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Toelichting
Om een beeld te geven van wat we als gemeente aan activiteiten uitvoeren om
uitvoering te geven aan de doelen van de Wmo hebben we per prestatieveld een
inventarisatie gemaakt van de huidige activiteiten.
Deze inventarisatie is bedoeld om een beeld te geven . We hebben geprobeerd zo
volledig mogelijk te zijn maar er zullen mogelijk ook nog onderdelen ontbreken.
De activiteiten die hier genoemd worden vormen de basis van het uit te voeren Wmo
beleid. De huidige activiteiten benoemen we niet opnieuw in het beleidsplan. Alleen
nieuwe activiteiten en een algemene visie mede op basis van bestaande knelpunten.

Prestatieveld 1: Sociale Samenhang en Leefbaarheid
Sociaal/cultureel/leefbaarheid algemeen
• We ondersteunen verenigingen dorpsbelangen in hun rol als spil en spreekbuis van
de dorpsgemeenschap. Zij ontvangen hiervoor een jaarlijkse, aan inwoneraantal
gebonden bijdrage.
• Er is een omgevingsmedewerker aangesteld.
• We voeren een meldingenadministratie ten behoeve van een snelle afhandeling van
klachten/knelpunten in de leefomgeving van inwoners, er vindt een follow-up plaats
van resultaten
• Er worden dorps- en buurtschouwen gehouden.
• We faciliteren dorpshuisinitiatieven.
• We voeren een regierol bij de uitvoering van de brede School de Borgstee door
praktische en inhoudelijke samenwerking te stimuleren, het ontwikkelen van een
integraal activiteiten aanbod en inzetten van vrijwilligers.
• We doen mee aan provinciebrede pilot: Verbetering van leefbaarheid in kleine kernen
door een virtuele infrastructuur.
Sport
• We houden de binnen- en buitensportaccommodaties op een acceptabel niveau.
• We stimuleren sporten en bewegen middels het project-impuls. In het kader van dit
project willen we stapsgewijs starten met het invoeren van het Groninger Sport Model
in samenwerking met het basisonderwijs in onze gemeente, de GGD, het Huis voor de
Sport Groningen en alle sportaanbieders in onze gemeente.
Cultuur
• Wij subsidiëren het openbaar bibliotheekwerk. We hebben drie bibliotheekvestigingen
en een bibliobus.
• We subsidiëren de Stichting Fraeylemaborg.
• We faciliteren de culturele commissie door de inzet van secretariële ondersteuning en
verstrekken van diverse subsidies.
• We verstrekken diverse andere subsidies ten behoeve van culturele activiteiten.
• We onderhouden monumenten en gedenktekens en kunstwerken.
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Recreatie en toerisme
• We onderhouden speelvoorzieningen in onze gemeente.
• We bevorderen kleinschalig plattelandstoerisme door het faciliteren van ondernemers
en ondernemersinitiatieven.
• We leveren een gemeentelijke bijdrage aan de Vereniging VVV.

