BIJLAGE 2

UITVOERINGSPLAN
Wmo beleid 2008-2011
Wmo beleid

Gemeente Slochteren
Mei 2008

ALGEMEEN
Visie/ beleid

insteek voor de uitvoering

MEEDOEN

•
•

Behoud en optimaliseren van een goede
basisstructuurVroegsignalering
Preventieve inzet op jeugd en op ouderen

Schatitting
kosten p.jr
Uitwerking in
huidige begroting
of acties per
prestatieveld
€ 50.000
(stimuleringsbudget Wmo)
Geen directe
kosten vooral
tijdsinvestering

ONTMOETEN
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

•

Stimuleringsbudget vrijmaken voor ondersteuning eigen initiatief
op basis van nog vast te stellen voorwaarden

VERBINDEN

•
•
•

Verbinden van beleid en inclusiefbeleid
Verbinden van uitvoering: ketensamenwerking
Verbinden van ontwikkelingen: checklist Wmo voor
inrichtingsplannen

BEWAKEN UITVOERING EN KWALITEIT

•
•
•
•

Monitor
Klantevredenheidsonderzoek
Verantwoording uitvoering via gemeentelijke budgetcyclus
signalen uit het veld via Wmo raad

€ 8.000

COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE
MET AANDACHT VOOR SPECIFIEKE
DOELGROEPEN VAN DE WMO

•

blijvend aandacht voor goede communicatie via zorgpagina,
folders, gerichten mailingen en andere vormen van communicatie
gericht op specifieke groepen
Burgerparticipatie via Wmo raad en de platforms en
belangenorganisaties die zij vertegenwoordigt

€ 9.000

Voorbereiding

•

Realisatie/ uitvoering

Doorlopend aandachtspunt

Prestatieveld 1 leefbaarheid en sociale samenhang
Hoe
zorgzaam

samenleven
behouden en
versterken

Wanneer
2008
1

Wie

Kosten

09 10 11

2

Ontmoeting bevorderen

Uitwerking via gemeentevisie

Inwoners -gemeentel

P.m

Maatschappelijk middenveld
stimuleren zich in te zetten
voor de doelgroep van de
Wmo

Initiatieven vanuit de samenleving stimuleren
en waar mogelijk ondersteunen
Wmo stimuleringsbudget

Burgers, gemeente

Stimulerin
gsbudget
Zie boven

Vrijwilligerswerk
Zie prestatieveld 2 en 4
maatschappelijke
Uitvoering geven aan makelaarsfunctie
betrokkenheid van de jeugd maatschappelijke stages in overleg met
vergroten
voortgezet onderwijs
Voorbereiding
Realisatie/ uitvoering
Doorlopend aandachtspunt

Gemeente

Gemeente, onderwijs,
maatsch. organisaties

Prestatieveld 2 Jeugdzorg
Hoe

Jeugd in beeld

Wanneer
2008
1

Wie

Kosten

09 10 11

2

Regiefunctie versterken

Zie algemene acties

Gemeente

Integraal jeugdbeleid
actualiseren

Opstellen hoofdlijnennotitie, bespreken met
partners

Gemeente en partners op
ureninzet
het gebied van jeugdzorg,
-welzijnswerk, en –
gezondheidszorg, maatsch
werk, scholen, OBD
Gemeente
p.m.
Gemeente, schoolbesturen P.m.

Lokaal onderwijsbeleid
actualiseren i.s.m. het
integraal jeugdbeleid
Sluitende aanpak jeugd
optimaliseren

Voorbereiding

Opstellen (nieuw) uitvoeringsplan jeugdbeleid
Opstellen lokale educatieve agenda (LEA)
Realiseren centrum jeugd en gezin op basis
van bestaande aanbod
(waaronder leerplichtadministratie en
opvoedspreekuur)

Realisatie/ uitvoering

Doorlopend aandachtspunt

ureninzet

Gemeente, partners op
Onderdeel
het gebied van jeugdzorg, budget
-welzijnswerk, en –
jeugd
gezondheidszorg, maatsch
werk, scholen, OBD

Prestatieveld 3 Informatie en advies
Overzichtelijke
informatie voorziening

Hoe

Wanneer
2008
1

Continueren van het loket
en dienstverlening blijvend
verbeteren
Stimuleren gebruik digitaal
loket
Regie op
informatievoorziening
versterken

2

Jaarlijks evalueren van de dienstverlening in
het loket en op basis daarvan waar nodig
aanpassingen doen
Informeren inwoners via zorgpagina
Overleg Bioblionet mogelijkheden gebruik in
bibliotheken en pilot leefbaarheid
Uitbouwen van contacten met de partners in de
backoffice via afstemmings-en werkoverleg
Invoeren van een registratiesysteem

