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Leeswijzer
Op 10 december 2008 heeft de gemeenteraad van Weert twee Wmo-beleidsnota’s vastgesteld, namelijk:
1. Het beleidsplan Wmo 2009-2012 “Mee(r) doen in Weert”.
Deze nota bevat plannen voor acht van de negen prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
2. De deelnota Wmo jeugd.
Het 9e prestatieveld is samen met de gemeenten Nederweert en Leudal opgepakt.
Beide notities zijn gebundeld in dit boekwerk en via verschillende kleuren toch herkenbaar in beeld gebracht.
Bijlagen 1+2 van de deelnota Wmo jeugd zijn opvraagbaar bij een van de 3 gemeenten.

Mee(r) doen in Weert, Wmo beleidsplan 2009 - 2012

3

Inhoudsopgave

Mee(r) doen in Weert, beleidsplan Wmo 2009 t/m 2012
Voorwoord

8

1

Maatschappelijke ondersteuning in Weert

9

1.1

Inleiding

9

1.2

Opbouw van dit beleidsplan

9

1.3

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

11

1.4

Voorbereiding op de Wmo in Weert

11

1.5

De Wmo-ambitie van Weert

12

2

Betrokken burgers: leefbaarheid en vrijwilligers

14

2.1

Inleiding

14

2.2

Uitgangspunten en rol van de gemeente

15

2.3

Wat doen we al?

18

2.4

Maatschappelijke effecten en doelstellingen

18

2.5

Acties en resultaten

20

3

Betrokken burgers: mantelzorgondersteuning

23

3.1

Inleiding

23

3.2

Uitgangspunten en rol gemeente

23

3.3

Wat doen we al?

25

3.4

Maatschappelijk effect en doelstelling

26

3.5

Acties en resultaten

27

4

Hulp- en zorgvragende burgers

28

4.1

Inleiding

28

4.2

Uitgangspunten en rol gemeente

28

4.3

Wat doen we al?

29

4.4

Maatschappelijke effecten en doelstellingen

30

4.5

Acties en resultaten

33



Mee(r) doen in Weert, Wmo beleidsplan 2009 - 2012
Deelnota Wmo jeugd, Leudal, Nederweert, Weert 2009 - 2012

5

Kwetsbare burgers: cliënten met een complexe zorgbehoefte

35

5.1

Inleiding

35

5.2

Uitgangspunten en rol gemeente

35

5.3

Wat doen we al?

37

5.4

Maatschappelijke effecten en doelstellingen

37

5.5

Acties en resultaten

39

6

Randvoorwaarden

40

6.1

Burgerparticipatie en publiekscommunicatie

40

6.2

Voortgangsbewaking en verantwoording

41

6.3

Financiering

42

6.4

Acties en resultaten

43

Bijlage 1: Actieprogramma Wmo / Spoorboekje 2009 - 2010

Deelnota Wmo jeugd , Leudal, Nederweert, Weert 2009 t/m 2012
Inleiding		

48

1.

Rol van de gemeente en visie op jeugdbeleid

49

2.

Demografische opbouw

50

3.

Opvoedings-en opgroeiondersteuning

51

4.

Jeugd en veiligheid

55

5.

Vrijetijdsbesteding

56

6.

Wonen

58

7.

Voorschoolse voorzieningen, onderwijs en werk

59

8.

Participatie

60

9.

Gezondheidszorg

62

Afkortingenlijst

63

Actieprogramma

64

Illustraties: bron internet en Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugd 2007
Foto voorkaft: Jeroen Kuit

Mee(r) doen in Weert, Wmo beleidsplan 2009 - 2012
Deelnota Wmo jeugd, Leudal, Nederweert, Weert 2009 - 2012

5

Mee(r) doen in Weert

Beleidsplan Wmo Weert
2009 t/m 2012

Portefeuillehouder Wmo: wethouder H. Coolen
Projectleider Wmo: F. van Beeck
Advisering Platform Wmo Weert op 25 augustus 2008
Vaststelling voorontwerp door het college van B&W op 2 september 2008
Inspraak voorontwerp van 5 september tot 17 oktober 2008
Vaststelling ontwerp door het college van B&W op 4 november 2008
Bespreking in de raadscommissie Welzijn op 25 november 2008
Vastgesteld door de gemeenteraad op 10 december 2008

Mee(r) doen in Weert, Wmo beleidsplan 2009 - 2012

7

Fotograaf: Maarten Dings

Voorwoord
Voor u ligt het Beleidsplan Wmo 2009 t/m 2012 van
de gemeente Weert. Dit beleidsplan is het resultaat
van een gemeenschappelijke inspanning. Wij
hebben het afgelopen jaar intensief samengewerkt
met vele partijen in het veld en de inwoners van
onze gemeente.
Op deze plaats is het dan ook gepast iedereen
te danken die in de beleidsontwikkeling heeft
meegedacht.
Ook de samenwerking met de gemeente Nederweert
bij de voorbereiding van dit beleidsplan verliep
– onder het motto ‘samen doen wat samen kan, zelf
doen wat zelf moet’ - wederom uitstekend.
Het bureau “RADAR advies”, dat de beide
gemeenten voor de interactieve sessies hebben
ingehuurd, vormde een meerwaarde in het
voortraject en heeft mede richting gegeven aan de
opzet en inhoud van dit beleidsplan.
De Wmo gaat in essentie over het bieden van zorg
en welzijn aan hulpbehoevende en kwetsbare
burgers én over het bevorderen van sociale
samenhang en leefbaarheid. Met andere woorden:
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iedereen doet mee. We willen uitsluiting voorkomen
en betrokkenheid bevorderen. De plannen uit dit
beleidsplan leveren daar in mijn ogen voor de
periode 2009-2012 een substantiële bijdrage aan.
Dit beleidsplan Wmo is een plan in ontwikkeling.
We hebben gewenste maatschappelijke effecten
benoemd en doelstellingen bepaald voor 2012.
De komende jaren zullen we de voortgang op de
diverse onderdelen monitoren en verantwoorden.
Ik nodig u graag uit aan de ontwikkeling van ons
Wmo-beleid blijvend een bijdrage te leveren.
Uit reacties van (vertegenwoordigers van) burgers,
vrijwilligers, belangenbehartigers en professionals,
leid ik af dat in Weert vele zaken goed gaan. Dat is
fijn om te horen, maar geen reden om achterover te
leunen.
Waar nodig gaan we daarom toch nog meer doen
om meedoen mogelijk te maken. Dat is het motto
voor de komende vier jaar.

Harry Coolen,
Projectwethouder Wmo.
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1 Maatschappelijke ondersteuning
in Weert
1.1	 Inleiding
Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Onder de
Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het
welzijns- en zorgbeleid. Enerzijds dienen zij
ervoor te zorgen dat hulpbehoevende en kwetsbare
burgers de nodige ondersteuning krijgen. Daarbij
gaat het onder andere om woningaanpassingen,
vervoer en huishoudelijke hulp. Maar ook om
zaken als opvang, psychosociale hulpverlening en
maatschappelijke begeleiding voor verslaafden,
daklozen en slachtoffers van huiselijk geweld.
Speciale aandacht is er voor de jeugd, bijvoorbeeld
via opvoedingsondersteuning aan ouders.
Anderzijds dienen gemeenten in het kader van de
Wmo de sociale samenhang in buurten en wijken
te bevorderen en de inzet van buurtbewoners
voor elkaar en voor de samenleving te stimuleren.
Maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld
in de vorm van vrijwilligerswerk, is een middel
waarmee vele Wmo-doelstellingen kunnen
worden bereikt zoals het tegengaan van sociaal
isolement en het vergroten van de sociale cohesie.
De wet is opgebouwd rondom inwoners die zich
verantwoordelijk voelen voor de samenleving
waarvan zij deel uitmaken.
Maatschappelijke ondersteuning bestaat, kortom,
uit het geheel aan inspanningen dat een gemeente
verricht (of laat verrichten) zodat haar inwoners
kunnen meedoen aan de samenleving. Met het
bieden van maatschappelijke ondersteuning wil
de gemeente voorkomen dat inwoners worden
uitgesloten en bevorderen dat zij zich betrokken
voelen bij de eigen omgeving. We noemen dit het
Wmo-beleid.
De gemeenten Weert en Nederweert hebben de
intentie uitgesproken om het Wmo-beleidsplan daar
waar mogelijk gezamenlijk gestalte te geven en
waar noodzakelijk een nadere eigen gemeentelijke
invulling te geven (de couleur locale). De gemeente
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Leudal heeft aangegeven op (regionale) onderdelen
met beide gemeenten samen te werken. Dit gebeurt
op dit moment binnen het jeugdbeleid, maar dat
kan in de toekomst ook op andere terreinen gaan
plaatsvinden, zoals het voorkomen van huiselijk
geweld.
Dit Wmo-beleidsplan is dus het resultaat van een
gezamenlijke inspanning van de gemeenten Weert
en Nederweert. Hoewel er veel overeenkomsten
zijn in het eindproduct, zijn er ook verschillen zoals
bestaand en toekomstig beleid op het gebied van
leefbaarheid. Beide gemeenten hebben daarom elk
een eigen versie van het Wmo-beleidsplan 2009 t/m
2012. De actiepunten die met elkaar overeenkomen
worden gezamenlijk uitgevoerd.

1.2 Opbouw van dit beleidsplan
In dit beleidsplan worden verschillende doelgroepen
en vormen van ondersteuning onderscheiden,
namelijk:
- Betrokken burgers (hoofdstuk 2 en 3).
Hoofdstuk 2 gaat ondermeer in op de wijkaanpak,
het vrijwilligersbeleid en sociale activering als
instrumenten voor maatschappelijke inzet en
participatie. Hoofdstuk 3 gaat in op mantelzorg,
als bijzondere vorm van maatschappelijke
betrokkenheid.
- Hulp- en zorgvragende burgers (hoofdstuk 4)
De gemeente wil mensen met een hulp- of
zorgvraag ondersteuning bieden zodat zij zo
lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen
blijven wonen. Het gaat daarbij (voornamelijk)
om hulpbehoevende ouderen1, gehandicapten
en chronisch zieken. Hoofdstuk 4 gaat in op
de diensten en voorzieningen die wij aan deze
groepen bieden: van informatie, advies en
cliëntondersteuning tot hulp bij het huishouden,
scootmobielen en woningaanpassingen. Ook
collectieve voorzieningen zoals vervoer,
het algemeen maatschappelijk werk en
ouderenadviseurs horen bij deze vorm van
ondersteuning.
- Kwetsbare burgers (hoofdstuk 5)
Een aantal inwoners van Weert behoort tot de groep
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van kwetsbare burgers. Dat zijn mensen met een
zeer complexe zorgbehoefte, vooral verslaafden,
daklozen, OGGZ-cliënten2 en slachtoffers van
huiselijk geweld. Hoofdstuk 5 gaat in op de
hulpverlening die Weert in het kader van de Wmo
biedt aan deze groepen.
Wij willen dat de jeugd alle kansen krijgt en dat
maatschappelijke uitval van kinderen en jeugdigen
wordt voorkomen. Dit prestatieveld van de Wmo
wordt echter apart door de gemeenten Weert,
Nederweert en Leudal uitgewerkt in een Wmodeelnota Jeugd.
Per thema gaan we in op:
n de uitgangspunten en rol van de gemeente;
n het huidige beleid (‘wat doen we al’);
n de maatschappelijke effecten en doelstellingen
voor de periode 2009 t/m 20123.
n acties en resultaten
Acties en resultaten
De acties zijn aan het einde van ieder hoofdstuk
opgenomen. Alle acties samen vormen het
Actieprogramma 2009 en 2010. Een compleet en
compact overzicht is opgenomen in bijlage 1.
De 8 voorstellen die (vertegenwoordigers van)
inwoners, vrijwilligers, belangenbehartigers en
professionals tijdens de plannendag op 24 april
2008 hebben ingebracht, zijn in de acties verwerkt.

verenigingen, Uitvoeringsprogramma WWZ,
Actieprogramma Integratie, Prestatieplan sector
Sociale Zaken, werkplannen van ondermeer
PUNT welzijn, Thuishulpcentrale en AMW-ML,
raamovereenkomsten Hulp bij het Huishouden met
zorgaanbieders etc.
Denk daarbij ook aan aanpalende beleidsvelden
zoals het Integraal Veiligheidsbeleid van de
gemeente Weert, met nieuwe activiteiten als
buurtbemiddeling door getrainde vrijwilligers,
wijkscans en aanpak huiselijk geweld binnen het
Veiligheidshuis. En niet te vergeten de dagelijkse
inspanningen van de wijkteams van Onderhoud
Openbare Ruimte om Weert leefbaar te houden.
Randvoorwaarden (hoofdstuk 6)
In hoofdstuk 6 vindt u de randvoorwaarden van het
Wmo-beleid met een paragraaf over communicatie
en participatie, een paragraaf over monitoring en
verantwoording en een financiële paragraaf.
Maar eerst gaan we in de paragrafen hieronder
kort in op de uitgangspunten van de wet en op de
voorbereiding, ambitie en uitgangspunten voor het
Wmo-beleid in Weert.

Voor zover momenteel mogelijk worden de
– in totaal 21 - activiteiten zo concreet mogelijk
geformuleerd. Vaak is het onvermijdelijk te
verwijzen naar een nog op te stellen plan van
aanpak of beleidsnotitie (indien overleg met externe
partijen en inplanning nog moet plaatsvinden). Daar
vloeien vervolgens weer concrete activiteiten uit die,
via de commissie Welzijn, aan de raad ter kennis
worden gebracht.
Het is wellicht overbodig te melden dat de in deze
nota opgenomen acties moeten worden gezien als
een extra impuls voor het Wmo-beleid in Weert.
Er worden binnen de verschillende prestatievelden
immers al tal van reguliere activiteiten uitgevoerd,
die de basis vormen voor een leefbaar en
zorgzaam Weert. Die activiteiten zijn ondermeer
terug te vinden in: activiteitenplannen van
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________________
1
Daar waar in deze nota gesproken wordt over ‘ouderen’,
worden in het bijzonder ouderen met beperkingen bedoeld. Zij
verkeren veelal in een kwetsbare positie. Het spreekt echter voor
zich dat vele senioren vitaal zijn en geen problemen ondervinden
bij hun deelname aan de samenleving.
2
Openbare geestelijke gezondheidszorg.
3
Onze visie op de relatie tussen maatschappelijke effecten,
doelstellingen, activiteiten en resultaten is opgenomen in de
Startnotitie Wmo-beleidsplan, januari 2008.
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1.3 De Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
1.3.1	Wat is het doel van de Wmo?
Het doel van de Wmo is: meedoen. Zoveel mogelijk
meedoen van álle inwoners aan álle facetten
van de samenleving, al dan niet geholpen door
vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge
betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet lukt of
niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente en
maatschappelijke organisaties. Het eindperspectief
van de Wmo is een samenhangend lokaal beleid op
het gebied van de maatschappelijke ondersteuning
en op aangrenzende beleidsterreinen. Voor mensen
die langdurige, zware zorg nodig hebben is en
blijft er de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten).

1.3.2 Wmo geeft gemeente nieuwe
verantwoordelijkheden
Maatschappelijke ondersteuning
Gemeenten zijn onder de Wmo verantwoordelijk
voor maatschappelijke ondersteuning.
Maatschappelijke ondersteuning omvat
activiteiten en voorzieningen die het mensen
mogelijk maken om volwaardig mee te doen in
en aan de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld
met vrijwilligerswerk en mantelzorg,
maar ook met goede informatie en advies,
opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp.
In de wet wordt dit het ‘compensatiebeginsel’
genoemd.
Integraal beleid
De Wet voorzieningen gehandicapten
(Wvg) en de Welzijnswet vielen al onder de
verantwoordelijkheid van de gemeenten. De
huishoudelijke verzorging en subsidieregelingen
uit de AWBZ en de Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg (OGGZ) zijn daar nu bijgekomen.
Door deze bundeling van wetten is integraal beleid
mogelijk: de gemeente kan zoeken naar nieuwe
dwarsverbanden tussen de diverse vormen van
dienstverlening om zo beter te kunnen inspelen op
de ondersteuningsvragen van haar burgers.

Sturingsfilosofie
De Wmo leidt tot een nieuwe sturingsfilosofie. Om
te beginnen moet de gemeente de regie stevig in
handen nemen. Alleen dan lukt het om integraal
beleid te realiseren en (op termijn) alle diensten en
activiteiten in het kader van de Wmo goed op elkaar
af te stemmen. Anderzijds verwacht de wetgever dat
gemeenten (horizontale) verantwoording afleggen
aan hun eigen inwoners in plaats van aan de
rijksoverheid. Het gemeentelijk Wmo-beleid moet
worden gedragen en herkend door de mensen voor
wie het is bedoeld. De gemeente Weert bereikt dit
door intensief overleg met het Wmo-platform4 en
via interactieve beleidsontwikkeling: burgers en
uitvoerders hebben een stem in de plannen van de
gemeente.

1.4 Voorbereiding op de Wmo in Weert
1.4.1	Beleidskaders
Bestaand en aanverwant beleid
“Weert beschikt over een goede sociale
infrastructuur en kent in veel buurten en in de
dorpen een grote sociale onderlinge betrokkenheid.
Het vrijwilligerswerk staat op een hoog niveau
en er is een rijk verenigingsleven”, zo is één van
de sterke punten van Weert verwoord in de visie
Weert, opmaat naar de toekomst, op maat in 2015.
Dat moeten we blijven koesteren. Daarnaast is er
sprake van ontgroening en vergrijzing, die zonder
maatregelen een bedreiging kunnen gaan vormen
voor maatschappelijke voorzieningen, verenigingen
en accommodaties.
In de Uitgangspuntennota Wmo is geconstateerd
dat het welzijnsbeleid in Weert op koers ligt:
verantwoordelijkheid leggen bij burgers, solidariteit,
gemeente als regisseur en ketens ter realisatie van
een sluitend aanbod voor kwetsbare burgers.
Voorts is de vastgestelde visie en draaiboek Wonen,
Welzijn en Zorg nog steeds actueel en nauw
verweven met de Wmo, met ondermeer de stelling
dat een dubbeltje welzijn een Euro aan zorg kan
voorkomen.