Prestatieveld 2: Preventief jeugdbeleid
Jeugd- en jongerenwerk
• We hebben zes peuterspeelzalen. We geven de Stichting Kindercentrum
Slochteren subsidie voor het peuterspeelzaalwerk.
• We hebben een jeugdwerker.
• We hebben 4 jeugdhonken en 2 sozen die we ondersteunen via overleg en
afstemming en de inzet van de jeugdwerker.
• We verstrekken subsidies voor kindervakantiespeelweken en andere
jeugdactiviteiten waaronder de scouting.
• We organiseren jaarlijks een kindergemeenteraad om kinderen te betrekken bij de
gemeente en ter vergroting van de maatschappelijke betrokkenheid.
Veiligheid
• We geven een subsidie aan het bureau HALT ten behoeve van vuurwerkpreventie.
(Daarnaast voert Halt haar activiteiten uit met betrekking tot onder meer
alternatieve straffen)
• Er is een jeugdagent en er vindt overleg en afstemming plaats tussen gemeente ,
politie en jeugdwerker met betrekking tot overlast van hangjongeren.
Jeugdgezondheidszorg
• We geven de GGD een subsidie voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg
0-4 jarigen en jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen. Zij leveren medische zorg,
zoals consultatiebureaus aan de doelgroep 0-4 jaar en aan de doelgroep 4-19
jarigen de schoolarts (sociaal verpleegkundigen).
• De GGD/JGZ gaat in de loop van 2008 een elektronisch kinddossier introduceren.
De JGZ is in 2007 al begonnen met het elektronisch invoeren van de gegevens.
• We geven subsidie aan Thuiszorg Groningen in het kader van de ouder- en
kindzorg, die tweejaarlijks opvoedingsondersteuningsprogramma’s aanbiedt. Dit is
bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd 0-4 jaar.
• Er is een aanbod het trainen van kinderen in de basisschoolleeftijd in sociale
weerbaarheid en vaardigheden.
• De unit onderwijsbegeleiding is inzetbaar voor de ondersteuning van
peuterleidsters bij vragen over de ontwikkeling van peuters.
• Met ingang van september 2007 start er een pilot met een inloopspreekuur voor
opvoedingsondersteuning in de kernen Siddeburen, Slochteren, Harkstede.
• Er is een convenant afgesloten ten behoeve van een nauwere samenwerking
tussen peuterspeelzalen en de jeugdgezondheidszorg.
• Er wordt een inventarisatie gedaan naar de aanvullende behoefte aan de inzet van
licht pedagogische hulpverlening in de gemeente.
• We voeren een handhavingstaak uit met betrekking tot de kwaliteit van
kinderopvang
Algemeen (landelijk, regionaal)
• Er is een informatielijn (van Thuiszorg) voor ouders waar ze terecht kunnen met
vragen over opvoeden en opgroeien.
• Er is een landelijke kindertelefoon.
• Er is een regionaal meldpunt kindermishandeling .
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Sport
• We bevorderen een gezonde en actieve leefstijl bij jongeren en we dringen
onderwijs- en opvoedingsachterstanden terug. Daarom maken we van 2007 -2010
gebruik van een tijdelijke stimuleringsmaatregel van VWS: de BOS-impuls (Buurt
Onderwijs Sport).
Onderwijs
• We zorgen dat jongeren op tijd hulp krijgen. Dit doen we door:
- Toezicht houden op de leerplichtwet
- We hebben een zorgadviesteam dat vroegtijdig problemen signaleert en
actie onderneemt voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
- We hebben een onderwijsbegeleidingsdienst die consultatieve
leerlingbegeleiding uitvoert. Zij adviseren daarnaast ook ouders bij
opvoedingsvragen.
- Via melding vanuit andere hulpverlening (zie voorgaande onderdelen)
• We willen dat elke jongere een startkwalificatie (minimaal mbo niveau 2, havo of
vwo) haalt. Daarvoor hebben we samen met Hoogezand-Sappemeer en Haren een
sluitende aanpak georganiseerd, Schoolfirst.
• We voeren een regierol bij de ontwikkeling van de brede school De borgstee in
Harkstede door praktische en inhoudelijke samenwerking te stimuleren.
• Er wordt een sluitend dagarrangement geboden door het aangaan van
samenwerking tussen de basisscholen in de gemeente en twee
kinderopvangorganisaties.
• We voeren eens in de 2 á 3 jaar een jeugd- en onderwijsmonitor uit in
samenwerking met andere Groninger gemeenten, om de ontwikkelingen binnen
jeugd en onderwijs goed te volgen.
• We zetten in op een verbeterde aansluiting tussen peuterspeelzalen en
basisscholen door partijen bij elkaar te brengen en deskundigheidsbevordering op
peuterspeelzalen te realiseren.
•
•

De licht pedagogische hulpverlening kan nog geoptimaliseerd worden, met name
voor de groep 12 jaar en ouder. Dit om de toeleiding naar de jeugdzorg te
minimaliseren.
Er is sprake van een sterke toename van overgewicht bij kinderen.