Gemeente, MEE
Groningen, Fivelland

Communicatie over het loket 2- maandelijks in
het Bokkeblad

Gemeente, MEE,
Fivelland, partners
backoffice
Gemeente, partners op
het gebied van jeugdzorg,
-welzijnswerk, en –
gezondheidszorg, maatsch
werk, OBD

Realisatie/ uitvoering

Kosten

09 10 11

Onderzoeken mogelijkheden van uitbreiding
van het loket t.b.v. informatie en advies aan
ouders/opvoeders en jeugdigen. Hierbij
aansluiten bij mogelijke ontwikkelingen
centrum jeugd en gezin.
We willen goed mogelijk
Door scholing en onderlinge informatieaansluiten bij de
uitwisseling van medewerkers
ondersteuningsbehoefte van Door de samenwerking met ketenpartners, met
specifieke doelgroepen
name eerstelijnszorg te versterken (zie alg.
voorzieningen)
Voorbereiding

Wie

Doorlopend aandachtspunt

Gemeente, Biblionet
“Aanbieders welzijn en
zorg op de site
Gemeente partners loket
en backoffice
gemeente

Geen
aanv.
Kosten
Communi
catie
budget

Eenm.
60.000 Ict
budget
jaarlijks
2.500
Onderdeel
communic.
budget

Prestatieveld 4 Ondersteuning Mantelzorg en vrijwilligerswerk
Verbeteren
Hoe
infrastructuur
mantelzorg
meer vrijwilligers en
ondersteuning
Meer mantelzorgers
bereiken voordat ze
overbelast raken

Wij willen het
ondersteuningsaanbod nog
beter laten aansluiten op
vragen en behoeften van
mantelzorgers
Aandacht voor jonge
mantelzorgers

Wanneer
2008
1

09 10 11

Kosten
per jaar

2

Regelmatig publiceren over mantelzorg en het
ondersteuningsaanbod van het loket Welzijn en
zorg in het Bokkeblad.
Blijven inzetten op laagdrempelige
bijeenkomsten voor mantelzorgers via
uitvoering werkplan mantelzorgondersteuning
Uitwerking van voorstel voor besteding impuls
mantelzorgondersteuning

Gemeente, werkgroep
mantelzorg
Werkgroep mantelzorg

werkgroep mantelzorg,
gemeente, Mezzo

Goede infrastructuur voor
vrijwilligers

Maatschappelijke stages
Voorbereiding

Onderzoeken mogelijkheden van het inzetten
van uitkeringsgerechtigden/mensen met een
beperking
Hieraan i.o.m scholen uitvoering (doen) geven
Realisatie/ uitvoering
Doorlopend aandachtspunt

Onderdeel
communic
budget
Onderdeel
huidige
subsidie
€ 27.384

€ 2.000

Invoeren van een matchingsmodule
mantelzorgondersteuning
Verspreiden bestaande lespakketten op de
scholen
Oriëntatie op mogelijke knelpunten jonge
mantelzorgers te bereiken en het aanbod
hierop afstemmen
Wij geven uitvoering aan het project werving
en scholing vrijwilligers voor respijtzorg en
structurele inbedding hiervan
Realiseren ondersteuningsstructuur
vrijwilligerswerk i.s.m. CMO Groningen

Meer (geschoolde)
vrijwilligers in de zorg

Wie

Gemeente, werkgroep
mantelzorg, scholen

€ 500
P.m.

Welzijn ouderen
(uitv. Fivelland) en
gemeente
Gemeente, CMO, alle
partners die met en voor
vrijwilligers werken
Gemeente

€10.000
€ 50.000
Inzet uren

Prestatieveld 5 algemene voorzieningen
Naar meer
zelfredzaamheid

Hoe

Wanneer
2008
1

Samenhangend,
preventief beleid met
betrekking tot algemene
voorzieningen en
voorzieningen voor
specifieke doelgroepen te
herijken of ontwikkelen

Wie

09 10 11

2

Evalueren gehandicaptenbeleid en waar nodig
continueren uitvoering speerpunten

Gemeente, platform
gehandicapten

Opstellen en uitvoeren lokaal
gezondheidsbeleid

Gemeente i.s.m GGD,
GGZ, JGZ,

Opstellen aanvalsplan laaggeletterdheid

Gemeente, i.s.m.
gemeente Hoogezand
Gemeente

p.m.