___________________
4
Zie hoofdstuk 6.1 op blz. 41.
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Ook het Actieprogramma Integratie heeft vele
raakvlakken met de Wmo: bevorderen van de
leefbaarheid, sociale samenhang en deelname aan
de samenleving.
Weert heeft haar visie op het sociale domein
dus al bepaald in een aantal vastgestelde
beleidsdocumenten (zie onderstaande opsomming).
Deze documenten vormen het kader voor
voorliggend beleidsplan Wmo.
BELEIDSKADERS5 VOOR DE WMO IN WEERT:
- Weert: Opmaat naar de toekomst, op maat in
2015, december 2005
- Visie en draaiboek Wonen, welzijn en zorg,
maart 2005
- Actieprogramma Integratie 2007-2010, januari
20076
- Wmo uitgangspuntennota, september 2005
- Deelnota Wmo: Mantelzorg en vrijwillige inzet
de zorg, mei 2006
- Deelnota Wmo: Visie op Hulp bij het
huishouden, juni 2006
- Deelnota Wmo: Integrale indicatiestelling, juni
2006
- Deelnota Wmo: Visie op vervoersvoorzieningen,
juni 2006
- Deelnota Wmo: Lokaal Loket Wmo, december
2006

1.4.2 Participatie van burgers en organisaties in
de beleidsontwikkeling
De Wmo is een participatiewet. ‘Meedoen’
staat niet alleen voor deelname van burgers aan
de samenleving, het staat ook voor inspraak
en inbreng van burgers bij de ontwikkeling
en uitvoering van ons beleid. Nadenken over
‘hoe’ we de maatschappelijke ondersteuning
in Weert organiseren, dat doen wij samen met
onze inwoners. Als het Wmo-beleid straks is
geïmplementeerd, is het Platform Wmo – en in
het verlengde daarvan het Lokaal Zorgvragers
Overleg Weert (LZO)7 - een belangrijk kanaal voor
betrokkenheid en participatie van de burger.
Interactieve sessies 2008
De gemeenten Weert en Nederweert hebben ervoor
gekozen de eerste helft van 2008 te gebruiken om

12

op een interactieve wijze de voorbereiding van
het gemeentelijke Wmo-beleidsplan ter hand te
nemen. Een arbeidsintensief en lang traject, maar
alle betrokkenen – inwoners, raad, vrijwilligers,
cliëntenvertegenwoordigers, belangenbehartigers en
professionele instellingen – hebben vroegtijdig en
op meerdere momenten kunnen participeren in de
voorbereiding, waardoor draagvlak ontstaat.
De resultaten van burgerpanels,
themabijeenkomsten met professionals en een
gezamenlijke plannendag, zijn gebundeld in het
“Verslag Interactief traject burgers en professionals,
Op weg naar het beleidsplan Wmo 2009 t/m 2012”.
Wmo-debat juni 2008
Op 23 juni 2008 hebben wij een bijeenkomst over
de resultaten van het interactieve traject Wmo
georganiseerd voor alle belangstellenden uit de
gemeente. De uitkomsten van die goed bezochte en
levendige avond zijn opgenomen in een verslag8 en
zoveel als mogelijk meegenomen in dit beleidsplan.

1.5 De Wmo-ambitie van Weert
Ambitie
In het (politieke) coalitieprogramma 2006-2010
“Werken aan Weert,voor nu en later!” heeft Weert
het sociale beleid aangewezen als één van de
prioriteiten van de gemeente:
“We werken aan het vergroten van het welzijn van
de inwoners van de stad, de dorpen en de wijken.

__________
5

Alle genoemde documenten zijn verkrijgbaar bij het
Infocentrum in de hal van het stadhuis en via de website van
de gemeente Weert: www.weert.nl > Wonen& Leven > Wet
maatschappelijke Ondersteuning. . Dat geldt tevens voor de
overige documenten waar in dit beleidsplan naar verwezen
wordt.
6
In het Actieprogramma Integratie is in ruime mate aandacht
besteed aan zorg en welzijn. Acties op het terrein van onder
andere allochtone mantelzorg, zorgvoorzieningen voor
allochtonen en huisbezoeken aan allochtone ouderen zijn al
vastgesteld en ingezet en worden derhalve niet apart genoemd in
dit Wmo-beleidsplan.
7
Zie hoofdstuk 6.1 op blz. 41.
8
Ook het verslag van het Wmo-debat is te downloaden via onze
website en verkrijgbaar bij het Infocentrum.

Mee(r) doen in Weert, Wmo beleidsplan 2009 - 2012

Dit doen we onder meer door de inwoners meer
te betrekken en meer verantwoordelijkheid te
geven bij het verbeteren van de leefomgeving”. Als
missie is verwoord dat Weert ‘met hoofd en hart
samenwerkt aan een sociaal en vitaal Weert’.
Specifiek voor de Wmo wordt in het coalitieakkoord
gesteld dat zelfredzaamheid van de burger voorop
komt te staan.
WMO-AMBITIE9
Het is de ambitie van de gemeente Weert om met
inwoners en instellingen te werken aan wijken en
dorpen waar het prettig leven is, te stimuleren tot
betrokkenheid en ondersteuning te bieden aan
hen die het nodig hebben.
Drie criteria
In het Startdocument Wmo-beleidsplan over de
toekomst van de maatschappelijke ondersteuning
(januari 2008) is voor deze ambitie, via drie criteria,
al een voorzet gegeven. Deze worden hieronder
benoemd en verder uitgewerkt.
1. Eigen verantwoordelijkheid
De inwoners zijn op de eerste plaats zelf
verantwoordelijk voor het organiseren van hun
eigen leven. Als dat zelf niet lukt dienen familie,
vrienden, mantelzorgers daarin ondersteuning te
bieden. Pas wanneer iemand het ook met hulp
van naasten niet meer alleen redt, kan een beroep
worden gedaan op het vangnet voor zorg en
ondersteuning dat de gemeente biedt of op AWBZgefinancierde zorg.
De gemeente Weert stimuleert, waardeert en
ondersteunt inwoners bij het zelf doen en meedoen,
met aandacht voor kwetsbare groepen. We
vertrekken daarbij vanuit de kracht en drijfveren
van mensen en de overtuiging dat mensen zelf goed
weten wat zij belangrijk vinden.
Wij geven prioriteit aan een inrichting van de
stad die zoveel mogelijk mensen uitnodigt en in
staat stelt om zelf te handelen en mee te doen.
Daarbij hebben wij de overtuiging dat de meeste
Weertenaren goed in staat zijn om voor zichzelf te
zorgen en mee te doen in de samenleving. In veel
gevallen krijgen mensen daarbij hulp van familie of
buren. Ook vrienden en vrijwilligers kunnen hierbij
een rol spelen.
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2. Actief burgerschap10
Wij vragen van onze inwoners actief burgerschap.
Actief burger zijn kan op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld door zelf problemen op te lossen,
het onderhouden van sociale contacten, deel
te nemen aan activiteiten, iets te organiseren of
belangen te behartigen. Verenigingen spelen daarin
een belangrijke rol. Het gaat om een positieve
houding waarin zelfstandigheid, elkaar ontmoeten
en iets voor de ander en de samenleving doen
belangrijk zijn. Deze zaken zijn zeer belangrijk
voor het welzijn van mensen en dragen bij aan
het zelfstandig functioneren en meedoen in de
samenleving en werken daardoor preventief. Ze
bevorderen de sociale samenhang in buurten,
wijken en dorpen en zodoende in de stad.
Wij zorgen daarbij voor goede randvoorwaarden.
Om mensen in staat te stellen zelf (mee) te doen in
Weert, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen
met en zonder beperking zelfstandig kunnen wonen,
zich kunnen verplaatsen, deel kunnen nemen aan
het verenigingsleven, gebruik kunnen maken van
openbare ruimten en gebouwen, toegang hebben tot
informatie en zich veilig voelen in hun wijk. Zonder
dat ze daar aparte ondersteuning bij nodig hebben.
We noemen dat algemene toegankelijkheid11. Dit
is een belangrijke randvoorwaarde. Als dit goed
geregeld is, zijn mensen minder afhankelijk van
individuele ondersteuning en ondervinden ze
minder belemmeringen door hun beperking. Dit
is prettiger voor mensen met èn zonder beperking
en daardoor voelen mensen zich uitgenodigd en in
staat om actief burger te zijn.
Actieve burgers zijn niet slechts consument,
zij bouwen mee aan de Weerter samenleving.
Weertenaren die zich met hart en ziel inzetten voor
hun buren en hun buurt, kunnen rekenen op een
positieve houding van de gemeente. Degenen die
dat gevoel (nog) niet hebben willen wij overtuigen
en aanzetten zich ook als actieve burgers te gaan
inzetten.

________________
9
In het begin van ieder volgend hoofdstuk wordt de Wmoambitie per thema verfijnd in vier deelambities.
10
‘Actief burgerschap’ vinden wij een betere term dan de in de
Wmo genoemde ‘civil society’.
11
Voorheen ook wel ‘inclusief beleid’ genoemd.
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3. Regie bij gemeente
De gemeente is een belangrijke schakel in de keten
van ondersteuning voor mensen. Binnen die keten
voeren wij regie op verschillende manieren:
n Waar wij verantwoordelijk zijn zorgen
wij ervoor dat er een trekker is en zijn wij
richtinggevend (bijvoorbeeld de keten wonenwelzijn–zorg of de keten OGGZ).
n In sommige gevallen kan het nodig zijn dat
de gemeente zelf een ontwikkeling start en
aanjaagt. In die gevallen doen wij het zelf in
samenwerking met onze partners (bijvoorbeeld
respijtzorg voor mantelzorgers door
ambtenaren).
n Waar wij geen zeggenschap en geen directe
verantwoordelijk hebben, spreken wij onze
partners aan (bijvoorbeeld over wachtlijsten in
de zorg).
Regievoering betekent ook dat binnen de
gemeentelijke organisatie een politiek en ambtelijk
verantwoordelijke is aangewezen.
De Wmo heeft raakvlakken met nagenoeg
alle programma’s in de programmabegroting
van de gemeente Weert, maar is bestuurlijk in
zijn geheel ondergebracht bij één wethouder.
De portefeuillehouder Welzijn, Cultuur en
Maatschappelijke ondersteuning coördineert
de Wmo en stemt bestuurlijk af op integraliteit.
Ambtelijk coördineert de sector Samenleving &
Burgers, afdeling Welzijn.
Maatschappelijke ondersteuning in Weert kan
alleen succesvol zijn als we verbindingen
tot stand brengen. Inwoners, vrijwilligers,
belangenbehartigers, verenigingen, instellingen,
woningcorporaties, bedrijven en gemeente; samen
maken we een succesvol Wmo-beleid.

2 Betrokken burgers: leefbaarheid
en vrijwilligers
2.1	 Inleiding
In tegenstelling tot de combinatiekeuzes die
tijdens het interactieve voortraject zijn gemaakt (de
combinatie: vrijwilligers en mantelzorgers en de
combinatie: leefbaarheid en sociale samenhang),
kiezen wij voor een andere indeling bij de bepaling
van het beleid.
In het kader van de leefbaarheid in wijken en
dorpen stellen wij ons ten doel de maatschappelijke
inzet van onze inwoners te bevorderen. Daarbij
gaan wij ervan uit dat het één (leefbaarheid,
sociale samenhang) niet kan zonder het ander
(maatschappelijke inzet) en vice versa.

DEELAMBITIE: BETROKKEN BURGERS EN
LEEFBAARHEID12
Weert vindt het belangrijk dat inwoners zich goed
voelen in hun leefomgeving. De gemeente wil
dan ook meten hoe tevreden haar inwoners zijn
en erop sturen dat alle inwoners prettig wonen.
Zij is voorstander van ‘samen aanpakken’,
dat burgers samen zorgen voor sociale
samenhang in wijken en dorpen en steunt graag
buurtinitiatieven die dit versterken. Vrijwilligers
spelen daarbij een belangrijke en actieve rol.
Te denken valt aan het rijke verenigingsleven in
Weert en de buurtprojecten die mede dankzij
vrijwilligers mogelijk zijn.

________________
12
De omschrijving van deze deelambitie (evenals die in
de volgende hoofdstukken) is voorgelegd aan en voorzien
van commentaar door (vertegenwoordigers van) burgers en
professionals.
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Twee prestatievelden
In dit hoofdstuk gaat het over twee prestatievelden
uit de Wmo, te weten:
PRESTATIEVELD 1
Het bevorderen van de sociale samenhang in en
leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.
PRESTATIEVELD 4
Het ondersteunen van mantelzorgers en
vrijwilligers.

2.2.1	Wijkgericht werken in Weert
NB. Mantelzorgers verdienen een apart hoofdstuk
Mantelzorgers worden in de Wmo in één adem
genoemd met vrijwilligers: ze vallen beiden
onder prestatieveld 4. De gemeente Weert
vindt dit niet voor de hand liggen. Binnen de
groep van ‘betrokken en actieve burgers’ nemen
mantelzorgers een aparte positie in. Enerzijds
omdat zij hun mantelzorgtaak meestal niet ‘uit
vrije keuze’ verrichten maar omdat zij dit door
de omstandigheden als een noodzaak ervaren.
Anderzijds kunnen hulpbehoevende mensen dankzij
mantelzorgers langer zelfstandig en zelfredzaam
in hun eigen omgeving blijven wonen zonder dat
zij volledig van de overheid of van professionele
zorgverleners afhankelijk zijn. Daarmee nemen
mantelzorgers een sleutelpositie in binnen het
Wmo-beleid. Daarom kent dit beleidsplan een apart
hoofdstuk over mantelzorgondersteuning.

2.2 Uitgangspunten en rol van de
gemeente
Als het gaat om deelname aan de samenleving,
onderscheiden wij twee groepen inwoners: de
weerbare, zelfredzame en actieve burger en de
kwetsbare burger die niet of nauwelijks deelneemt
aan de samenleving. De gemeente wil dat beide
groepen naar beste vermogen deelnemen aan de
samenleving. Hieronder beschrijven we vanuit
Wmo-perspectief de uitgangspunten voor de
wijk- en dorpsaanpak, het vrijwilligersbeleid en
het sociaal activeringsbeleid. Ook gaan we in
op het begrip ‘verknoping van kennis’ als middel
voor signaleren van sociaal isolement en op
maatschappelijk betrokken ondernemen.
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Met de Wmo krijgt het begrip ‘leefbaarheid’ een
bredere invulling. Naast ‘schoon en veilig’ komt
de ‘zorgzame buurt’ nadrukkelijker in beeld. Het
Buurtzorgproject van PUNT welzijn en het initiatief
om te komen tot een Samen Zorgen Huis van het
Samen Zorgen Bureau Weert zijn voorbeelden
hoe de Wmo als aanjager van leefbaarheid kan
fungeren.
In een sociaal veilige buurt is het voor
(hulpbehoevende) oudere, kwetsbare of chronisch
zieke mensen eenvoudiger zelfstandig thuis
te blijven wonen. Ook hier kan een wijk- of
gebiedgerichte benadering inwoners motiveren
een bijdrage te leveren. Het is namelijk veel
eenvoudiger hulp of steun te bieden (‘een oogje in
het zeil te houden’) wanneer dit op loopafstand is
van het eigen huis. Actieve buurtbewoners kunnen
zo verlichting bieden voor de mantelzorgers.
Tijdens het burgerpanel leefbaarheid en sociale
samenhang op 17 maart 2008 is door het Lokaal
Zorgvragers Overleg Weert het idee ingebracht
om in Weert de krachten op zowel sociaal,
maatschappelijk als fysiek gebied te bundelen in
een stadsdeelgerichte aanpak.
Door bundeling van krachten en afstemming
op stadsdeelniveau, kunnen krachtige
samenwerkingsverbanden ontstaan. Tijdens de
plannendag op 24 april is voorgesteld te starten in
het stadsdeel Midden. Dat zijn de wijken Leuken,
Groenewoud, Biest, Binnenstad en Fatima.13
________________
13
De overige stadsdelen zijn: Zuid (Graswinkel, Moesel, Keent
en Rond de Kazerne), Noord (Boshoven en Molenakker) en de
Dorpen (Stramproy, Altweerterheide, Tungelroy, Swartbroek en
Laar).
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Vertegenwoordigers van 7 wijk- en dorpsraden
hebben tijdens de voornoemde bijeenkomst
uitgesproken een verdere verkenning van dit voorstel
de moeite waard te vinden. Dit beeld is bevestigd
tijdens een overleg tussen de wijk- en dorpsraden
en de gemeente op 21 mei 2008, waar 12 van de 16
wijk- en dorpsraden aanwezig waren.
Wij waarderen dit initiatief en willen dit, vooralsnog
via een pilot, een kans geven.
Er dient echter gewaakt te worden voor een extra
bestuurslaag en een te breed blikveld die de
slagvaardigheid kunnen belemmeren. Het zou
kortom goed zijn, bij wijze van proef, te starten
met een stadsdeeloverleg (of platform) met daarin
vertegenwoordiging van onder andere wijkraden,
verenigingen, scholen, uitvoerders van professionele
organisaties (zoals PUNT welzijn, Wonen Weert en
Woningstichting St. Joseph) en anderen die actief
zijn in de wijk. Een dergelijk platform moet op
uitvoerend niveau in staat zijn waar nodig direct te
handelen.
Het spreekt voor zich dat de koppeling met
activiteiten op straat-, buurt- en dorpsniveau
altijd moet blijven. Sterker nog, overleg op
stadsdeelniveau moet juist in dienst staan van en
versterkend werken op wijk- en dorpsontwikkeling.