Algemeen/landelijk
• Jongeren beginnen op steeds jongere leeftijd met alcohol en of drugs gebruik en
het percentage jongeren dat rookt neemt nog niet af.
• Er zijn lange wachtlijsten bij het bureau Jeugdzorg.
• De problematiek bij jongeren begint op jongere leeftijd en is complexer van aard.
• Ouders nemen niet altijd hun verantwoordelijkheid in de problemen rondom hun
kinderen.

Prestatieveld 3: Informatie en advies
Loket (Welzijn en Zorg)
We hebben in onze gemeente het Loket Welzijn & Zorg, waar inwoners in onze gemeeten
terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg
en wonen met zorg. Dit doen we samen met Welzijn Ouderen, uitgevoerd door Zorggroep
Fivelland en MEE Groningen.
Doelen van het loket zijn:
- de burgers één toegang bieden tot de terreinen van wonen (met zorg), welzijn en zorg;
- een invulling geven aan de informatie-, advies- en klantondersteuningstaak van de
gemeente;
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-

het vergroten van de samenhang in het aanbod

In het loket wordt op basis van de vragen/problemen van de klant een oplossing gezocht
uit het totale aanbod van Welzijn, zorg en wonen met zorg. Er vindt vanuit het loket
samenwerking plaats met alle organisaties die een aanbod hebben op deze terreinen.
Door deze werkwijze kan de gemeente haar regiefunctie goed uitvoeren en wordt
uiteindelijk de samenhang in het aanbod vergroot.
Het loket Welzijn en Zorg wordt bemenst door ervaren, gemotiveerde medewerkers met
een grote betrokkenheid bij de doelgroep. Er is sprake van een hecht team dat goed
samenwerkt. Er zijn echter altijd punten waarop de deskundigheid verder kan worden
vergroot. We blijven dan ook inzetten op deskundigheidsbevordering van medewerkers in
het loket.
We vinden het belangrijk dat mantelzorgers het loket weten te vinden en het in
toenemende mate gaan ervaren als een steunpunt waar je terecht kunt met je vragen
en problemen.
We willen een goed registratiesysteem voor het loket. Dit wordt intern opgepakt en in
2007 wordt een keuze gemaakt voor een geschikt systeem
Eind 2007 is het loket geëvalueerd. Aandachtspunten voor het vervolg worden
meegenomen.
Digitaal loket en publiekcentrum
• De gemeente heeft haar website die toegang biedt tot het totale gemeentelijke
aanbod Wonen Zorg en Welzijn.
• Er is in ons gemeentehuis een publiekcentrum waar inwoners van de gemeente met
alle overige vragen aan de gemeente terecht kunnen.
Welzijnsvoorzieningen
• De gemeente subsidieert Zorggroep Fivelland voor de uitvoering van onder meer
seniorenvoorlichting, advisering, en mantelzorgondersteuning.
• De gemeente publiceert regelmatig (maandelijks) over relevante zaken met
betrekking tot de Wmo op een zorgpagina in het Bokkeblad.
Overig
• Met ingang van september 2007 start er een pilot met een inloopspreekuur voor
opvoedingsondersteuning in de kernen Siddeburen, Slochteren, Harkstede.
• De stichting Jeugdgezondheidszorg van de Thuiszorg houdt spreekuren voor
ouder- en kindzorg in het consultatiebureau.
Hierover vindt afstemming plaats met het loket Welzijn en Zorg.

Prestatieveld 4: Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
Dit zijn door de gemeente te treffen voorzieningen voor de ondersteuning en facilitering
van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Deels is dit ook benoemd onder prestatieveld 3.
Ondersteuning mantelzorg
• We hebben het zo geregeld dat mantelzorgers en vrijwilligers bij het Loket Welzijn
en Zorg informatie en advies kunnen krijgen.
• We subsidiëren Zorggroep Fivelland voor de uitvoering van onder meer
mantelzorgondersteuning (emotionele steun voorlichting en ondersteuning van
onder meer de werkgroep Mantelzorgondersteuning).
• Er is een werkgroep mantelzorgondersteuning, waarin mantelzorgers
vertegenwoordigd zijn, ondersteund door een medewerker Welzijn ouderen. Zij
voeren een deel van de actiepunten uit het gemeentelijke plan van aanpak uit. De
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•

werkgroep organiseert onder meer lotgenotencontact, themabijeenkomsten en
belangenbehartiging.
Als onderdeel van het project WWZ (Wonen Welzijn en Zorg) hebben we een “Plan
van aanpak mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuishulp” opgesteld die we in
2007 uitvoeren.