€ 184.000
1/3 deel via

Ontwikkelen participatie/minimabeleid
(preventie)
Doelgroepenvervoer en
openbaar vervoer
verbeteren

46% van de haltes worden aangepast t.b.v.
mensen met een lichamelijke beperking

Gemeente

aanbestedingstraject doelgroepenvervoer

Gemeente i.s.m. …

Stimuleren initiatieven ten
behoeve van de doelgroep
vanuit de samenleving

Zie leefbaarheid

Burgers

Voorbereiding

Kosten

€ 20.000
(staat al in
beh. begr)
P.m.

p.m.

subsidie

Realisatie/ uitvoering

Doorlopend aandachtspunt

Pm

Prestatieveld 6 Individuele voorzieningen
Hoe

Wanneer
2008
1

Wie

09 10 11

Kosten
per jaar

2

Versrekken individuele
voorzieningen

Uitvoering volgens de vastgestelde
verordening, financiëel besluit en
verstrekkingenboek
Bewaken van een
Jaarlijks uitvoeren van een
zorgvuldige uitvoering van
klanttevredenheidsonderzoek, start in januari
verstrekking voorzieningen
2008
Waar mogelijk aanpassingen Via de Wmo raad en andere platforms en
doen
belangengroepen worden signalen aan ons
doorgegeven
Managementrapportages en overleg met de
zorgaanbieders in de gemeente

Gemeente, aanbieders
voorzieningen

Geven van keuzevrijheid in
individuele voorzieningen

Door bieden van persoonsgebonden budget

Gemeente

n.v.t.

Continueren zorgvuldige
communicatie over
verstrekking van individuele
voorzieningen

Goed leesbare, herkenbare folders

Gemeente

Comm
budget

Gerichte mailingen in geval van wijzigingen

Gemeente, communicatie

Algemene informatie in Bokkeblad

gemeente, communicatie

Voorbereiding

Realisatie/ uitvoering

Doorlopend aandachtspunt

€ 995.000

Gemeente, SGBO, klanten Zie bew.
Uitv kwaliteit alg.
Wmo raad en platforms
Gemeente,
zorgaanbieders

Communic
budget

Prestatieveld 7,8,9
Hoe

Wanneer
2008
1

Versterken samenwerking
ketenparners

Wie

09 10 11

Kosten
per jaar

2

Algemene insteek: regiefunctie uitbouwen,
samenwerking
Deelname OGGZ netwerk
Verbeteren afstemming met jeugdnetwerken

Gemeente

Voegsignalering: Meer
benutten eerstelijnszorg
ten behoeve van V

Overleg eerstelijnszorg en thuiszorg om
hierover afspraken te maken
Uitvoeren gerichte preventieprogramma’s van
de GGZ via subsidieafspraken

Eerstelijnszorg,
gemeente, wmo raad
Gemeente, Lentis

Verlagen van de drempel
voor mensen met GGZ
problematiek of hun
omgeving om hulp in te
schakelen

Meldpunt OGGZ via loket Welzijn en Zorg

Loket welzijn en zorg en
OGGZ netwerk
Loket i.s.m. communicatie Comm
budget
Lentis

Afstemming specifieke
doelgroepen
In blijven zetten op
verslavingspreventie
Voorbereiding

Hierover publiceren via zorgpagina Bokkeblad
Deskundigheidsbevordering vroegsignalering
en omgaan met GGZ problematiek bij
vrijwilligers via afspraken in de subsidie
Onderzoeken mogelijkheden om
trajecten/trainingen in de gemeente uit te
voeren
i.o.m. bestaande platforms aandacht voor
specifieke doelgroepen en ev. actiepunten
Lokaal gezondheidsbeleid

Realisatie/ uitvoering

Doorlopend aandachtspunt

OGGZ netwerk
OGGZ netw, netw jeugd

€ 16.000

Lentis, gemeente
Wmo raad, gemeente
Gemeente i.o.m. partners

pm

“Prestatieveld 10” Wonen met zorg
“Zelfstandig in eigen
huis”

Hoe

Wanneer
2008
1

Brede afweging woonplan en
bestemminsplannen waar Wmo
als onderdeel wordt
meegenomen
Brede afstemming aanbod
WWZ
Stimuleren initiatieven om de
leefbaarheid te vergroten
Bij ontwikkeling in Meerstad
wonen met zorg meenemen

Voorbereiding

Wie

09 10 11

Kosten
per jaar

2

Actualisatie woonplan waarin wordt
ingespeeld op toekomstige woningbehoefte
inclusief “wonen met zorg”
Werken met een checklist om dit meer op
gang te brengen (tijdgebonden)
Deelname project WWZ provinciebreed
Uitvoering geven aan een pilot “Verbeteren
van de leefbaarheid van kleine kernen met
behulp van een virtuele infrastructuur”.
Bij planontwikkeling wordt nagedacht over de
wijze waarop de ruimte moet worden
ingericht om voldoende vorm te kunnen
geven aan de Wmo doelen (woon service en
woonzorg-zones)
Realisatie/ uitvoering
Doorlopend aandachtspunt

Gemeente

pm

Gemeente via uitwerking
gemeentevisie
Burgers, gemeente

Inzet uren

Zie prestatieveld 1
Gemeente, projectbureau
meerstad

onderdeel
Stimulerin
gs budget
Geen
directe
kosten