2.2.2 Vrijwilligersbeleid
Heel veel Weertenaren zetten zich in als vrijwilliger.
Zij zijn onmisbaar voor de sociale samenhang
en verzetten enorm veel werk op uiteenlopende
maatschappelijke terreinen (welzijn, sport, cultuur,
integratie, vrije tijd) en staan voor de eigen
verantwoordelijkheid van burgers. Dat is altijd al zo
geweest en de komst van de Wmo verandert daar
niets aan. De wet kan in Weert wel bijdragen aan
nieuwe impulsen om mensen ook in de toekomst te
motiveren en ondersteunen zich vrijwillig voor de
samenleving in te zetten.
Er zijn niet alleen veel vrijwilligers in Weert, er is
ook een grote variatie aan activiteiten en vormen
van ondersteuning gericht op vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties. Wij willen de omvang van
het vrijwilligersbestand en de variatie binnen het
vrijwilligersbeleid in de toekomst behouden. Vooral
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omdat er een tendens merkbaar is dat het verrichten
van vrijwilligerswerk minder vanzelfsprekend is.
DEELAMBITIE: BETROKKEN BURGERS EN
VRIJWILLIGERS
De gemeente Weert wil de betrokkenheid van
burgers bij de samenleving bevorderen. Wie
zich wil en kan inzetten voor zijn omgeving
en zijn naasten, kan erop rekenen dat de
gemeente hem of haar daarin faciliteert. Burgers
voor wie maatschappelijke deelname geen
vanzelfsprekendheid vormt, mogen van de
gemeente verwachten dat zij hen stimuleert tot
deelname. Weert wil bereiken dat inwoners
die (nog) geen vrijwilliger zijn, zich uitgedaagd
voelen om bij te dragen aan een prettige
samenleving

In de voorbereidingen op dit beleidsplan, tijdens de
interactieve sessies, zijn aandachtspunten benoemd
waarop de gemeente dient in te spelen.
Zo is het vinden en koppelen van vrijwilligers (in
brede zin) niet altijd succesvol gebleken. Sommige
vrijwilligersorganisaties hebben een tekort aan
vrijwilligers en aan bestuursleden. Bovendien kan
de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties
beter.
Wanneer het onderlinge contact beter is, is er
waarschijnlijk winst te behalen op het werven en
matchen van vrijwilligers. Ook is het belangrijk om
vraag en aanbod goed in beeld te brengen en de rol
van het Servicepunt Vrijwilligers daarin.

2.2.3 Maatschappelijk betrokken ondernemen
Het is niet alleen de overheid die vrijwilligers kan
ondersteunen. De inzet van bedrijven in het kader
van maatschappelijk betrokken ondernemen neemt
de laatste jaren toe. De bijdragen van ondernemers
bij de realisatie van het hospice in Weert is daar een
goed voorbeeld van. Een ander recent voorbeeld is
het opknappen van de Sponsorwinkel, waarbij een
schildersbedrijf materialen beschikbaar stelde en
een energieleverancier de menskracht.
Werknemersvrijwilligerswerk is in de ogen van
een bankinstelling een vorm van maatschappelijk
betrokken ondernemen, die bijdraagt aan
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teambuilding en een positieve invloed heeft op de
motivatie en bedrijfstrots. Ons eigen project waarbij
ambtenaren respijtzorg bieden aan zwaarbelaste
mantelzorgers en werknemers de ruimte bieden lid
te worden van de vrijwillige brandweer, zijn hier
ook voorbeelden van.
Maatschappelijk betrokken ondernemen kan door
de Wmo van nieuwe impulsen worden voorzien.
De gemeente Weert zal zich sterk maken om
nieuwe samenwerkingsvormen te stimuleren en te
faciliteren.

2.2.4 Sociaal activeringsbeleid
De term sociale activering wordt in Weert gebruikt
voor drie verschillende trajecten:
n Maatschappelijk nuttige activiteiten
Het traject (richting) vrijwilligerswerk wordt
vaak ingezet als dagbesteding voor mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Het gaat hier vooral om oplossen of
voorkomen van sociaal isolement. Het
zogeheten ‘granieten bestand’ is soms minder
weerbarstig dan altijd werd aangenomen. Dit
soort sociale activering blijkt regelmatig een
positief effect te hebben op het zelfvertrouwen
en de sociale vaardigheden, waardoor de reintegratiekansen op betaald werk toenemen.
n Hulpverlening
Het traject waarin relevante problemen die
(sociale) activering in de weg staan, worden
opgelost. In deze gevallen wordt het traject
(richting) hulpverlening zoals bijvoorbeeld
maatschappelijk werk of schuldhulpverlening
ook regelmatig “sociale activering” genoemd;
n Op weg naar werk
Tenslotte wordt de term vaak gebruikt voor
vrijwilligerswerk en andere activiteiten als
eerste stap op de ladder richting werk. Het
vrijwilligerswerk is hier dus geen eindstation.
Dat de doelstellingen binnen de Wmo en sociale
activering uit de Wet Werk en Bijstand (WWB)
elkaar overlappen, blijkt overduidelijk uit het project
“Vrouwen uit de bijstand”, dat in het najaar van
2008 in Weert van start gaat. Uitkeringsgerechtigde
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vrouwen wordt de kans geboden onder begeleiding,
met opleiding en/of deskundigheidsbevordering
een nieuwe weg in te slaan door hulp te bieden
aan ouderen in de wijk, die in een maatschappelijk
isolement verkeren.

2.2.5 Verknoping van kennis
De gemeente wil maatschappelijke inzet nader
uitwerken in lijn met het begrip ‘verknoping van
kennis’. Met dit begrip duiden we op mensen die
als eersten in staat zijn problemen bij anderen te
signaleren en daarop in te spelen. Dat kunnen
bijvoorbeeld (vrijwillige) ouderenadviseurs,
huisartsen of thuiszorgmedewerkers zijn. Zij hebben
immers met veel inwoners van Weert regelmatig en
rechtstreeks contact. Al deze mensen die werken in
de ‘frontlinie’ moeten erop kunnen rekenen dat zij
met hun signalen ergens terecht kunnen en dat er
iets mee gedaan wordt.
Verknoping van kennis is een veelbelovend initiatief
van PUNT welzijn dat de gemeente Weert in het
kader van de Wmo in de schijnwerpers wil zetten.
Het belang van samenwerken zal nog eens extra
onder de aandacht van de zorg- en welzijnspartners
gebracht worden.
Binnen verknoping van kennis staan nu nog ouderen
en de rol van de (vrijwillige) ouderenadviseur
centraal. Uitbreiding van de doelgroep,
signaleerders (bijvoorbeeld scholen, wijkagenten,
maar ook mantelzorgers en buren) en inzet van
vrijwilligers, is een optie die wij in ons streven naar
een betere leefbaarheid in de wijken zullen laten
onderzoeken. De link naar het stadsdeelplatform
(zie paragraaf 2.2.2), ligt daarbij voor de hand.

2.2.6 Accommodatiebeleid
Accommodaties vormen vaak de motor voor
wijkontwikkeling. Buurtvoorzieningen zijn er
gehuisvest, mensen ontmoeten daar elkaar. De
gemeente biedt diverse accommodaties om
activiteiten die passen binnen de Wmo te faciliteren.
Het gaat onder andere om:
- wijk- en buurtcentra,
- sportverenigingen- en vrijetijdsvoorzieningen,
- culturele- en kunstzinnige verenigingen.
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Op dit moment is er binnen Weert geen sprake
van eenduidig beleid op het gebied van beheer,
gebruik en financiering van accommodaties. In
de loop van de jaren zijn verschillende besluiten
genomen en is een complexe situatie ontstaan met
uitzonderingen. Hierdoor zijn knelpunten ontstaan
op het gebied van de exploitatie, het onderhoud
en het personele beheer van accommodaties. De
gemeente heeft daarom besloten om een integraal
accommodatiebeleid op te stellen. De doelstelling
hierbij is als volgt geformuleerd: “Het ontwikkelen
van accommodatiebeleid om een eenduidiger en
efficiënter beheer en gebruik van accommodaties te
kunnen realiseren.”
Uiteindelijk dient dit te leiden tot accommodaties
die toegankelijker zijn en efficiënter beheerd en
gebruikt worden. Het accommodatiebeleid moet
immers uitnodigen om mee te doen.

2.3 Wat doen we al?
Op het terrein van de wijkaanpak, het
vrijwilligerswerk en de sociale activering worden in
Weert tal van activiteiten uitgevoerd. We noemen:
Activiteiten
- Stimuleren en faciliteren van verenigingsleven en
bewonersinitiatieven, onder andere via subsidies.
- Algemeen en specifiek welzijnswerk.
- Participatieprojecten.
- (Sociale) activering14.
- Ouderenwerk.
- Integratieactiviteiten.
- Project Buurt-onderwijs-sport (BOS-impuls).
- Project Buurtzorg.
- Vrijwilligersondersteuning, bijvoorbeeld via het
Servicepunt Vrijwilligers.
- Eet- en ontmoetingspunten voor senioren in de
wijken (in ontwikkeling).
Uitvoerders
De bij de uitvoering van genoemde activiteiten
en initiatieven betrokken organisaties zijn
ondermeer: sport- en culturele verenigingen,
wijk- en dorpsraden, jongerenorganisaties zoals
Scouting, minderhedenorganisaties, seniorenen gehandicaptenorganisaties, PUNT welzijn,
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thuiszorgorganisaties, het Servicepunt Vrijwilligers,
Wonen Weert, Woningstichting St. Joseph en de
gemeente Weert.
Nota bene: achter deze summiere opsomming
schuilt een wereld aan activiteiten en inzet. De
werkplannen van de professionele organisaties en
de activiteitenoverzichten van de verenigingen laten
concreet zien wat er in Weert gebeurt. Het voert
uiteraard te ver hier in dit beleidsplan uitgebreid op
in te gaan.

2.4 Maatschappelijke effecten en
doelstellingen
In het kader van haar Wmo-beleid streeft de
gemeente Weert er naar de maatschappelijke inzet
van haar burgers te vergroten, met als gewenste
maatschappelijke effecten:
Grote zelfredzaamheid van mensen, sterke
maatschappelijke verbanden en sociale
samenhang en grote maatschappelijke
participatie, door actieve bijdragen van bewoners
aan de leefbaarheid van wijken en dorpen.
Vanuit het perspectief van deze gewenste
maatschappelijke effecten hebben wij de volgende
specifieke doelstellingen bepaald voor de periode
2009-2012:
n De bestaande wijkaanpak en het wijkgericht
werken voortzetten en innoveren
De gemeente Weert wil in het kader
van haar Wmo-beleid de bestaande
leefbaarheidsprojecten op dorps- en
wijkniveau voortzetten én innoveren.
Een vernieuwend concept om wijkgericht
werken integraal en op stadsdeelniveau te
doen plaatsvinden, wordt met betrokken
partners voorbereid.

________________
14
Ter illustratie: in 2007 zijn 100 cliënten van Sociale Zaken
begeleid naar een sociaal activeringstraject. In de meeste gevallen
ging het hier om vrijwilligerswerk.
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n Bestaande deelname aan - en variatie in - het
vrijwilligerswerk voortzetten
De gemeente Weert wil de bestaande
variatie in het vrijwilligerswerk behouden.
Zo ook nieuwe vormen van vrijwilligerswerk
promoten, zoals het Samen Zorgen Huis.
Het brede scala aan bestaande activiteiten
en ondersteuning gericht op vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties is een belangrijk
deel van het sociaal kapitaal van onze
gemeente. De gemeente blijft garant staan
en levert maatwerk voor goede voorwaarden
waarbinnen deze activiteiten en ondersteuning
ook in de periode 2009-2012 kunnen worden
geboden.
n Werven en koppelen (matchen) van
vrijwilligers
De gemeente zal de rol en de reikwijdte van
het Servicepunt Vrijwilligers (PUNT welzijn) in
kaart brengen en waar nodig verstevigen. Om
de jeugd warm te maken voor vrijwilligerswerk
wordt het instrument maatschappelijke stages
meer benut. De gemeente stimuleert en
faciliteert (vernieuwende en spraakmakende)
acties om nieuwe vrijwilligers te werven.
Verder zal – in samenspraak met het
Servicepunt en de organisaties - meer nadruk
worden gelegd op eigentijds, soms kortdurend,
vrijwilligerswerk, passend bij de levensfase. 4.
Activering van kwetsbare, inactieve burgers
De gemeente borduurt voort op het bestaande
re-integratiebeleid, met als doel kwetsbare
en inactieve burgers te laten deelnemen aan
de samenleving. Hiertoe worden bestaande
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initiatieven zo goed mogelijk op elkaar
afgestemd en worden nieuwe initiatieven
gestart. Uitgangspunt is het benutten van de
kracht en talenten van de burger. Hij of zij is
zelf verantwoordelijk, de gemeente helpt en
ondersteunt waar mogelijk en nodig.
n Versterken van signalering via ‘Verknoping van
kennis’
De gemeente wil dat mensen die in een
sociaal isolement zitten - of dreigen te geraken
- via een netwerk van signaleerders centraal
worden aangemeld. Die signalen worden
vertaald in zorg- of hulpverleningsaanbod.
In een projectplan, met als basis het
bestaande model voor eenzame ouderen,
zal worden uitgewerkt op welke wijze deze
signaleringsfunctie verder gestalte dient te
krijgen.
n Promoten van maatschappelijk betrokken
ondernemen
De gemeente zal verbindingen (laten) leggen
tussen maatschappelijke organisaties
en bedrijven, het bewustzijn van
ondernemers vergroten en mogelijkheden
voor maatschappelijk betrokken ondernemen
vergroten.
n Integraal accommodatiebeleid
Het ontwikkelen van accommodatiebeleid
om een eenduidiger en efficiënter beheer
en gebruik van accommodaties te kunnen
realiseren.
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2.5 Acties en resultaten
1. Innoveren dorps- en wijkaanpak

Hoofdstuk 2: Betrokken burgers: leefbaarheid en vrijwilligers

Bestuurlijk
portefeuillehouder:

Burgemeester Niederer en Wethouder Coolen.

Actiehouder:

Afdeling Welzijn, Gemeente Weert.

Doel:

Leefbare actieve dorpen en wijken, door wijkgericht werken, integraal en op stadsdeelniveau.

Doelgroep:

Inwoners wijken en dorpen.

Betrokken partijen:

Wijk- en dorpsraden, verenigingen, scholen; uitvoerders van PUNT welzijn, Wonen Weert en
Politie. Eventueel uitgebreid met andere sleutelfiguren die actief zijn in de wijk.

Outputindicatoren:

Vastgesteld plan van aanpak voor een proefproject stadsdeelplatform Midden.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

Plan van aanpak 1e helft 2009.

Evaluatie:

1 juli 2010 door gemeente Weert.

2. Activeren inactieve burgers

Hoofdstuk 2: Betrokken burgers: leefbaarheid en vrijwilligers

Bestuurlijk
portefeuillehouder:

Wethouder Strous.

Actiehouder:

Afdeling Inkomen en Zorg, Gemeente Weert.

Doel:

Voorkomen van sociaal isolement en bevorderen van maatschappelijke participatie, door
toeleiden naar vrijwilligerswerk.

Doelgroep:

Inwoners met een uitkering.

Betrokken partijen:

Maatschappelijke organisaties, uitkeringsinstanties, Cliënten Platform Minima, Risse,
Gemeente Weert.

Outputindicatoren:

Jaarlijks 100 personen

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

2009 en 2010 (doorlopend).

Evaluatie:

Jaarlijks door gemeente Weert.

3. Werven en matchen vrijwilligers

Hoofdstuk 2: Betrokken burgers: leefbaarheid en vrijwilligers

Bestuurlijk
portefeuillehouder:

Wethouder Coolen.

Actiehouder:

Afdeling Welzijn, Gemeente Weert.

Doel:

Behoud en versterking van het vrijwilligerswerk in Weert, door vernieuwende acties,
maatschappelijke stages en verstevigen rol Servicepunt Vrijwilligers.

Doelgroep:

Potentiële vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, verenigingen en scholen.

Betrokken partijen:

Servicepunt Vrijwilligers, PUNT welzijn, scholen voor voortgezet onderwijs, maatschappelijke
organisaties, verenigingen.

Outputindicatoren:

Plan van aanpak, voorzien van promotieactiviteiten en prestatieafspraken.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

Plan van aanpak 2e helft 2009; uitvoering 2010.

Evaluatie:

Gemeente Weert.
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4. Versterken signaalfunctie
Bestuurlijk
portefeuillehouder:
Actiehouder:
Doel:
Doelgroep:
Betrokken partijen:

Outputindicatoren:

Hoofdstuk 2: Betrokken burgers: leefbaarheid en vrijwilligers

Wethouder Coolen.
PUNT welzijn (verbindende schakel tussen individuele problematiek en oplossingen op
stadsdeelniveau).
Opzetten van buurt- of stadsdeelgebonden netwerken voor signalering van sociaal isolement,
met één meldpunt (PUNT welzijn) dat persoonsgerichte actie onderneemt en de uitvoering
als casemanager coördineert.
Zorgvragende, zorgmijdende en kwetsbare inwoners.
(vrijwillige) Ouderenadviseurs, Zonnebloem, Rode Kruis, seniorenorganisaties, Cliënten
Platform Minima, Infosteunpunt Mantelzorg, wijk- en dorpsraden (en inwoners), scholen,
huisartsen, thuiszorgorganisaties, Thuishulpcentrale ML, woningcorporaties, Politie, scholen,
AMW, RCGGZ, Dokus bemoeizorg en gemeente.
Eenduidig protocol “Verknoping van kennis”, dat bij iedereen bekend is.
Registratie van meldingen en ondernomen interventies. Evaluatierapport.

Voortgangsbewaking:

PUNT welzijn.

Planning:

Procol en PR 1e kwartaal 2009.

Evaluatie:

1 mei 2010 door PUNT welzijn.

5. Promoten maatschappelijk betrokken ondernemen

Hoofdstuk 2: Betrokken burgers: leefbaarheid en vrijwilligers

Bestuurlijk
portefeuillehouder:

Wethouder Strous.

Actiehouder:

Afdeling Planrealisatie, Gemeente Weert.