Vrijwilligerswerk
• Welzijn ouderen coördineert ondersteuning van een klein bestand vrijwilligers
• We voeren een project uit ten behoeve van werven scholen van vrijwilligers voor
respijtzorg.
• Er wordt in de gemeente vrijwillige terminale thuiszorg aangeboden
• Er worden door Humanitas verschillen ondersteuningsactiviteiten aangeboden
door vrijwilligers
•

Prestatieveld 5: Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig
functioneren van mensen met beperkingen en mensen met psychische
(psychosociale) problemen
Hier gaat het om algemene maatregelen (voorzieningen) die ten goede kunnen komen
aan iedereen, zonder dat men zich daartoe specifiek tot de gemeente hoeft te wenden.
De bedoeling is dat de maatregelen in het voordeel zijn van mensen met beperkingen en
met chronische (psychosociale) problemen.
Het (laten) organiseren van algemene voorzieningen kan er toe leiden dat er minder een
beroep wordt gedaan op individuele voorzieningen.
Gehandicaptenbeleid
• We faciliteren de Stichting platform gehandicaptenbeleid die opkomt voor de
belangen van mensen met een beperking.
• Er heeft een onderzoek plaats gevonden naar de toegankelijkheid van gebouwen
in de gemeente voor mensen met een beperking. Waar nodig zijn er aanpassingen
gedaan.
• Er wordt onderzoek gedaan naar de aanpassing van het openbaar vervoer ter
verbetering van de toegankelijkheid hiervan en van de haltes voor mensen met
een beperking (zie ook prestatieveld 10).
Ouderenbeleid
• We subsidiëren Zorggroep Fivelland voor de inzet en aansturing van
ouderenadviseurs. Er worden regelmatig huisbezoeken afgelegd. Ook vindt er
seniorenvoorlichting plaats voor inwoners van 75 jaar en ouder.
• We hebben een stuurgroep ouderenbeleid die de belangen van ouderen in de
gemeente behartigt richting gemeente.
Jeugdbeleid
• Uitvoering preventieve activiteiten ten behoeven van de jeugd (zie prestatieveld
2)
Gezondheidsbeleid
• We willen gezondheid versterken door o.a. inzet van consultatiebureaus en de inzet
van een zorgadviesteam (zorgplatform), huisbezoeken van ouderenadviseurs en het
loket voor Welzijn en Zorg.
• We verstrekken een bijdrage ten behoeve van de uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg (zie prestatieveld 2)
• We bekostigen de GGD ten behoeve van de uitvoering van de openbare
gezondheidszorg.
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•
•
•
•
•

We subsidiëren EHBO en het Rode Kruis.
Gezond gedrag stimuleren wij door onder andere gericht sportaanbod en
preventieprojecten op scholen (BOS).
We subsidiëren Halt ten behoeve van de uitvoering van vuurwerkpreventie.
We bekostigen defibrillatoren.
We treffen maatregelen om legionella in gemeentelijke gebouwen te voorkomen.

