wordt dat deze AWBZ middelen in 2015 door het rijk
aan gemeenten worden overgedragen.
B) Nieuw accommodatiebeleid: welzijn nieuwe stijl
De gemeente Dordrecht heeft met de startnotitie "welzijn nieuwe stijl" een begin
gemaakt met de hervorming van het accommodatiebeleid. Doelstelling daarbij is het
aantal welzijnsaccommodaties in onze stad stevig terugbrengen, terwijl activiteiten
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behouden blijven door mede- en multifunctioneel gebruik van ruimte te stimuleren.
Een aanbod van ruimte dat de vraag overtreft en inefficiënte benutting van
beschikbare ruimte, gekoppeld aan vernieuwing van het welzijnswerk zijn de directe,
inhoudelijke aanleiding. Bezuinigingen zijn de financiële aanleiding.
C) Overdracht peuterspeelzaal werk
Het peuterspeelzaalwerk zal door DWO uitgeplaatst worden naar een geschikte
organisatie voor peuterwerk, kinderopvang of onderwijs. Deze beweging is in lijn
met het gemeentelijk beleid om peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs
zodanig te positioneren dat er sprake kan zijn van "een doorgaande lijn". De DWO
heeft in het eerste kwartaal van 2012 een proces van uitplaatsing van het
peuterspeelzaalwerk ingezet. Op basis van een brochure en een set van selectiecriteria zijn organisaties op het terrein van peuterwerk, kinderopvang en onderwijs in
Dordrecht benaderd met de vraag of zij interesse hebben in de overname van het
peuterspeelzaalwerk van DWO. Naar verwachting zal DWO in juni 2012 definitief
besluiten met welke organisatie zij het overname traject in zal gaan.
Consequentie: ontvlechting DWO
De keuze van DWO om deel te nemen in de nieuwe organisatie voor
maatschappelijke ondersteuning gecombineerd met de herijking van het
accommodatiebeleid heeft consequenties voor de DWO organisatie. DWO zal in haar
huidige vorm ophouden te bestaan. Vanwege de uitplaatsing van het perceel sociaalcultureel werk wordt ervoor gekozen om de twee percelen peuterspeelzaalwerk en
welzijnsaccommodaties op een nieuwe manier onder te brengen, dan wel anders te
organiseren. Op deze wijze wordt voor alle DWO percelen een nieuw
toekomstperspectief ontwikkeld. U zult nader worden geïnformeerd zodra er zich
verdere ontwikkelingen voordoen.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
a. Inspraak en communicatie
b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
De financiële consequenties zijn in deze fase van het proces niet bekend. Zodra dit
wel het geval is, komt het college hierop terug bij de gemeenteraad.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
Niet van toepassing.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
.
de burgemeester

M.M. van der Kraan
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