Doel:

Verenigingen die – op welke wijze dan ook – bijdragen ontvangen van bedrijven. (eigen)
Werknemers worden gefaciliteerd.

Doelgroep:

Bedrijven en ondernemers in Weert.

Betrokken partijen:
Outputindicatoren:

Maatschappelijke organisaties, verenigingen, Servicepunt Vrijwilligers, MKB, Serviceclubs,
bedrijvenverenigingen, Limburgse Werkgeversvereniging, LLTB.
Promotie via media, eigen website, nieuwsbrief Zakenblad regio Weert, presentaties aan
bedrijvenverenigingen, flyers etc.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

2009 en 2010 (doorlopend).

Evaluatie:

Gemeente Weert.

6. Ontwikkelen integraal accommodatiebeleid

Hoofdstuk 2: Betrokken burgers: leefbaarheid en vrijwilligers

Bestuurlijke
portefeuillehouders:

Wethouders Heuvelmans, Coolen en Sijben.

Actiehouder:

Afdeling OSCAR, Gemeente Weert.

Doel:

Eenduidig, toegankelijk, samenhangend en efficiënt aanbod, beheer en gebruik van
accommodaties.

Doelgroep:

Gebruikers van gemeentelijke accommodaties.

Betrokken partijen:

Beheerders van wijkaccommodaties, scholen, jongerenaccommodaties, organisaties voor
zorg, cultuur en sport.

Outputindicatoren:

Door de raad vastgestelde accommodatienota, met concrete actiepunten.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

Vastgestelde nota 2e helft 2008. Uitvoering 2009 en 2010.

Evaluatie:

Gemeente Weert.
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7. Realiseren Samen Zorg en Huis

Hoofdstuk 2: Betrokken burgers: leefbaarheid en vrijwilligers

Bestuurlijk
portefeuillehouder:

Wethouder Coolen.

Actiehouder:

Samen Zorgen Bureau Weert.

Doel:

Een betrokken en zorgzame wijk, door combineren van gemeenschaps- en professionele
zorg.

Doelgroep:

Inwoners van de wijk Boshoven.

Betrokken partijen:

Wijkbewoners, wijkraad, seniorenverenigingen, Wonen Weert, thuiszorgaanbieders, St. Jans
Gasthuis, huisartsen, Zorgkantoor, CZ, Provincie Limburg, Gemeente Weert.

Outputindicatoren:

Een gerealiseerd Samen Zorgen-huis in Boshoven, gedragen door de inwoners van Boshoven.

Voortgangsbewaking:

Samen Zorgen Bureau Weert.

Planning:

2010.

Evaluatie:

Samen Zorgen Bureau Weert.
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3. Betrokken burgers:
mantelzorgondersteuning

MANTELZORG:
(Langdurige) zorg die niet in het kader van een
hulpverlenend beroep wordt geboden aan een
hulpbehoevende door één of meer personen uit
diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening
rechtstreeks voortvloeit uit de bestaande sociale
relatie. Mantelzorg is onbetaald. Bij mantelzorg
wordt de normale (gebruikelijke) zorg in zwaarte,
duur en/of intensiteit aanmerkelijk overschreden.
Mantelzorger is de term voor mensen die
onbetaald zorgen voor een oudere, zieke of
gehandicapte met wie zij een persoonlijke relatie
hebben. Het gaat om onbetaalde zorg voor een
naaste die méér is dan incidenteel een handje
helpen. In beleid wordt de term mantelzorg
doorgaans gereserveerd voor vormen van zorg
die meer dan drie maanden duren en meer dan 8
uur per week in beslag nemen. De ervaring leert
dat bij intensieve inzet het eigen leven van de
mantelzorger in de knel dreigt te raken.

3.1	 Inleiding
Mantelzorgers nemen binnen de groep van
betrokken en actieve burgers een aparte positie in.
Zij verrichten hun mantelzorgtaak immers meestal
niet ‘uit vrije keuze’ maar omdat zij zich daar
door de omstandigheden toe genoodzaakt voelen.
Dankzij mantelzorgers kunnen hulpbehoevende
mensen langer in hun eigen omgeving blijven
wonen zonder dat zij volledig van de overheid of
van professionele zorgverleners afhankelijk zijn.
Daarmee nemen mantelzorgers een sleutelpositie in
binnen het Wmo-beleid.
DEELAMBITIE: BETROKKEN BURGERS EN
MANTELZORG
De gemeente bevordert dat het begrip mantelzorg
meer bekendheid krijgt, zodat mantelzorgers
weten dat ze mantelzorger zijn en anderen meer
begrip kunnen opbrengen voor hun situatie.
Daarnaast wil de gemeente dat mantelzorgers
gebruik maken van die voorzieningen die hen het
beste ondersteunen.
Dit hoofdstuk gaat nader in op
mantelzorgondersteuning en sluit aan op
prestatieveld 4 van de Wmo:

Grote groep mantelzorgers in Weert
Er zijn veel mantelzorgers actief in onze gemeente.
Op basis van gegevens uit de Notitie mantelzorg
en vrijwillige inzet in de zorg Weert en Nederweert
2006-2008, gaan we er van uit dat er zo’n 10.000
Weertenaren ouder dan 18 jaar zijn die wel eens
mantelzorg verlenen aan iemand in hun naaste
omgeving. Circa 250 van hen zijn zwaarbelast en
leveren langdurig en gemiddeld meer dan 20 uur
per week zorg aan hun naaste15.

PRESTATIEVELD 4
Het ondersteunen van mantelzorgers en
vrijwilligers

Op basis van de voornoemde notitie kan de groep
mantelzorgers en haar behoeften nog nader worden
gekarakteriseerd:

3.2 Uitgangspunten en rol gemeente
In de Wmo wordt een appèl gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid van burgers om zoveel
mogelijk voor elkaar te zorgen. Wanneer iemand
zorgt voor een ander in zijn of haar naaste
omgeving, omdat die ander wegens ziekte,
ouderdom of een handicap niet zelfstandig en
zelfredzaam is, noemen we dat mantelzorg. Het
kader hieronder geeft een definitie van mantelzorg.
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-

-

Mantelzorg kan leiden tot isolement en het
verlies van sociale contacten (voornamelijk
omdat het werk ‘tijdrovend’ is).
Mantelzorg wordt door de mantelzorger zelf als
een vanzelfsprekendheid ervaren waardoor hij of
zij vaak geen grenzen weet te stellen.

________________
15
Een uitwerking van deze cijfers kunt u vinden in de Notitie
“Mantelzorg en vrijwillige inzet in de zorg, Weert en Nederweert,
2006, pagina 4.
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-

-

-

Door vergrijzing en langer zelfstandig wonen
neemt de vraag naar mantelzorg toe;
Mantelzorgers zélf zijn een vergrijzende groep.
Steeds meer vrouwen zullen langer gaan werken,
waardoor mantelzorg door deze groep (vaak in
combinatie met de zorg voor eigen kinderen)
steeds minder vanzelfsprekend is.
Uit de ‘niet-traditionele’ groepen (jongeren,
mannen) komen er weinig mantelzorgers bij.
Mantelzorgers in Weert hebben vooral méér
behoefte aan informatie en advies en praktische
ondersteuning.

Ondersteuningsvragen
Ook uit landelijk onderzoek blijkt dat mantelzorg
veel voldoening kan geven, maar dat het eigen leven
soms in de knel dreigt te komen, vooral als de zorg
lang gaat duren. Mantelzorgers lopen dan het risico
om overbelast te raken, hun werknemerschap niet
meer naar behoren te vervullen of geen tijd meer
te hebben voor vrienden en (andere) familieleden.
Mantelzorgers hebben kortom ondersteuning
nodig, anders houden zij de zorg niet vol.
Ondersteuningsvragen van mantelzorgers liggen
op het snijvlak van wonen, welzijn zorg en arbeid.
Voorbeelden van ondersteuningsvragen zijn:
-

Onbekendheid met voorzieningen en
drempelvrees.
Coördinatie en regelwerk.
Overbelasting en isolement.
Sociaal-emotionele problemen en hantering van

24

ziekte en beperkingen.
Combinatie met werk.
Randvoorwaarden bij mantelzorgtaken
(alarmsystemen, ict-middelen);
Financiële problemen;
Inspraak op het niveau van zorgrelaties en
beleid;
Samenhang tussen voorzieningen en
samenwerking tussen instellingen.

Mantelzorgondersteuning in Weert
Weert biedt al mantelzorgondersteuning,
via het Infosteunpunt Mantelzorg Weert en
via de ouderenadviseurs van PUNT welzijn.
Onderstaand kader geeft een beschrijving van wat
mantelzorgondersteuning kan inhouden.
MANTELZORGONDERSTEUNING
Mantelzorgondersteuning is een verzamelterm
voor voorzieningen en diensten die de
draagkracht van mantelzorgers kan vergroten
of de draaglast verlichten. Diverse zorg- en
welzijnsorganisaties verlenen vaak naast hulp
aan cliënten ook vormen van specifiek op
mantelzorgers gerichte ondersteuning. Een deel
van de vrijwillige inzet is daar eveneens op
gericht.
Steunpunten mantelzorg zijn een voorbeeld van
mantelzorgondersteuning. Zij zijn specialist in
het geven van informatie en advies en emotionele
steun aan mantelzorgers. Ze brengen kennis over
mantelzorg in bij zorg en welzijnsinstellingen en
vervullen een doorverwijzende of bemiddelende
rol. Daarnaast zijn er voorzieningen die primair
gericht zijn op de zorgvrager, maar ook een
verlichting van de taken van mantelzorger
betekenen. Voorbeelden zijn huishoudelijke
hulp, eet- en ontmoetingspunten of een
maaltijdvoorziening als Tafeltje Dekje.
Huidig aanbod wordt onvoldoende gebruikt
Er zijn veel meer mantelzorgers actief in Weert
dan er op dit moment gebruik maken van
diverse vormen van ondersteuning, ondanks de
in 2007 gehouden publiciteitscampagne. Wij
denken dat onbekendheid met het aanbod aan
mantelzorgondersteuning hiervoor een belangrijke
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verklaring is. Daarnaast spelen factoren een rol als
schaamte en identificatie (mensen die volgens de
definitie mantelzorger zijn, maar zichzelf niet zo
noemen).
De gemeente wil door verder investeren in
bewustwording van de doelgroep en uitbreiding van
het ondersteuningsaanbod, mantelzorg volop in de
schijnwerpers zetten. Wat dat betreft heeft Weert,
evenals Nederweert, een eer hoog te houden na het
winnen van de Nationale Mantelzorgprijs 2007.
Hiertoe zal in overleg met betrokken partijen in
2009 een plan van aanpak worden opgesteld en
geïmplementeerd.
Om deze reden zal de notitie “Mantelzorg en
vrijwillige inzet in de zorg in Weert en Nederweert,
2006-2008” in 2009 worden geactualiseerd.
De gemeente
blijft ook
investeren in
mantelzorg
ondersteuning,
omdat zij de mantelzorger niet alleen wil zien
als iemand die een zware last torst, maar ook als
een mens die zo goed mogelijk wil zorgen voor
een hulpbehoevende in zijn directe omgeving.
Mantelzorgers hoeven geen medelijden, zij hebben
vooral behoefte aan goede faciliteiten.
Daarmee kunnen zij vervolgens zelf de uitdaging
aan om invulling te geven aan hun zorgtaken.
Respijtzorg (zie onderstaand kader) kan net die
verlichting bieden die voorkomt dat mantelzorgers
overbelast raken.
RESPIJTZORG
Respijtzorg, de tijdelijke overname van
zorg met het doel de mantelzorger even
vrijaf te geven, is een bekend voorbeeld van
mantelzorgondersteuning. Het kan hierbij gaan
om oppas thuis, dagopvang in een verzorgingsof verpleeghuis, een logeerhuis of een
zorgboerderij. Respijtzorg kan gegeven worden
door beroepskrachten vanuit de AWBZ, of door
vrijwilligers. Gemeenten hebben een taak in de
begeleiding naar respijtzorg en in de stimulering
van het vrijwillige respijtaanbod.
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Mantelzorg nooit een verplichting
Overigens vindt de gemeente Weert dat mantelzorg
nooit een verplichting van buitenaf mag worden.
De vraag wat een mantelzorger kán is dan een
andere dan de vraag wat een mantelzorger wíl.
Vanuit dat opzicht zou het goed zijn bij de
indicatiestelling ook met mantelzorgers rekening
te houden. Mantelzorg wordt in beleid en bij
de indicatiestelling voor AWBZ-zorg dan ook
onderscheiden van de zogenaamde ‘gebruikelijke
zorg’. Dat is de zorg die mensen in een huishouding
redelijkerwijs aan elkaar kunnen geven.

3.3 Wat doen we al?
Infosteunpunt mantelzorg Weert
Weert kent al vele jaren het Infosteunpunt
Mantelzorg Weert, voor mantelzorgers van
dementerenden, chronisch zieken, gehandicapten,
ouders van kinderen met een beperking, jonge
mantelzorgers 12 tot 18 jaar, GGZ-mantelzorgers
en allochtone mantelzorgers. Zij kunnen bij het
steunpunt terecht voor informatie en advies,
individuele begeleiding, ontmoetingsgroepen voor
verschillende doelgroepen, themabijeenkomsten
en respijtweekenden voor mantelzorgers. Het
Infosteunpunt vindt ondersteuning bij en werkt
samen met het bestuur en de werkgroep van de
Stichting Info Steunpunt Mantelzorg Weert, die zich
tot doel stelt de positie van mantelzorgers in Weert
te verbeteren en hun belangen te behartigen.
Thuishulpcentrale Midden-Limburg
In Midden-Limburg worden acht steunpunten
beroepsmatig ondersteund door de
Thuishulpcentrale Midden-Limburg. Deze stichting
werft en bemiddelt ook vrijwilligers in de zorg. Zo
vindt de bemiddeling van de 1000 uur ambtelijke
inzet voor respijtzorg plaats via de Thuishulpcentrale
ML.
Met de € 10.000,00 die de gemeenten Weert
en Nederweert als Nationale Mantelzorgprijs
hebben ontvangen, is in het voorjaar van 2008 een
succesvolle verwendag georganiseerd. Maar liefst
200 mantelzorgers uit Weert en Nederweert hebben
daaraan deelgenomen.
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3.4 Maatschappelijk effect en doelstelling
In het kader van haar Wmo-beleid streeft de
gemeente Weert er naar de maatschappelijke inzet
van haar burgers te vergroten, met als gewenste
maatschappelijke effect:
Inwoners van Weert zijn in staat zonder
belemmeringen mantelzorg aan hun naasten te
verlenen en weten de weg te vinden naar het
ondersteuningsaanbod dat de gemeente hen
biedt.
Vanuit het perspectief van dit gewenste
maatschappelijke effect hebben wij de volgende
specifieke doelstelling bepaald voor de periode
2009-2012:
Draagkracht van mantelzorgers vergroten
De gemeente Weert wil de draagkracht van
mantelzorgers vergroten en hun draaglast
verlichten door het bestaande aanbod aan
mantelzorgondersteuning beter te laten aansluiten
op de behoefte, de bekendheid van mantelzorgers
met dit ondersteuningsaanbod te verbeteren en de
bewustwording onder burgers over mantelzorg te
bevorderen. Daarnaast willen wij dat mensen die tot
de doelgroep mantelzorgers behoren zich hiervan
bewust worden, zodat zij ‘in beeld’ zijn en daardoor
gebruik kunnen maken van ondersteuning.
Voorts zullen wij er – samen met het bestuur van
de stichting Infosteunpunt mantelzorg Weert - zorg
voor dragen dat het in 2007 van het rijk ontvangen
eenmalige budget van € 91.000,0016 voor
mantelzorgers, volledig ten goede komt aan deze
doelgroep.

________________
16
Het kabinet wilde met een mantelzorgcompliment van
€ 250,00 extra aandacht geven aan mantelzorg. De regelgeving
bleek echter te complex, waardoor weinigen hiervan gebruik
hebben gemaakt. Het overgebleven budget is naar gemeenten
overgeheveld.
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3.5 Acties en resultaten
8. Actualiseren mantelzorgbeleid

Hoofdstuk 3: Betrokken burgers: mantelzorgondersteuning

Bestuurlijk
portefeuillehouder:

Wethouder Coolen.

Actiehouder:

Afdeling Welzijn, Gemeente Weert.

Doel:

Draagkracht van mantelzorgers vergroten, door samenwerking in beleid en uitvoering.

Doelgroep:

Mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

Betrokken partijen:
Outputindicatoren:

Infosteunpunt Mantelzorg Weert, Thuishulpcentrale Ml, PUNT welzijn (De Vraagwijzer),
huisartsen, Lokaal Zorgvragers Overleg, Platform Wmo Weert, Klankbordgroep GG & Wmo
regio Weert, gemeenten in Midden-Limburg
Geactualiseerde beleidsnotitie voor mantelzorg en vrijwillige inzet in de zorg, met
actieprogramma voor de periode 2010-2012.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

Beleidsnotitie 2e helft 2009. Uitvoering vanaf 2010.

Evaluatie:

Gemeente Weert.

9. Informeren en bewustmaken

Hoofdstuk 3: Betrokken burgers: mantelzorgondersteuning

Bestuurlijk
portefeuillehouder:

Wethouder Coolen.

Actiehouder:

Afdeling Welzijn, Gemeente Weert.

Doel:

Erkenning bestaan en belang van mantelzorg.

Doelgroep:

Alle inwoners van Weert (informatie) en mantelzorgers (bewustwording).

Betrokken partijen:

Zie partijen genoemd bij actiepunt 8.

Outputindicatoren:

Op basis van een grootschalige PR-campagne, een toename van 100 geregistreerde
(zwaarbelaste) mantelzorgers.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

2010.