Werk en inkomen
• We verstrekken bijzondere bijstand voor bijzonder noodzakelijke kosten indien
daar geen voorliggende voorziening voor aanwezig is en mensen dit niet op een
andere wijze kunnen bekostigen (draagkracht, vermogen) zoals o.a.
vervoerskosten (b.v. ziekenhuis, orthopeed, GGZ )
• Stimuleringsfonds: Alle inwoners van de gemeente Slochteren met een uitkering
op grond van de WWB of inkomen uit of in verband met arbeid (bijstandsnorm
+10%) kunnen een tegemoetkoming in de kosten voor lidmaatschap(pen)
aanvagen Voorbeelden: bibliotheek, sociaal culturele activiteiten, sportvereniging,
zangvereniging, abonnementskosten telefoon, klussendienst zorggroep Fivelland)
• Als verlengstuk op de “sluitende aanpak”en in het kader van het motto “doen”
vanuit de bijstand is het mogelijk mensen met een bijstandsuitkering in te zetten
als vrijwilliger voor het ondersteunen van mensen in het kader van de Wmo.
Selectie zou dan moeten plaatsvinden op individuele gronden; niet alleen fase 4
kan hiervoor in aanmerking komen. Ook kansrijken die tijdens het solliciteren
bezig zouden kunnen blijven door middel van het verrichten van vrijwilligerswerk.
Aanmelding zou kunnen plaats vinden via Baanvak of de casemanager Werk en
Inkomen, bij Welzijn Ouderen , Zonnebloem of Humanitas.
Overig
• We verstrekken bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld warme maaltijd-voorziening
en personenalarmering.
• Bij het beleid met betrekking tot het openbaar terrein houden we rekening met de
algemene regels voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid.
• We voeren de regeling invalidenparkeerkaart en invalidenparkeerplaatsen uit.
• We subsidiëren Stichting Noordermaat voor de uitvoering van algemeen
maatschappelijk werk.
•

•

We nemen samen met Hoogezand Sappemeer deel aan een OGGZ (openbare
geestelijke gezondheidszorg) netwerk. Hier worden knelpunten en
probleemgevallen ingebracht en wordt er met diverse ketenpartners gezocht naar
de meest adequate oplossing.
We subsidiëren de GGz voor preventieprogramma’s voor mensen met psychische
gezondheidsklachten. Zo worden thema- en inloopavonden georganiseerd voor
mensen met een depressie, angst- en paniekklachten en voor mensen met
overgewicht.

Prestatieveld 6: Voorzieningen voor mensen met beperkingen en mensen met
psychische (psychosociale) problemen.
Dit prestatieveld is een nader gespecificeerd onderdeel van prestatieveld 5. De deelname
van mensen met een beperking aan het maatschappelijk verkeer wordt bevorderd als zij
zich met hun rolstoel, of met een ander hulpmiddel, gemakkelijker kunnen bewegen in
hun woonomgeving.
Onder de Wmo-voorzieningen vallen:
• Hulp bij het huishouden
• Vervoersvoorzieningen
• Woonvoorzieningen
• Rolstoelen
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Wmo-voorzieningen
Uitvoeren van de verordening individuele voorzieningen Wmo door indiceren en
verstrekken van de volgende voorzieningen:
• Hulp bij het huishouden’
• Vervoersvoorzieningen
• Woonvoorzieningen
• Rolstoelen
Hierbij wordt veel aandacht besteed aan een zorgvuldige indicering en goede
communicatie met burgers hierover.
•
•
•

Wij vergoeden daarnaast het aangepast vervoer voor leerlingen met beperkingen.
We verstrekken gehandicaptenparkeerkaarten
Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten als gevolg van ziekte of handicap.