Evaluatie:

Gemeente Weert.
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4. Hulp- en zorgvragende burgers
4.1	 Inleiding
Mensen in staat stellen zelfstandig en volwaardig
deel te nemen aan de samenleving. Dat is in
één zin de opdracht die de gemeente Weert aan
zichzelf stelt in het kader van de Wmo. Het betekent
dat hulpbehoevende burgers moeten kunnen
beschikken over diverse vormen van ondersteuning.
Weert levert die ondersteuning: we geven informatie
en advies en bieden cliënten ondersteuning bij het
vinden van oplossingen voor complexe problemen.
Er is een stelsel van collectieve voorzieningen en
er is voorzien in individuele verstrekkingen zoals
rolstoelen, collectief vervoer, woningaanpassingen
of hulp bij het huishouden.

PRESTATIEVELD 3
Het geven van informatie, advies en
cliëntondersteuning.
PRESTATIEVELD 5
Het bevorderen van de deelname aan het
maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking,
een chronisch psychisch of een psychosociaal
probleem.
PRESTATIEVELD 6
Het verlenen van voorzieningen ten behoeve
van het behoud en bevordering van het
zelfstandig functioneren of de deelname aan het
maatschappelijke verkeer.

DEELAMBITIE: HULP- EN ZORGVRAGENDE
BURGERS
De gemeente Weert wil haar inwoners met
een hulpvraag en/of zorgbehoefte informatie
en ondersteuning bieden, zodat zij zo lang
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen
blijven wonen en kunnen deelnemen aan het
maatschappelijke verkeer en de samenleving.
Het gaat daarbij voornamelijk om ouderen,
gehandicapten en chronisch zieken, maar
ook andere groepen zoals vereenzaamden,
mensen met schulden en allochtone vrouwen
moeten niet vergeten worden. De gemeente wil
bovendien die inwoners bereiken die informatie
en ondersteuning nodig hebben, maar er niet om
vragen.

4.2 Uitgangspunten en rol gemeente

Daarmee sluit Weert aan op drie prestatievelden uit
de Wmo:
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De uitgangspunten en de rol van de gemeente
met betrekking tot hulp- en zorgvragende burgers
zijn uitgebreid beschreven in “Weert op koers:
deelnota keten hulpbehoevende thuiswonende
ouderen en gehandicapten” (2002) en de “Visie en
draaiboek wonen, welzijn en zorg” (2005). Er wordt
ondermeer ingegaan op:
− De rol van de gemeente als ketenregisseur.
− Zelfredzaamheid en keuzevrijheid.
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− Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen en functioneren in de samenleving.
− De gevolgen van de (dubbele) vergrijzing.
De basis die is gelegd vormt nog altijd een stevig
fundament voor (toekomstig) Wmo-beleid.
Wij hechten veel waarde aan participatie van lokale
zorgvragers. Sinds enkele jaren bestaat het Lokaal
Zorgvragers Overleg Weert (LZO). Daarin zijn
vele organisaties gebundeld en worden senioren,
gehandicapten, mantelzorgers, vrouwenorganisaties,
allochtone zorgvragers, Cliënten Platform
Minima, FNV-vakcentrale en wijk- en dorpsraden
vertegenwoordigd. Een selectie van het LZO maakt
deel uit van het Platform Wmo, waar alle Wmoplannen van de gemeente worden besproken en van
commentaar voorzien.
Het LZO maakt tevens deel uit van het Lokaal
ketenoverleg Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ).
Daar kunnen partijen (zorgaanbieders, zorgvragers,
woningcorporaties, huisartsen, ziekenhuis,
gemeente etc.) elkaar rechtstreeks aanspreken op de
centrale thema’s wonen-welzijn-zorg en de Wmo.

4.3 Wat doen we al?
Om zorgvragende en hulpbehoevende burgers de
nodige ondersteuning te kunnen bieden heeft Weert
de afgelopen jaren een aantal belangrijke zaken
gerealiseerd.
Op initiatief van
de zorgvragers is
een centraal loket
opgezet en ingericht
waar burgers terecht
kunnen met hun
vragen over maatschappelijke ondersteuning: de
Vraagwijzer, het loket voor wonen, welzijn, zorg en
inkomen. Dit loket wordt centraal gehuisvest, met
het Wmo-voorzieningenloket, in het te realiseren
bedrijfsverzamelgebouw.
Het individuele verstrekkingenbeleid (de voormalige
Wvg-voorzieningen en de hulp bij het huishouden)
is ontwikkeld en ingevoerd.
Verder zijn er nog de algemene, of voorliggende,
voorzieningen die vallen onder prestatieveld 5.
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Wij hebben met de komst van de Wmo ons
bestaande beleid hierop aangepast, onder andere
door de uitwerkingsovereenkomsten met PUNT
Welzijn en het Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg te laten aansluiten op de Wmoprestatievelden.
Binnen prestatieveld 3 kan een onderscheid worden
gemaakt tussen enerzijds informatie en advies en
anderzijds cliëntondersteuning. Op het terrein van
informatie en advies worden op dit moment in
Weert de volgende diensten geboden:
- Het gemeentelijke Wmo-voorzieningenloket.
- De Vraagwijzer.
- Spreekuur MEE, spreekuur Platform
Gehandicapten Weert en belastingspreekuur in
De Vraagwijzer.
- Infosteunpunt Mantelzorg in De Vraagwijzer.
- Infopunt Geestelijke Gezondheid (GG) Weert.
Op het terrein van cliëntondersteuning worden op
dit moment in Weert onder andere de volgende
diensten geboden:
-

-

-

(vrijwillige) Ouderen- cliëntenadviseurs PUNT
welzijn17.
Consulenten MEE-Noord en Midden-Limburg,
vanuit de Vraagwijzer.
Ondersteuning van mantelzorgers door
Thuishulpcentrale ML, eveneens vanuit de
Vraagwijzer.
Spreekuren van Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg en Kredietbank Limburg in het
kader van schuldhulpverlening.
Ondersteuning van mensen met psychische
problemen door Cliënten Advies Bureau Noorden Midden-Limburg in Infopunt GG Weert.

________________
17
Een aansprekend en recent voorbeeld van het werk van
ouderenadviseurs van PUNT welzijn treft u aan in “Loop, dan
loop ik met je mee”, Verslag huisbezoeken aan Marokkaanse en
Turkse ouderen in Weert, juni 2008.

29

Voorzieningen in prestatieveld 5 zijn algemene
maatregelen voor mensen (met een beperking
of hulpvraag). ‘Algemeen’ betekent dat het gaat
om voorliggende voorzieningen, dat wil zeggen:
voorzieningen waarvan zonder (zwaarwegende)
indicatie gebruik kan worden gemaakt. Tot de
voorzieningen die in het kader van prestatieveld 5 in
Weert worden geboden behoren:
-

-

Ontmoetingsplaatsen in de woonomgeving,
zoals wijkaccommodaties, gemeenschappelijke
ruimten bij seniorencomplexen zoals de
Oranjeflat18);
Maaltijdvoorzieningen, zoals Tafeltje Dekje en
eet- en ontmoetingspunten in de wijken;
Algemeen Maatschappelijk Werk MiddenLimburg (AMW);
Gehandicaptensport19;
Persoonlijke alarmering;
Toegankelijke openbare ruimte en openbare
gebouwen.

Het inkomen, re-integratie en activering spelen
uiteraard ook een belangrijke rol bij het bevorderen
van de deelname aan de samenleving. De gemeente
Weert biedt in dit kader:
- Schuldhulpverlening, in samenwerking met
Kredietbank en AMW;
- Project thuisadministratie, in samenwerking met
PUNT welzijn, Kredietbank en AMW;
- Sociale activeringsbeleid (zie hoofdstuk 2.2.4);
- Armoedebeleid, met als aansprekend voorbeeld
de onlangs gehouden campagne“ Je verdient het
om rond te komen” en de ondersteuning van de
Voedselbank;
- Inkomensondersteuning en minimabeleid, zoals
sociaal-cultureel fonds en categoriale bijzondere
bijstand speciaal voor ouderen, gehandicapten
en chronisch zieken.
Voorzieningen in prestatieveld 6 worden individueel
verleend aan mensen met een beperking c.q. een
hulpvraag. ‘Individueel’ betekent dat van deze
voorzieningen alleen op indicatie gebruik kan
worden gemaakt. Tot de voorzieningen die in het
kader van prestatieveld 6 worden geboden behoren:
- Hulp bij het huishouden;
- Voorzieningen voor gehandicapten als
rolstoel, scootmobiel, collectief vervoer of
woningaanpassingen.
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De kaders voor het beleid
rondom individuele
voorzieningen zoals hulp
bij het huishouden zijn in
2006 en 2007 door de raad
vastgesteld. Het gaat om de
volgende documenten:
− Verordening
voorzieningen
maatschappelijke
ondersteuning Weert, december 2006.
− Besluit nadere regels maatschappelijke
ondersteuning Weert, februari 2007.
− Verstrekkingenboek wet maatschappelijke
ondersteuning Weert, maart 2007.

4.4 Maatschappelijke effecten en
doelstellingen
In het kader van haar Wmo-beleid streeft de
gemeente Weert er naar de deelname aan het
maatschappelijke verkeer van haar burgers te
vergroten, met als gewenste maatschappelijke
effecten:
- grote zelfredzaamheid van mensen, die leven
in een toegankelijke omgeving, waar zij in staat
zijn anderen te ontmoeten;
- goed geïnformeerde Weertenaren, die weten
waar zij voor hun hulpvraag - of ondersteuning
daarbij - terecht kunnen;
- professionele aanbieders van zorg- en
welzijnsdiensten die de cliënt centraal
stellen en daarvoor hun instellingsbelangen
ondergeschikt maken, ter versterking van de
ketenzorg.

________________
18
Bij de Oranjeflat is in 2008 een gemeenschappelijke ruimte
gebouwd, inclusief een ruimte voor de thuiszorg. Het beheer
komt in handen van de KBO Weert Zuid, ondersteund door
PUNT welzijn. Dit unieke project, gefinancierd door Wonen
Weert, de Provincie, Thuiszorg Midden-Limburg en de
gemeente Weert, is in juni 2008 beloond met de Provinciale
Vrijwilligersprijs 2008.
19
In het te formuleren sportstimuleringsbeleid zullen wij aparte
aandacht geven aan de positie van mensen met een beperking.
Zie paragraaf 4.5, actie nummer 12 op blz. 33.
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Voordat de doelstellingen voor de komende periode worden genoemd, is het van belang wat dieper in te gaan
op (recente) ontwikkelingen op het vlak van ondermeer Hulp bij het huishouden.
VAN AWBZ NAAR WMO
Dat de decentralisatie van rijkstaken naar de
gemeenten een complexe materie is, blijkt wel uit
de problematiek die voortvloeit uit de overheveling
van Huishoudelijke Verzorging (HV; nu: Hulp bij het
huishouden, HBH). Het kabinet heeft begin dit jaar
laten weten ook de taak Ondersteunende Begeleiding
(OB) bij gemeenten neer te leggen. Bij het vastleggen
van doelstellingen voor de komende periode is een
toelichting op zijn plaats.
HBH:
De gemeente Weert heeft zich bij de invoering van
de Wmo op het standpunt gesteld eerst twee jaar
ervaring op te doen met deze nieuwe taak en pas
dan eventueel lokaal bij te stellen. In de verordening
is daarom het voormalige rijksbeleid in tact gelaten,
protocollen van het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) zijn ongewijzigd gebleven, telefonisch indiceren
is overgenomen en landelijk geadviseerde AWBZtarieven voor Huishoudelijke Verzorging zijn als
uitgangspunt bij de Europese aanbesteding gebruikt.
Overigens voerden kwaliteitsaspecten de boventoon bij
die aanbesteding.
Desondanks zijn er onvoorziene problemen
opgetreden.
De oorsprong van de problematiek ligt dan ook
niet zozeer bij gemeentelijk beleid, maar bij
(voormalige) prestatieafspraken tussen Zorgkantoren
en thuiszorgaanbieders. Zorgkantoren betaalden niet
per indicatie (HV1 of HV2), maar stelden een breed
zorgbudget ter beschikking. Thuiszorgaanbieders
bepaalden zelf welke hulpkracht werd ingezet, een
thuishulp in eigen dienst of een alfahulp. Vóór de
invoering van de Wmo was de verhouding HV1 (met
inzet alfahulpen) en HV2 (met inzet Thuishulpen A)
circa 30%-70%. Het onderscheid tussen de indicatie
HV1 en HV2 werd door het Zorgkantoor in de praktijk
niet gehanteerd. Er werd alleen gekeken naar de
geleverde inzet. Nu gemeenten per indicatie (HBH
of HBH+) betalen (en dus niet per ingezette duurdere
of goedkopere hulpkracht) treedt er een enorme
verschuiving op.
Uit onderzoek door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de eerste
voortgangsrapportage Wmo blijkt dat de verhouding
HV1 en HV2, op grond van de indicatie eigenlijk al
85%-15% was.
Thuiszorginstellingen staan hierdoor voor personele
problemen, nu zij hoger gekwalificeerd personeel
niet meer kunnen inzetten voor lager geïndiceerde
hulp. Landelijk was in 2007 een tendens te
zien van (aangekondigde) massaontslagen van
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thuiszorgpersoneel.
De staatssecretaris van VWS heeft begin dit
jaar ingegrepen door de aankondiging van een
wetswijziging, die het thuiszorginstellingen verbiedt
alfahulpen in te zetten. Of en hoe zij gemeenten
compenseert blijft vooralsnog ongewis.
Weert heeft begin 2008 de lopende contracten HBH
met één jaar, tot en met 2009, verlengd.
De gemeente Weert is van oordeel dat financiële
problemen van thuiszorginstellingen niet zondermeer
op de gemeente afgewenteld kunnen worden.
Anderzijds sluiten wij onze ogen niet voor de ontstane
problematiek. In het voorjaar van 2008 is daarom
gestart met overleg met de thuiszorg, om te bezien of
voor het jaar 2009 adequate (financiële) oplossingen
mogelijk zijn. Inmiddels is een tariefverhoging voor
2009 overeengekomen.
In de aanloop naar de nieuwe aanbesteding van HBH
per 1 januari 2010, zal Weert rekening houden met de
gewijzigde omstandigheden en ongetwijfeld nieuwe
ontwikkelingen en inzichten in het komende jaar.
Overigens blijkt uit in het voorjaar van 2008 gehouden
cliënttevredenheidsonderzoeken, dat – ondanks de
hierboven geschetste personele problemen binnen de
thuiszorg – cliënten uit Weert zeer tevreden zijn over
de hulp van thuiszorgaanbieders en de dienstverlening
van de gemeente20
OB:
Ondersteunende begeleiding is een nieuwe taak die
per 1 januari 2009 onder de verantwoordelijkheid
van de gemeente valt. Ondersteunende Begeleiding
kan worden onderverdeeld in: OB algemeen, met
grondslag somatiek en OB algemeen met grondslag
psychosociaal.
Evenals HBH is dit een complexe taak die zorgvuldig
overgedragen dient te worden. De gemeente ziet in
ieder geval twee aandachtspunten die van belang zijn:
− Mensen (vooral ouderen) die in 2008 nog een OB
algemeen hebben op grondslag van somatiek, zullen
vanaf 2009 in eigen kring hiervoor een oplossing
moeten vinden. Voor zover betrokkenen een beroep
doen op ondersteuning vanuit de gemeenten,
worden gemeenten voor deze maatregel niet apart
financieel gecompenseerd.

________________
20
De resultaten van deze onderzoeken worden in het 4e
kwartaal van 2008, samen met de voortgangsrapportage van
prestatieveld 6 aan de commissie Welzijn gepresenteerd.
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− Mensen die op basis van de huidige criteria via de
AWBZ een beroep kunnen doen op OB-algemeen
met uitsluitend de grondslag psychosociaal, komen
onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het
ministerie is momenteel in overleg met zorgkantoren,
VNG en vertegenwoordigers van zorgaanbieders.
De informatie van de zijde van het ministerie is laat
op gang gekomen en summier. Budgetten die ter

Vanuit het perspectief van de eerder genoemde
gewenste maatschappelijke effecten hebben wij de
volgende specifieke doelstellingen bepaald voor de
periode 2009 t/m 2012:
n Een efficiënt en adequaat (basis)stelsel van
individuele voorzieningen organiseren
Met het oog op hulp- en zorgvragende
burgers geeft de gemeente vanuit haar Wmobeleid invulling aan het wettelijk bepaalde
compensatiebeginsel. Zij doet dit door
een efficiënt en adequaat (basis)stelsel aan
individuele voorzieningen te organiseren.
Dat wil zeggen dat voorzieningen
worden getroffen ter compensatie van
beperkingen die inwoners ondervinden in
hun zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie zodat zij in staat zijn:
- een huishouden te voeren;
- zich te verplaatsen in en om de woning;
- zich lokaal te verplaatsen per
			 vervoermiddel;
- medemensen te ontmoeten en op basis
			 daarvan sociale verbanden aan te gaan.
Tot de geboden voorzieningen behoren individuele
verstrekkingen (waaronder hulp bij het huishouden
en voorzieningen als rolstoel, scootmobiel, collectief
vervoer of woningaanpassingen) en collectieve
voorzieningen (zoals ontmoetingsplaatsen in de
woonomgeving, maaltijdvoorzieningen en het
algemeen maatschappelijk werk).
Het beleid ter invulling van het
compensatiebeginsel wordt in de periode 20092012 voortgezet en waar nodig aangepast.
In de tweede helft van 2008 zal een
evaluatie plaatsvinden van het gemeentelijke
verstrekkingenbeleid, waarbij vooral aandacht
geschonken zal worden aan de Hulp bij het
huishouden, zoals vermeld in bovenstaand kader.
In 2008 zullen wijzigingen in het vervoerbeleid
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beschikking worden gesteld, worden pas in november
2008 (dus 2 maanden voor de invoering) bekend
gemaakt. Wat de gevolgen van het vervallen van OB
algemeen voor ouderen met een lichamelijke grondslag
zijn voor het plaatselijke welzijnwerk en de mantelzorg
is nog onbekend.
De gemeente Weert kiest in alle gevallen voor
zorgvuldigheid boven snelheid.

(Regiotaxi versus vervoersvergoeding) worden
voorgesteld, die in 2009 zijn beslag krijgen. Ook
zal beleid worden voorbereid voor de nieuwe taak
Ondersteunende Begeleiding.
n Versterken één-loket
De gemeente realiseert een integraal loket
voor informatie, advies, ondersteuning en
verstrekking in één gebouw, bemenst door
goed gekwalificeerde loketmedewerkers
en consulenten. Samen met de betrokken
samenwerkingspartners in het toekomstige
bedrijfsverzamelgebouw (BVG) wordt een
op de cliënt gericht dienstverleningsconcept
opgesteld. Er wordt aansprekende en blijvende
bekendheid gegeven aan dit loket.
n Uitbreiden signaalfunctie en huisbezoek
Verknoping van kennis, toegelicht in hoofdstuk
2.2.5, heeft niet alleen een functie voor de
leefbaarheid van een wijk of dorp, maar zeker
ook in het signaleren van individuele mensen
die hun eigen hulpvraag niet (h)erkennen. De
gemeente ziet dit instrument, evenals de inzet
van (vrijwillige) ouderenadviseurs en vrijwillige
ouderenvoorlichters bij huisbezoeken én de
relatie met sociale activering, als ‘Wmo-gericht
werken bij uitstek’ en zal daarom verder
ontwikkeld en ingezet worden.
n Meer samenhang tussen Wmo en Wet Werk en
Bijstand (WWB)
Bij sociale activering is al een (logische) link
gelegd met de Wmo. Er is echter meer ‘winst’
te behalen, indien bijvoorbeeld mensen die
een Wmo-voorziening aanvragen worden
gewezen op inkomensondersteunende
maatregelen van de gemeente. De cliënt zal
(nog) meer centraal komen te staan in zijn
contacten met de Gemeente Weert.

Mee(r) doen in Weert, Wmo beleidsplan 2009 - 2012

4.5 Acties en resultaten
10. Evalueren en actualiseren Wmo-verstrekkingenbeleid

Hoofdstuk 4: Hulp- en zorgvragende burgers

Bestuurlijk
portefeuillehouder:

Wethouder Coolen.

Actiehouder:

Afdeling Welzijn, Gemeente Weert.

Doel:

Het bestaande verstrekkingenbeleid voor individuele voorzieningen evalueren en beleid
voorbereiden voor nieuwe ontwikkelingen (HBH) en taken (OB).

Doelgroep:

Zorgvragende burgers.

Betrokken partijen:

Lokaal Zorgvragers Overleg Weert, Platform Wmo, thuiszorgaanbieders.

Outputindicatoren:

Beleid en regelgeving (verordening) dat is afgestemd op landelijke ontwikkelingen en lokale
inzichten.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

Evaluatie 2e helft 2008. Bijstelling beleid 2009 en 2010 (doorlopend).

Evaluatie:

Jaarlijks door Gemeente Weert.

11. Voorkomen sociaal isolement onder senioren
Bestuurlijk
portefeuillehouder:

Wethouder Coolen.

Actiehouder:

PUNT welzijn.

Doel:
Doelgroep:

Hoofdstuk 4: Hulp- en zorgvragende burgers

Inzicht krijgen in de stille zorgvraag en –behoefte van voornamelijk senioren en daarop
gericht actie ondernemen.
Hulpbehoevende ouderen, chronisch zieken, mensen met beperkingen en mensen die hun
eigen hulpvraag niet (h)erkennen.

Betrokken partijen:

Zie actiepunt 4 (blz. 19).

Outputindicatoren:

Zie actiepunt 4 (blz.19).

Voortgangsbewaking:

PUNT welzijn.

Planning:

2009 en 2010 (doorlopend).

Evaluatie:

PUNT welzijn.

12. Stimuleren van sport voor mensen met beperkingen

Hoofdstuk 4: Hulp- en zorgvragende burgers

Bestuurlijk
portefeuillehouder:

Wethouder Sijben.

Actiehouder:

Afdeling OSCAR, Gemeente Weert

Doel:

Duiden van de positie van mensen met beperkingen in het te formuleren
sportstimuleringsbeleid.

Doelgroep:

Mensen met beperkingen.

Betrokken partijen:

Sportverenigingen, Platform Gehandicapten Weert, Weerter Sportraad, Klankbordgroep GG &
Wmo, Provincie Limburg.

Outputindicatoren:

Beleidsnotitie sportstimulering.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

1e helft 2009.

Evaluatie:

Gemeente Weert.
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13. Afstemmen Wmo met WWB

Hoofdstuk 4: Hulp- en zorgvragende burgers

Bestuurlijk
portefeuillehouders:

Wethouders Coolen en Strous.

Actiehouder:

Afdeling Inkomen en Zorg, Gemeente Weert.

Doel:

Het niet-gebruik van inkomensondersteunende maatregelen verkleinen. Integrale
klantbenadering.

Doelgroep:

Zorgvragende burgers met een minimum inkomen.

Betrokken partijen:

Consulenten Inkomen & Zorg, consulenten Wmo, De Vraagwijzer.

Outputindicatoren:

Integrale klantbenadering op het gebied van hulpmiddelen, activering en inkomen.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

2009 en 2010 (doorlopend).

Evaluatie:

Gemeente Weert.

14. Informeren, adviseren en ondersteunen

Hoofdstuk 4: Hulp- en zorgvragende burgers

Bestuurlijk
portefeuillehouder:

Wethouders Coolen en Strous.

Actiehouders:

Afdeling Inkomen en Zorg, Gemeente Weert en PUNT welzijn.

Doel:

Optimaliseren van de dienstverlening op één locatie.
Tevreden en geïnformeerde cliënten van Vraagwijzer en Wmo-loket.

Doelgroep:

Alle (zorgvragende) inwoners van Weert.

Betrokken partijen:

Lokaal Zorgvragers Overleg Weert, Platform Wmo, MEE-NML.

Outputindicatoren:

Klanttevredenheidscores. Een gerealiseerd bedrijfsverzamelgebouw (BVG), met geïntegreerde
dienstverlening door PUNT welzijn en Gemeente Weert.

Voortgangsbewaking:

PUNT welzijn en Gemeente Weert.

Planning:

BVG in 2010. Tevredenheidonderzoeken 2009 en 2010 (doorlopend)

Evaluatie:

PUNT welzijn en Gemeente Weert.
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5 Kwetsbare burgers: cliënten met
een complexe zorgbehoefte
5.1	 Inleiding
Onder de noemers van maatschappelijke
opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke
gezondheidszorg (OGGZ) houden verschillende
instellingen zich in Weert en omgeving bezig met
hulpverlening aan cliënten met een complexe
zorgbehoefte. We noemen deze mensen: kwetsbare
burgers.
Door de invoering van de Wmo en de wijzigingen
op het gebied van de OGGZ krijgt de gemeente een
centrale, meer sturende rol bij de maatschappelijke
opvang, de bestrijding huiselijk geweld, de OGGZ
en de verslavingszorg.
DEELAMBITIE: KWETSBARE BURGERS
Een aantal inwoners van Weert behoort tot
de groep van kwetsbare burgers. Dat zijn
mensen met een zeer complexe zorgbehoefte,
voornamelijk verslaafden, daklozen, OGGZcliënten en slachtoffers van huiselijk geweld. De
gemeente wil dat niemand er alleen voor staat
of zich in de steek gelaten voelt. Hiervoor is het
belangrijk dat er in samenspraak met de cliënt
regie wordt genomen en er op lokaal en regionaal
niveau goede afspraken worden gemaakt.
In de Wmo worden deze terreinen als
afzonderlijke, maar sterk samenhangende
prestatievelden gepresenteerd. Het gaat om de
prestatievelden 7, 8 en 9.
PRESTATIEVELD 7
maatschappelijke opvang, waaronder
vrouwenopvang en opvag van slachtoffer van
huiselijk geweld.
PRESTATIEVELD 8
Het bevorderen van openbare geestelijke
gezondheidszorg (met uitzondering van het
bieden van psychosociale hulp bij rampen)
PRESTATIEVELD 9
Het bevorderen van verslavingsbeleid.
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5.2 Uitgangspunten en rol gemeente
In tegenstelling tot de voorgaande zes
prestatievelden, is wat deze beleidsvelden betreft
de blik sterk gericht op de gehele regio Noorden Midden-Limburg (NML). Venlo is immers de
wettelijk aangewezen centrumgemeente voor
deze regio en ontvangt daarvoor rijksmiddelen. De
gemeente Weert is als één van de vier stedelijke
gemeenten in NML direct betrokken bij de
beleidsbepaling. Dat moet ook wel, want Weert
draagt met het Centrum voor daklozenopvang en
verslavingszorg aan de Wilhelminasingel zorg voor
opvang in dit deel van de regio.

5.2.1	De Regio Noord- en Midden-Limburg
Regionaal Kompas
Gemeenten in de regio Noord- en Midden Limburg,
het zorgkantoor Noord- en Midden Limburg,
zorgleveranciers en woningcorporaties hebben
in het voorjaar van 2008 een ambitieus plan voor
verbeteringen in de maatschappelijke opvang
gepresenteerd. In dit zogenaamde Regionaal
Kompas staan preventie, opvang en herstel voor
daklozen en andere kwetsbare mensen met
complexe problemen centraal. De ambitie is dat
er op termijn geen dag en nachtopvang meer
nodig is, dat daklozen óf snel terug worden geleid
naar (begeleid) zelfstandig wonen, óf naar een
voorziening voor 24-uurs verblijf. Venlo voert als
centrumgemeente de regie en heeft het Regionaal
Kompas voor de regio Noord- en Midden Limburg
in samenwerking met de partners opgesteld.
In het Regionaal Kompas komen twee
ontwikkelingen samen. Enerzijds een plan van
aanpak Invoering Ketenzorg Noord- en Midden
Limburg, en anderzijds het landelijke beleid van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) om in elke centrumgemeente een
verbeterplan voor maatschappelijke opvang op te
stellen, het zogenaamde Stedelijk Kompas. Deze
twee ontwikkelingen zijn gecombineerd opgepakt
in het Regionaal Kompas voor Noord- en MiddenLimburg.
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Afbouw dag- en nachtopvang
Uit recente tellingen blijkt dat er in de regio Noorden Midden-Limburg circa vijfhonderd daklozen
zijn. Die kunnen we alleen op een goede manier
hulp bieden wanneer alle partners optimaal
samenwerken.
Via het Regionaal Kompas zetten de regiogemeenten
stevig in op preventie en het bevorderen van
duurzame uitstroom uit de maatschappelijke
opvang. In plaats van dag- en nachtopvang wordt
zoveel mogelijk het bevorderen van uitstroom naar
(begeleid) zelfstandig wonen of naar voorzieningen
voor 24-uurs opvang nagestreefd.
Preventie en uitstroom
In preventieve zin zet de regio in op het snel(ler)
signaleren van problemen, zodat voorkómen kan
worden dat iemand wegglijdt uit de samenleving
en maatschappelijke opvang niet gebruikt hoeft
te worden. Het bevorderen van uitstroom vraagt
om een persoonsgerichte benadering waarbij
rondom individuele cliënten en diens directe
omgeving een sluitende keten wordt gerealiseerd.
En uiteraard om voldoende woonvoorzieningen.
Daarnaast is er binnen het Regionaal Kompas
ruimte voor de aanpak van huiselijk geweld, het
helpen van zwerfjongeren en het verminderen van
overlastgevend gedrag.
Wat staat er concreet te gebeuren?
- inrichten van een Centraal Meld- en Actiepunt
(CMA) voor de hele regio Noord- en MiddenLimburg, dat zorgt voor de coördinatie van de
samenwerking;
- vormgeven van de relatie tussen dit CMA
en de lokale vangnetoverleggen door vijf
pilotgemeenten Venlo, Bergen, Horst aan de
Maas, Weert en Roermond;
- uitwerken van de relatie van het CMA met de
maatschappelijke opvang; en
- het oppakken door woningcorporaties
en gemeenten van het voorkómen van
huisuitzetting.
De lokale vangnetoverleggen en de twee
bemoeizorgteams21 vormen samen een belangrijke
basis voor de vormgeving van de preventieve
functie.
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De ontwikkeling van het Regionaal Kompas wordt
getrokken door de zogenaamde Leidende Coalitie.
Hiervan maken de gemeenten Venlo, Roermond,
Weert, Venray en Helden (namens de overige
gemeenten), het zorgkantoor Noord- en Midden
Limburg en twee woningcorporaties (waaronder
Wonen Weert) deel uit.

5.2.2. De Regio Weerterkwartier
Weert maakt weliswaar deel uit van de Regio NML,
maar kent ook een eigen verantwoordelijkheid
tegenover haar kwetsbare inwoners. In 2004
hebben de gemeenten Weert en Nederweert het
initiatief genomen een (boven-)lokale keten voor de
openbare geestelijke gezondheidszorg te realiseren.
In de komende beleidsperiode zal de gemeente
Leudal worden gevraagd hierbij aan te sluiten.
In “Weert op koerS: deelnota keten OGGZ”, juni
2004, is de doelstelling (die nog steeds geldt) als
volgt geformuleerd:
De gemeente Weert heeft als doelstelling voor
de ketenaanpak: ‘Komen tot een kwalitatief
goed basisaanbod voor de OGGZ in Weert
met aandacht voor zorg, wonen, welzijn en
arbeid /inkomen, dat herkenbaar, toegankelijk
en beschikbaar is voor de doelgroep, door
afstemming en sluitende afspraken tussen de
betrokken professionele organisaties bij de
uitvoering.’

________________
21
Bemoeizorg is ongevraagde hulp aan zorgwekkende
zorgmijders.
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5.3 Wat doen we al?
Om kwetsbare burgers de nodige hulp,
ondersteuning en opvang te kunnen bieden heeft
Weert de afgelopen jaren een aantal belangrijke
zaken gerealiseerd.

We noemen:
Activiteiten:
- Dag- en nachtopvang voor daklozen en een
gebruikersruimte voor harddrugsverslaafden.
- Actieve trajectbemiddeling door Sociale Zaken,
in nauwe samenwerking met hulpverleners in de
keten.
- Het ‘Opschoonteam’ als eerste (re-integratie)stap
voor cliënten van het opvangcentrum- 4wekelijks vangnetoverleg, waar op uitvoerend
niveau concrete casussen worden besproken en
aangepakt.
- 2-jaarlijks beleidsoverleg keten OGGZ, waar
centrale thema’s aan de orde komen.
- Prestatieafspraken met Wonen Weert over het
beschikbaar stellen van woningen voor begeleid
wonen.
- Het Veiligheidshuis Midden-Limburg,
trajectbegeleiding en gedragsverandering
van veelplegers (verminderen overlast en
criminaliteit) en daders en slachtoffers van
huiselijk geweld.
- Een laagdrempelig Infopunt Geestelijke
Gezondheid, onder de vlag van De Vraagwijzer.
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Uitvoerders:
De bij de uitvoering van genoemde activiteiten en
initiatieven betrokken organisaties zijn ondermeer:
Dokus Bemoeizorg, GGZ Groep NML,
Maatschappelijke Opvang Voorzieningen (MOV)
Limburg, Gespecialiseerde Thuiszorg, Politie Weert,
Mensana Beschermd Wonen, RIAGG Zuid, AMWML, RcGGZ Weert, Veiligheidshuis ML, Wonen
Weert, Woningvereniging Nederweert PUNT
welzijn, Cliënten Advies Bureau NML, het Lokaal
Zorgvragers Overleg Weert (Cliëntenraad RcGGZ),
gemeenten Weert en Nederweert.
Dat de ketensamenwerking in de regio Weert
werkt, blijkt uit het volgende citaat van één van de
ketenpartners:
“Met de intrede van de Wmo heeft de OGGZ in
Nederland eindelijk de aandacht gekregen die het
verdient. Dat geldt niet voor Weert, dat al vele
jaren een voorbeeld is voor andere gemeenten.
Hier heerst een cultuur waarin medewerkers
van organisaties als vanzelfsprekend met elkaar
samenwerken. Men slaagt erin verbinding te
leggen tussen de menselijke maat van een relatief
kleine gemeenschap en de professionaliteit van
vele hulp- en dienstverlenende instellingen. Deze
samenwerking verdient deskundige regie. Liefst met
bezieling en doorzettingsvermogen. En dat is bij de
Gemeente Weert in ruime mate aanwezig. Hierdoor
zijn, alleen al volgens onze registratie, jaarlijks
ongeveer 100 kwetsbare Weertenaren opgespoord
en geholpen.” J. Sijm, manager RIAGG Zuid.