Prestatieveld 7: Maatschappelijke opvang
Dit zijn activiteiten voor personen die door problemen, al dan niet gedwongen, de
thuissituatie hebben verlaten en die niet in staat zijn zich op eigen kracht in de
samenleving te handhaven. Het gaat om:
− het tijdelijk bieden van onderdak;
− begeleiding;
− informatie en advies.
Onder de maatschappelijke opvang wordt ook begrepen de vrouwenopvang, speciaal
voor vrouwen die de thuissituatie hebben verlaten in verband met relationele problemen
of geweld. Vrouwenopvang wordt wel apart gefinancierd en georganiseerd.
Wat doen we
Maatschappelijke opvang
• De gemeente Groningen krijgt als centrumgemeente een subsidie van het rijk,
zodat ook inwoners uit onze gemeente worden opgevangen in noodsituaties.
• We bestrijden huiselijk geweld. Door inzet van de politie en waar nodig een
beroep te doen op het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld in Groningen.
• Er is een intentieovereenkomst maatschappelijke opvang afgesloten tussen
woningcorporaties en maatschappelijke opvangorganisaties om de
maatschappelijke opvang te verbeteren.
Algemeen maatschappelijk werk
• We bevorderen de deelname en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen. Daarom
subsidiëren we de stichting Noordermaat, zodat kwetsbare inwoners van onze
gemeente toch maatschappelijk deelnemen en zichzelf kunnen redden.
• We verstrekken een subsidie aan het Bureau Slachtofferhulp.
• We subsidiëren Humanitas Hoogezand voor de ondersteuning en begeleiding van
vluchtelingen en asielzoekers.
Algemeen landelijk
• Inwoners worden voorgelicht middels landelijke voorlichtings-campagnes.
Prestatieveld 8: Openbare Geestelijke gezondheidszorg
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) richt zich op mensen die niet zelf om hulp
kunnen of willen vragen, maar deze wel nodig hebben. Het gaat om langdurig
zorgafhankelijke mensen die vaak op verschillende leefgebieden met problemen kampen.
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Wat doen we
Provinciaal: OGGz-beleid
• We hebben met diverse partijen uit onze provincie afspraken gemaakt over de
hulp aan mensen met complexe problemen, zodat deze ook worden geholpen. We
hebben ons aangesloten bij het OGGz-netwerk van de gemeente HoogezandSappemeer.
Lokaal: Gezondheidsbeleid (algemene voorzieningen)
Binnen het lokale gezondheidsbeleid wordt de samenwerking met de
centrumgemeente(n) en de gemeente Slochteren versterkt. De vroegsignalering dient
bevordert te worden door de meldpunten te versterken en de bekendheid te vergroten.
Het accent ligt vooral op de preventie en de mogelijkheden/kansen.
Prestatieveld 9: Verslavingsbeleid
Dit betreft de activiteiten die zich enerzijds richten op de verslaafde en anderzijds op het
tegengaan van de effecten van de verslaving en de verslaafde op anderen, door:
− ambulante hulpverlening aan verslaafden gericht op verslavingsproblemen en op
preventie van verslavingsproblemen;
− bestrijding van overlast door verslaving.
Wat doen we
Provinciaal: verslavingsbeleid
• Er zijn met de gemeente Groningen afspraken over de opvang van verslaafden.
De gemeente Groningen is als centrumgemeente voor verslavingsbeleid en
maatschappelijke opvang verantwoordelijk.
• Verslavingszorg Noord Nederland adviseert onze gemeente over preventieve
aanpak van verslavingsproblemen.

Prestatieveld 10: Wonen en wonen met zorg

Wat doen we
Lokaal: wonen met zorg
• We hebben een convenant afgesloten met SWS. Hierin worden afspraken gemaakt
met betrekking tot onder meer het woningbouwprogramma.
• Er vindt structureel overleg plaats met SWS
• We faciliteren particuliere initiatieven als Edsesheerd, NOVO, (hertenkamp) en de
opzet van zorgboerderijen.
• Ten behoeven van de ontwikkeling van Meerstad wordt er een onderzoek gedaan
naar de invulling van Wonen met zorg in deze wijk bijvoorbeeld in de vorm van
woon-zorg zones.
• Individuele woningaanpassingen (individuele voorzieningen, prestatieveld 6).
• Verbeteren van de toegankelijkheid gebouwen (prestatieveld 5).
Infrastructuur
• Bereikbaarheid van voorzieningen en het kunnen aangaan en onderhouden van
sociale contacten en sociale activiteiten is belangrijk om mee te kunnen doen in de
samenleving. Er wordt gekeken naar een bundeling van Openbaar vervoer en
doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer en leerlingenvervoer, maar eventueel ook
ziekenvervoer, AWBZ-vervoer, WSW-vervoer en de regiotaxi). Mogelijk dat dit kan
leiden tot grotere vervoersmogelijkheden van alle burgers en voor mensen met een
beperking in het bijzonder.
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•

We zetten in op de verbetering van opstapplaatsen van het openbaar vervoer voor
mensen met een beperking

Algemeen
• We gaan in 2008 het woonplan actualiseren, hierin wordt het onderdeel wonen met
zorg meegenomen.
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