5.4 Maatschappelijke effecten en
doelstellingen
In het kader van haar Wmo-beleid streeft de gemeente
Weert er naar de zelfredzaamheid van haar kwetsbare
burgers te vergroten, met als gewenste maatschappelijke
effecten:
- Dakloosheid komt in Weert (vrijwel) niet meer voor.
- Mensen met een complexe zorgbehoefte weten de
weg naar hulp en ondersteuning te vinden en grijpen
aangeboden kansen op herstel aan.
- Minder huiselijk geweld.
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Vanuit het perspectief van deze gewenste
maatschappelijke effecten hebben wij de volgende
specifieke doelstellingen bepaald voor de periode
2009 t/m 2012
n Sterke(re) en sluitende keten OGGZ
Tijdens de plannendag op 24 april 2008 is
geconstateerd dat het vangnetoverleg op
casusniveau goed werkt, maar het bestaand
beleidsoverleg OGGZ beter benut kan worden.
Trajectbegeleiding gericht op herstel, activering
en werk wordt voortgezet.
Nieuwe activiteiten in het kader van
ondersteunende (en activerende) begeleiding
voor en door mensen met psychosociale
problemen, worden door de gemeente
gestimuleerd22.

n Minder huiselijk geweld23 in de regio
Weerterkwartier
De aanpak tot voorkomen van huiselijk geweld
in de Regio Noord- en Midden-Limburg komt
moeilijk op gang. Het Regionaal Kompas
geeft nieuwe impulsen tot verbetering. Weert
neemt geen afwachtende houding aan en zal
het initiatief nemen tot de vorming van een
keten van (boven-)lokale uitvoerders die een
rol spelen bij huiselijk geweld. Vanuit de keten
kunnen bestuurders in Weert, Nederweert
en Leudal lokaal gevoed worden voor
besluitvorming op regionaal niveau.

n Dag- en nachtopvang in Weert omvormen tot
pension met 24-uurs begeleiding
In aansluiting op het Regionaal Kompas
wil Weert vaart zetten achter het streven
dat er op termijn geen dakloosheid meer
hoeft voor te komen. Daarvoor zal samen
met de belangrijkste lokale partners MOV
en Wonen Weert – en in samenspraak met
de gemeente Venlo en het Zorgkantoor
Noord-Limburg - onderzocht worden, welke
mogelijkheden er op de huidige locatie
zijn voor een pensionachtig verblijf met
dagbestedingactiviteiten.
n Meer inzet van vrijwilligers als maatje
Professionele hulp voor psychiatrische
patiënten blijft nodig. Zij die echter weer
op weg zijn naar herstel en zich in een
stabiele (thuis-)situatie bevinden, kunnen
(ook) ondersteund worden door vrijwilligers.
Weert kent al maatjesprojecten. Bundeling,
uitbreiding en leren van goede ervaringen
elders, wordt het motto voor de komende
beleidsperiode. Vrijwilligers die zich als maatje
willen inzetten dienen gefaciliteerd te worden
met begeleiding en scholing.
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________________
22
De directeur van Stichting de Boei in Eindhoven (dagbesteding
en activiteiten voor mensen met een psychiatrische en/of
psychosociale achtergrond) heeft tijdens het Wmo-debat op 23
juni 2008 een pleidooi gehouden voor een onorthodoxe aanpak.
23
Vrouwen en kinderen worden vaak genoemd als slachtoffers
van huiselijk geweld. Uit landelijk onderzoek blijkt ook
ouderenmishandeling relatief vaak voorkomt, maar veelal een
taboe is.
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5.5 Acties en resultaten
15. Versterken keten OGGZ

Hoofdstuk 5: Kwetsbare burgers

Bestuurlijk portefeuillehouder:

Wethouder Coolen.

Actiehouder:

Afdeling Welzijn, Gemeente Weert.

Doel:

Niemand valt buiten de boot.

Doelgroep:

Kwetsbare burgers, cliënten met een complexe zorgbehoefte.

Betrokken partijen:

Alle partijen (ca. 17) betrokken in de keten OGGZ (zie paragraaf 5.3).

Outputindicatoren:

Werkconferentie keten OGGZ, met als uitkomst concrete verbeterpunten.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

Werkconferentie 1e helft 2009.

Evaluatie:

Gemeente Weert.

16. Omvormen daklozenopvang

Hoofdstuk 5: kwetsbare burgers

Bestuurlijk portefeuillehouder:

Wethouder Coolen.

Actiehouder:

Afdeling Welzijn, Gemeente Weert.

Doel:

(vrijwel) Geen dakloosheid meer in Weert en omstreken.

Doelgroep:

Dak- en thuislozen in de regio Midden-Limburg west.

Betrokken partijen:
Outputindicatoren:

Wonen Weert, MOV Limburg (inclusief Begeleidingscommissie Wilhelminasingel
10b), Veiligheidshuis ML, GGZ Groep, Gemeente Venlo, Zorgkantoor.
Plan van aanpak voor omvorming van de dag- en nachtopvang Weert in een pension
met 24-uurs toezicht en dagbesteding, op de huidige locatie.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

Plan van aanpak in raad: 1e helft 2009. Realisatie afhankelijk van besluitvorming.

Evaluatie:

Gemeente Weert.

17. Werven vrijwilligers als maatje

Hoofdstuk 5: kwetsbare burgers

Bestuurlijk portefeuillehouder:

Wethouder Coolen.

Actiehouders:

PUNT welzijn / Rode Kruis

Doel:

Herstelde sociale contacten en toegenomen zelfvertrouwen.

Doelgroep:

Stabiele (ex-)psychiatrische patiënten.

Betrokken partijen:

Infopunt GG, Humanitas Weert, RCGGZ, AMW, RIAGG Zuid, Lokaal Zorgvragers
Overleg Weert, Programma Versterking GGZ, Gemeente Weert.

Outputindicatoren:

Toename van het aantal maatjes met minimaal 5-10 per jaar.

Voortgangsbewaking:

PUNT welzijn.

Planning:

2009 en 2010 (doorlopend).

Evaluatie:

PUNT welzijn.

Mee(r) doen in Weert, Wmo beleidsplan 2009 - 2012

73
39

18. Ontwikkelen aanpak huiselijk geweld

Hoofdstuk 5: kwetsbare burgers

Bestuurlijk portefeuillehouder:

Burgemeester Niederer.

Actiehouder:

Afdeling Burger- en bestuurszaken, Gemeente Weert.

Doel:

Verminderen huiselijk geweld, door ketensamenwerking op uitvoerend niveau.

Doelgroep:

Alle (potentiële) slachtoffers van huiselijk geweld.

Betrokken partijen:
Outputindicatoren:

Politie Weert, Veiligheidshuis ML, RIAGG Zuid, AMW-ML, gemeenten Nederweert en
Leudal
- Aantal casussen in behandeling bij het Veiligheidshuis Midden-Limburg.
- Ketenbijeenkomsten onder regie van de Gemeente Weert, met als resultaat
verbeteracties in de keten en aanbevelingen aan bestuurders op regionaal niveau.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

Start keten 1e kwartaal 2009.

Evaluatie:

Jaarlijks door Gemeente Weert.

6

Randvoorwaarden

6.1	 Burgerparticipatie en
publiekscommunicatie
De Wmo is belangrijk voor de inwoners van Weert.
De wet zet in op de participatie van burgers aan
de samenleving. Wie maatschappelijk actief wil
zijn, wordt daarin door de gemeente gefaciliteerd.
En wie het nodig heeft, kan rekenen op de nodige
ondersteuning. Zo hoeft niemand langs de kant te
staan.
De burger kan rekenen op de gemeente Weert. Om
van het Wmo-beleid een succes te maken moeten
wij ook kunnen rekenen op onze inwoners. Met een
breed draagvlak is de kans op succes het grootst.
Daarom zullen wij het Wmo-beleid de komende
jaren blijvend onder de aandacht brengen en
inwoners bij de uitvoering ervan betrekken. Daartoe
worden onderstaande instrumenten ingezet.
Het Platform Wmo Weert
In de Wmo staat in artikel 11 en 12 beschreven
op welke wijze burgers, cliënten en
belangenorganisaties betrokken moeten worden
bij de beleidsontwikkeling binnen de Wmo. De
gemeente Weert heeft gekozen voor het instellen van
een gemeentelijk Wmo-platform.
Het platform bestaat uit een afvaardiging vanuit het
Lokaal Zorgvragers Overleg Weert (LZO).
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Het Lokaal Zorgvragers Overleg Weert (LZO)
wordt gevormd door een aantal personen die
opkomen voor de belangen van zorgvragers
(consumenten) in Weert.
In het gezelschap van het LZO bevinden zich
mensen uit organisaties voor mantelzorg, wijken dorpsraden, vrouwenorganisaties, allochtone
zorgvragers, mensen met een beperking en
senioren. Ook het Cliëntenplatform Minima
en de cliëntenraden van thuiszorginstellingen,
St. Jans Gasthuis, Verpleeghuis St. Martinus
en RCGGZ maken deel uit van het LZO.
Kortom, organisaties van mensen die gebruik
maken van zorginstellingen, zorgaanbieders,
woningaanbieders en welzijnsorganisaties.
Naast zorg is er aandacht voor de gebieden
wonen, welzijn en inkomen.
Het LZO volgt de ontwikkelingen kritisch en geeft
hierover een mening naar alle betrokkenen. Door
de samenspraak komen er ideeën op tafel waar
de gemeente en de professionele organisatie hun
voordeel mee kunnen doen.
Het LZO Weert ontvangt een jaarlijks budget van
de gemeente voor deskundigheidsbevordering
en wordt professioneel ondersteund door PUNT
welzijn en het Huis voor de Zorg.
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Het Platform Wmo is in 2005 ingesteld op verzoek
van het LZO Weert. Ver voor de invoering van de
Wmo dus.
Het platform heeft inspraak bij de voorbereiding,
vaststelling, uitvoering en evaluatie van het
gevoerde gemeentelijk Wmo-beleid. In de afgelopen
drie jaar zijn vele aanbevelingen van het Platform
door de gemeente overgenomen en ingevoerd.
Deze hebben ondermeer betrekking op de
verordening Wmo, de aanbesteding van Hulp bij
het Huishouden, het beleid omtrent Wmo-vervoer,
het Wmo-loket, mantelzorgbeleid, voorlichtingsbijeenkomsten etc.
Het platform wordt secretarieel ondersteund door
de Gemeente Weert.
Publiekscommunicatie
Publiekscommunicatie rondom de Wmo is erop
gericht de inwoners van Weert:
n te informeren over het Wmo-beleid;
n te informeren over Wmo-voorzieningen en
-diensten waarvan zij gebruik kunnen maken;
n te motiveren tot maatschappelijke inzet als
vrijwilliger, mantelzorger of anderszins.
Daartoe zal de gemeente Weert de volgende
activiteiten ondernemen c.q. voortzetten:
n Er verschijnt begin 2009 een publieksversie
van dit beleidsplan Wmo. Overwogen wordt
dit vorm te geven via de tweede Wmo-krant,
met verhalen uit de praktijk.
n Er wordt informatie geboden over de
verschillende Wmo-diensten en voorzieningen
via het Wmo-voorzieningenloket in het
stadhuis en via de Vraagwijzer in de Maasstraat
(en in de toekomst gezamenlijk in het Wmoloket Weert in het bedrijfsverzamelgebouw).
n Regelmatige publicatie van (thema-)artikelen
onder andere in De Gemeentewijzer.
n De gemeente ontwikkelt diverse
publiekscampagnes rondom onderdelen van
haar Wmo-beleid, met name vrijwilligersbeleid
en mantelzorgondersteuning.
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6.2 Voortgangsbewaking en
verantwoording
De Wmo kent het principe van horizontale
verantwoording. De gemeente dient over het
gevoerde beleid primair verantwoording af te leggen
aan haar inwoners. De verantwoordingsplicht aan
het rijk komt op de tweede plaats. Dat betekent
dat de (vertegenwoordigers van) inwoners van
Weert een oordeel moeten kunnen geven over de
resultaten die de gemeente op het terrein van de
Wmo heeft behaald.
De gemeente zal hiervoor de nodige input moeten
leveren. Dat doen wij op twee manieren:
n Door middel een tweejaarlijks
actieprogramma, in combinatie met
voortgangsrapportages (evaluatie) Wmo.
n Daarnaast voeren wij periodiek een Wmoklanttevredenheidsonderzoek en een
burgerpeiling uit. Deze instrumenten zijn
al vooruitlopend op dit beleidsplan in 2008
ingezet.
Tweejaarlijks actieprogramma Wmo
In het voorliggende beleidsplan zijn de Wmodoelstellingen van de gemeente beschreven voor de
periode 2009 t/m 2012.
De acties voor de jaren 2009-2010 zijn in de
verschillende hoofdstukken van dit beleidsplan
opgenomen en overzichtelijk weergegeven in
bijlage 1 “Actieprogramma Wmo / Spoorboekje
2009-2010”.
Voortgangsrapportages Wmo
De gemeente brengt één keer per jaar een
voortgangsrapportage uit aan het Platform Wmo.
De commissie Welzijn wordt vervolgens van deze
rapportage én over het oordeel van het Platform
geïnformeerd.
Klanttevredenheidsonderzoek en burgerpeiling
Weert laat jaarlijks door externe deskundigen
een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren
naar de dienstverlening en kwaliteit van de
(individuele) verstrekkingen. Op basis van de
uitkomsten uit dit tevredenheidsonderzoek worden
voorstellen voor verbetering van onder andere het
dienstverleningsaanbod geformuleerd en voorgelegd
aan Platform Wmo en de raad.
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De al bestaande periodieke burgerpeiling laat zien
hoe het met de leefbaarheid in Weert is gesteld en
biedt aanknopingspunten bij het formuleren van
nieuw beleid.
Wmo-benchmark
Weert doet mee aan de landelijke Wmobasisbenchmark en een drietal extra modules,
namelijk algemene individuele voorzieningen,
mantelzorg en vrijwilligers en huishoudelijke
hulp. In die zogenaamde benchmark (vergelijkend
onderzoek) worden voornamelijk kwantitatieve
prestatiegegevens benoemd. De benchmark is
daarmee een prima middel om de beleidsvoortgang
in een bredere, landelijke, context te plaatsen en
resultaten te nuanceren.

6.3 Financiering
Het Wmo-beleid in Weert bestaat uit een combinatie
van bestaand en nieuw beleid. Tot het bestaande
beleid behoren bijvoorbeeld de subsidiering van het
vrijwilligerswerk, het welzijnswerk, het algemeen
maatschappelijk werk, sociale activering en het
individuele verstrekkingenbeleid (hulp bij het
huishouden en zaken als rolstoelen, scootmobielen,
collectief vervoer of woningaanpassingen).
Financiering van het bestaande beleid zit in de
bestaande gemeentelijke programma’s.
Met de invoering van de Wmo is geen extra geld van
het rijk meegekomen. De middelen die ontvangen
worden zijn nodig om de taken met betrekking tot
de uitvoering Wmo en de diverse verstrekkingen te
kunnen bekostigen.
Gelet op de ontwikkelingen rond de Hulp bij het
huishouden in combinatie met een toenemende
vergrijzing is het nog maar zeer de vraag of op
termijn budgettaire neutraliteit behouden kan
worden. Indien de ingediende wetswijziging (verbod
op inzet alfahulpen door zorgaanbieders) wordt
aangenomen zal dit aanzienlijke financiële gevolgen
gaan hebben. Het is nog onduidelijk of, en zo ja in
hoeverre, gemeenten hierin gecompenseerd worden
door het rijk.
In 2010 wordt Hulp bij het huishouden opnieuw
aanbesteed en ontstaat een geheel nieuwe situatie,
waar we nog geen zicht op hebben. De op
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handen zijnde overheveling van Ondersteunende
Begeleiding van de AWBZ naar de Wmo maakt de
complexiteit van het Wmo-budget nog groter.
Voor de initiatieven die een vernieuwend karakter
hebben en waarvoor geldt dat de activiteiten gericht
zijn op het stimuleren van leefbaarheid en het
zo lang mogelijk zelfstandig blijven deelnemen
aan de samenleving - en waarbij het beroep op
professionele ondersteuning zo lang mogelijk
kan worden uitgesteld - zijn op dit moment geen
budgetten in de begroting opgenomen.
Een aantal nieuwe activiteiten zullen uit bestaande
budgetten betaald kunnen worden, onder het motto
‘nieuw voor oud’. Voor sommigen zullen extra
middelen noodzakelijk zijn.
Budget voor vernieuwing
Het opstellen van een beleidsplan Wmo vloeit
voort uit een wettelijke verplichting. Het is dan ook
gewenst om voor de uitvoering van het beleidsplan
middelen beschikbaar te stellen voor onder
andere het initiëren van vernieuwende projecten
en activiteiten Wmo, het doen van onderzoeken
en het zonodig inhuren van derden. Vooralsnog
gaat het om incidentele lasten welke jaarlijks in
verschillende vormen zullen opkomen en ook
geëvalueerd zullen worden.
Om de opstart van nieuwe initiatieven mogelijk
te maken wordt voorgesteld om stapsgewijs een
structureel budget voor vernieuwende projecten en
activiteiten Wmo in de begroting op te nemen van
€ 75.000,00. Mocht uit evaluatie van vernieuwende
activiteiten/projecten blijken dat daar structureel
behoefte voor is dan kan voor de structurele
financiering daarvan een prioriteitenaanvraag
worden ingediend en dient deze meegenomen
te worden in de integrale afweging. Er ligt een
uitdaging om de verschillende deelambities uit dit
plan met elkaar te verbinden, zodat de Wmo als
katalysator daadwerkelijk handen en voeten krijgt.
Enkele goede voorbeelden zijn eerder al genoemd:
n Via sociale activering het welzijn van ouderen
bevorderen.
n Via huiskamerprojecten en buurtzorg,
leefbaarheid en zorg verbinden.
n Via het Samen Zorgen Huis een
zorgvernieuwingsproject met een landelijke
uitstraling realiseren.
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6.4 Acties en resultaten
19. Meten tevredenheid cliënten

Hoofdstuk 6: Randvoorwaarden

Bestuurlijk portefeuillehouder:

Wethouder Coolen.

Actiehouder:

Afdeling Welzijn, Gemeente Weert.

Doel:

Verkrijgen inzicht en verbeteren dienstverlening.

Doelgroep:

Alle inwoners van Weert.

Betrokken partijen:

Platform Wmo, thuiszorgaanbieders, SGBO.

Outputindicatoren:

Uitgevoerde cliënttevredenheidonderzoeken, Burgerpeiling, Wmo-benchmark.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

2e helft 2008 bij evaluatie Wmo-verstrekkingen
2009 en 2010 (doorlopend)

Evaluatie:

Gemeente Weert.

20. Voortgang rapporteren

Hoofdstuk 6: Randvoorwaarden

Bestuurlijk portefeuillehouder:

Wethouder Coolen.

Actiehouder:

Afdeling Welzijn, Gemeente Weert.

Doel:

Evalueren Actieprogramma Wmo 2009-2010 en opstellen Actieprogramma 20112012.

Doelgroep:

Gemeenteraad Weert, Platform Wmo.

Betrokken partijen:

Alle in de voorgaande actiepunten benoemde organisaties.

Outputindicatoren:

Voortgangsrapportage 2009-2010 en Actieprogramma 2011-2012.

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

3e kwartaal 2010.

Evaluatie:

Zie boven.

21. Informeren publiek

Hoofdstuk 6: Randvoorwaarden

Bestuurlijk portefeuillehouder:

Wethouder Coolen.

Actiehouder:

Afdeling Burger- en bestuurszaken, Gemeente Weert.

Doel:

De inwoners van Weert informeren over het Wmo-beleid.

Doelgroep:

Alle inwoners en Platform Wmo Weert.

Betrokken partijen:

Platform Wmo.

Outputindicatoren:

Publieksversie beleidsnota Wmo (bijvoorbeeld via verspreiding 2e Wmo-krant).

Voortgangsbewaking:

Gemeente Weert.

Planning:

1e helft 2009.

Evaluatie:

Gemeente Weert.
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BIJLAGE 1

Actieprogramma Wmo / Spoorboekje 2009 – 2010
Actie
1. Activeren inactieve burgers
2. Innoveren dorps- en
wijkaanpak
3. Realiseren Samen Zorgen Huis
4. Werven en matchen
vrijwilligers

Thema
Leefbaarheid en
vrijwilligers
Leefbaarheid en
vrijwilligers

1e helft 2009
2e helft 2009
Jaarlijks 100 personen (doorlopende actie)

2010

Vastgesteld plan van aanpak
voor het stadsdeel Midden

Evaluatie

Leefbaarheid en
vrijwilligers
Leefbaarheid en
vrijwilligers

Plan van aanpak, voorzien
van promotieactiviteiten en
prestatieafspraken
Registratie van meldingen en
ondernomen interventies

Een gerealiseerd Samen Zorgen Huis in
Boshoven
Evaluatie
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5. Versterken signaalfunctie

Leefbaarheid en
vrijwilligers

Eenduidig protocol
“Verknoping van kennis”
en PR

Evaluatie

6. Promoten maatschappelijk
betrokken ondernemen

Leefbaarheid en
vrijwilligers

Promotie via media, eigen website, nieuwsbrief Zakenblad regio Weert, presentaties aan
bedrijvenverenigingen, flyers etc. (doorlopende actie)

7. Ontwikkelen integraal
accommodatiebeleid

Leefbaarheid en
vrijwilligers

Accommodatienota, met
concrete actiepunten

8. Actualiseren mantelzorgbeleid

Mantelzorgondersteuning

9. Informeren en bewustmaken

Mantelzorgondersteuning

Uitvoering actiepunten

Geactualiseerde beleidsnotitie
voor mantelzorg en vrijwillige
inzet in de zorg, met
actieprogramma voor de
periode 2010-2012

Uitvoering actiepunten

Op basis van een grootschalige
PR-campagne, een toename van
100 geregistreerde (zwaarbelaste)
mantelzorgers
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Actie
10. Evalueren en actualiseren
Wmo-verstrekkingenbeleid

Thema
Hulp- en
zorgvragende
burgers
Hulp- en
zorgvragende
burgers
Hulp- en
zorgvragende
burgers
Hulp- en
zorgvragende
burgers
Hulp- en
zorgvragende
burgers
Kwetsbare
burgers

1e helft 2009
2e helft 2009
2010
Beleid en regelgeving (verordening) dat is afgestemd op landelijke ontwikkelingen en lokale inzichten
(doorlopende actie)

16. Omvormen daklozenopvang

Kwetsbare
burgers

17.Werven vrijwilligers als
maatje

Kwetsbare
burgers

Plan van aanpak voor omvorming van
de dag- en nachtopvang Weert in een
pension met 24-uurs toezicht
Toename van het aantal maatjes met minimaal 5-10 per jaar (doorlopende actie)

18. Ontwikkelen aanpak huiselijk
geweld

Kwetsbare
burgers

Aantal casussen in behandeling bij het Veiligheidshuis Midden-Limburg; ketenbijeenkomsten onder regie van
de gemeente, met als resultaat verbeteracties in de keten en aanbevelingen aan bestuurders op regionaal niveau
(doorlopende actie)

19. Meten tevredenheid

Randvoorwaarden

Uitgevoerde cliënttevredenheidonderzoeken, Burgerpeiling, Wmo-benchmark

20. Voortgang rapporteren

Randvoorwaarden

21. Informeren publiek

Randvoorwaarden

11. Voorkomen sociaal isolement
(onder senioren)24
12. Stimuleren van sport voor
mensen met beperkingen
13. Afstemmen Wmo met WWB

14. Informeren, adviseren en
ondersteunen
15. Versterken keten OGGZ

Eenduidig protocol “Verknoping van
kennis” en PR

Registratie van meldingen en
ondernomen interventies

Beleidsnotitie sportstimulering

Uitvoering actiepunten

Evaluatie

Integrale klantbenadering op het gebied van hulpmiddelen, activering en inkomen (doorlopende actie)

Klanttevredenheidscores (doorlopende actie)

Gerealiseerd
bedrijfsverzamelgebouw
(BVG)

Werkconferentie keten OGGZ, met als
uitkomst concrete verbeterpunten

Voortgangsrapportage 20092010 en Actieprogramma
2011-2012.
Publieksversie beleidsnota Wmo
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________________
24
Er zijn veel overeenkomsten met actiepunt 5. Toch is er voor gekozen isolement onder ouderen apart te benoemen, vanwege het grote belang van inspanningen op dit vlak.

Deelnota Wmo Jeugd
2009 -2012

Leudal
Weert
Nederweert

Oktober 2008
Vaststelling ontwerp door het college van B+W op 25 november 2008
Vaststelling door de gemeenteraad op 10 december 2008

Inleiding
Per 1 januari 2007 is de
Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
ingevoerd. In de
Wmo zijn negen
prestatievelden
beschreven waarop
gemeenten beleid
moeten formuleren. In
prestatieveld 2 zijn de wettelijke eisen specifiek voor
jeugdbeleid vastgelegd. Deze eisen zijn beperkt tot
vijf taken, gericht op ondersteuning van jongeren
met problemen met opgroeien en gericht op ouders
met problemen met opvoeden. De vijf taken dienen
de aansluiting van het lokale beleid op de jeugdzorg
te waarborgen. Het gaat om: 1. informatie en advies,
2. signalering, 3. toeleiding, 4. pedagogische hulp
en 5. coördinatie van zorg.
De gemeenten Nederweert, Leudal en Weert
slaan de handen in elkaar voor wat betreft het
jeugdbeleid. Enerzijds omdat onze jeugd geen
gemeentegrenzen kent en anderzijds omdat
de meeste instellingen die met jeugd werken
(sub)regionaal georganiseerd zijn.
De drie gemeenten hebben gezamenlijk deze
deelnota Wmo jeugd geschreven waarbij
nadrukkelijk gekozen is voor een breed kader,
ook gericht op preventief jeugdbeleid. De inzet en
ambities van de drie gemeenten staan verwoord in
hoofdstuk 1.
Deze deelnota Wmo Jeugd is onderdeel van de
afzonderlijke beleidsplannen Wmo waarin het
beleid op de overige prestatievelden beschreven
wordt.
De doelgroep van het (preventieve) jeugdbeleid
zijn ouders (en andere opvoeders), jeugdigen (0-18
jr.) en jong volwassenen (19-23 jr.). In deze nota
worden de volgende thema´s uitgewerkt:
n opvoedings-opgroei ondersteuning, (risico)zorg
n jeugd en veiligheid
n vrijetijdsbesteding
n wonen
n voorschoolse voorzieningen, onderwijs en
werk
n participatie
n gezondheidszorg
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Voor deze thema’s wordt achtereenvolgens per
hoofdstuk uitgewerkt het wettelijk kader, de feitelijke
gegevens, maatschappelijk effect en beleidsdoelen.
Binnen de drie gemeenten spelen geen extreme
problemen op het gebied van jeugd, het nieuwe
beleid is gericht op verbreding, doorontwikkeling en
verbeteren van de bestaande situatie/beleid.
Actueel bestaand beleid wordt in deze nota niet
overgedaan. Daar waar het relevant is wordt het
bestaande beleid kort samengevat (zoals bij jeugd
en veiligheid) zodat samen met de in deze deelnota
Jeugd genoemde nieuwe beleidsdoelen een totaal
beeld ontstaat. Een gedetailleerd overzicht van
beleidsactiviteiten is toegevoegd als bijlage 1.
De deelnota Wmo jeugd geeft kaders en richting aan
het (preventieve) jeugdbeleid.
Deze kaders worden elke twee jaar vertaald in een
actieprogramma (2009-2010 en 2011-2012).
Op uitvoeringsniveau ligt er ook een ambitie om
maximaal als mogelijk met elkaar op te trekken.
Tegelijkertijd hechten de gemeenten aan een lokale
inkleuring van beleid waar nodig.
Het belangrijkste criterium hierbij is dat
ontwikkeling van regionale uitvoeringsactiviteiten
lokale behoeften niet mag doorkruisen en dat
gezamenlijke uitvoering een meerwaarde oplevert
(zoals efficiëntie voor de instellingen).
Kern van de Wmo is participatie, hulp bieden aan
degene die dat nodig heeft en stimuleren dat burgers
zich voor elkaar inzetten. Voor het jeugdbeleid
betekenen deze kernwaarden:
n ouders, jeugdigen en jong volwassenen een
stem geven in het jeugdbeleid op basis van hun
behoeften;
n zorgdragen voor begeleiding en een vangnet
voor als het toch mis gaat;
n participatie stimuleren van jeugdigen en jong
volwassenen.
Ter voorbereiding van deze nota en de ontwikkeling
van het centrum voor jeugd en gezin is opdracht
gegeven aan UniPartners om een enquête te
houden onder ouders en jongeren over opvoeden
en opgroeien. Relevante informatie uit de enquête
is opgenomen in de betreffende relevante
hoofdstukken.
Een samenvatting met conclusies en aanbevelingen
is toegevoegd als bijlage 2.
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1 Rol van de gemeente en visie op
jeugdbeleid
1.1. Gemeentelijke rol
Gemeenten worden geconfronteerd met een
landelijk kader voor het jeugdbeleid met een
steeds hoger ambitieniveau. Ook kiest de
rijksoverheid er voor om steeds meer taken en
verantwoordelijkheden op lokaal niveau neer
te leggen. Hiermee staat het jeugdbeleid op de
(politieke)agenda.
Zo zet het kabinetsbeleid sterk in op een lokale
aanpak van preventie, signalering en aanpak
van problemen in opvoed-en opgroeisituaties
bij jeugdigen. Daarmee hebben gemeenten
een belangrijke beleidsmatige en bestuurlijke
verantwoordelijkheid gekregen voor de
samenhang in de jeugdketen en een uitvoerende
verantwoordelijkheid voor de verschillende
aspecten van het jeugdbeleid. Ook op het gebied
van bestrijding voortijdig schoolverlaten krijgen
gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden.
Dit betekent dat gemeente verschillende rollen
vervullen:
n zorg dragen voor uitvoerende taken
n een regierol waarbij gemeente een
aanjaagfunctie vervult en ketensamenwerking
stimuleert.
De drie gemeenten onderstrepen het belang en de
zwaarte van het beleidsterrein jeugd. We willen de
wettelijke taken op een proactieve wijze oppakken
en op een dusdanige wijze toepassen dat deze
lokaal het beste tot uiting komen én waarbij ouders,
jeugdigen en jongvolwassenen centraal staan
(gevraagd of ongevraagd).
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1.2 Visie op jeugdbeleid
Bij het formuleren van de visie op jeugdbeleid
wordt aangesloten bij
het onlangs door het rijk
en gemeenten afgesloten
bestuursakkoord “Samen
aan de slag” (juni 2007).
“Iedere jeugdige en jong
volwassene moet de kans
krijgen gezond en veilig
op te groeien, zijn of haar talenten te ontwikkelen
en plezier te hebben en zich goed voor te bereiden
op zijn of haar toekomst, waarbij van jeugdige
en jong volwassene een positieve bijdrage aan de
maatschappij wordt verwacht”.
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van hun kind. Daar waar ouders
problemen ondervinden biedt de gemeente,
in samenspraak met de ketenpartners, op maat
gesneden ondersteuning. Vanzelfsprekend geldt het
aanbod ook als de (hulp)vraag vanuit de jeugdige en
jongvolwassene zelf komt. Ondersteuning is altijd
gericht op herstel van de eigen verantwoordelijkheid
/ zelfredzaamheid.
Daarnaast creëert de gemeente een aanbod van
algemene voorzieningen waardoor jeugdigen
en jong volwassenen in staat worden gesteld
om zichzelf zo optimaal mogelijk te kunnen
ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving.
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2 Demografische opbouw
Onderstaande grafiek en tabel geeft een overzicht
per 1-1-2008 van het totale aantal inwoners
en het aantal jeugdigen verdeeld in een aantal
leeftijdscategorieën. Tevens zijn de prognoses voor
2012 en 2016 bijgevoegd.
Sinds 2002 is er in Limburg een structurele daling
van het aantal inwoners. In Midden-Limburg was de
omslag in 2007. Dit is het gevolg van een kleiner
aantal geboorten dan overledenen (negatieve
natuurlijke aanwas).
Wat betreft het migratiesaldo (het verschil tussen het
aantal mensen dat zich vestigt en vertrekt) is er in
de prognose van uitgegaan dat het saldo geleidelijk
stijgt naar nul.
Hoewel het in de wijziging van de totale bevolking

jaarlijks om tienden van
procenten gaat, zijn de
ontwikkelingen per leeftijdgroep
veel groter. In 2040 is het
aantal jongeren gehalveerd ten
opzichte van 1970 en het aantal
ouderen bijna verviervoudigd.
Door de negatieve natuurlijke
aanwas en een negatief
migratiesaldo zijn in Limburg
al 25 van de 40 gemeenten
geconfronteerd met een
bevolkingsdaling. Naar
verwachting zal binnen 10
jaar in bijna alle gemeenten
het aantal inwoners structureel
dalen.

Leudal
Nederweert
Weert
Per 1-1	
2008
2012
2016
2008
2012
2016
2008
2012
2016
Aantal inwoners
36.753 36.715 36.356	16.666	16.870	16.800
48.306 48.139 47.988
Aantal 0 t/m 3	1.328	1.258	1.216
608
591	
573	1.888	1.790	1.741
Aantal 4 t/m 11	
3.703
3.333
2.786	1.657	1.506	1.344
4.428
3.992
3.663
Aantal 12 t/m 18
3.403
3.330
3.348	1.566	1.529	1.442
4.078
4.063
3.854
Aantal 19 t/m 22	1.428	1.526	1.450
687
771	
746	1.979
2.069
2.090
Aantal 0 t/m 22
9.862
9.446
8.800
4.518
4.396
4.105	12.373	11.914	11.347
% van tot. bevolking
(27%)
(26%)
(24%)
(27%)
(26%)
(24%)
(26%)
(25%)
(24%)
Bron: provincie Limburg en Etil
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3 Opvoedings- en
opgroeiondersteuning
3.1 Wettelijk kader
De gemeentelijke taakstelling op het vlak van
opvoedings-en opgroeiondersteuning en (risico)zorg
ligt vast in de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), prestatieveld 2.
De 5 taken die in de Wmo beschreven zijn, zijn
grotendeels gericht op preventie.
Opvoedingsondersteuning is een relatief “jong”
beleidsterrein. Landelijk is er veel aandacht voor het
onderwerp, er vindt steeds meer onderzoek plaats
naar de effecten van opvoedingsondersteuning.
Resultaat van onderzoeken laat zien dat
opvoedingsondersteuning bewezen effectief kan
zijn.
Voor de 5 taken (informatie en advies,
signalering(structuur), adequate toeleiding naar
hulp, pedagogische ondersteuning en coördinatie
voor zorg) worden achtereenvolgens de betekenis
van de taken, de beleidsdoelen en beoogde
resultaten beschreven.

3.2 Betekenis van de vijf Wmo taken
n Informatie en advies

Bij deze taak gaat het om gevraagde,
ongevraagde, publieke en individuele
informatie en advies over opvoeden en
opgroeien. Informatie en advies kent vele
varianten en vormen.
n Signaleren

Signaleren is het zo vroegtijdig mogelijk
onderkennen van (het risico op) opgroei- of
opvoedproblemen. Het gaat hierbij om het
voorspellen van risico’s, het
signaleren van de ontwikkeling van een
probleem en/of het constateren dat er een
probleem ontstaan is.
Vervolgens moet bepaald worden om welk
probleem het gaat (probleemverheldering) en
welke interventie in die specifieke situatie past.

n Toeleiding naar hulpaanbod

Als de inschatting is gemaakt dat ouders,
jeugdige of jong volwassene hulpverlening
nodig hebben, vindt er toeleiding naar
hulpaanbod plaats. Dit betekent verwijzen,
motiveren en het begeleiden naar hulp en het
zonodig realiseren van een warme overdracht
naar hulpverlening.
n Pedagogische hulp

Als ouders, jeugdigen of jong volwassenen
vragen hebben, moeilijkheden ervaren bij
opvoeden en/of opgroeien heeft de gemeente
de taak om goede pedagogische voorzieningen
en een ondersteuningsaanbod te realiseren.
De uitvoering van pedagogische advisering
en hulp kent vele varianten, vormen en
werksoorten, er worden geen eenduidige
definities gehanteerd.
n Coördinatie van zorg

Een van de verbeterpunten in de
ketensamenwerking is het creëren van
meer eenheid van taal, helderheid en
overeenstemming van definities. Dit geldt
in het bijzonder voor de gemeentelijke
taak coördinatie van zorg uit de Wet op
maatschappelijke ondersteuning.
Coördinatie van zorg is een verzamelbegrip
waaronder verschillende taakstellingen te
onderscheiden zijn.
In deze nota wordt onder coördinatie van zorg
verstaan:
Zorgcoördinatie:
n Het coördineren van vroegsignalen in de brede
context van jeugdigen of jong volwassenen en
prenatale periode.
n Het (actief) volgen van (kwetsbare) jeugdigen
of jong volwassenen in de leeftijd van -9
maanden tot 23 jaar en hun gezinnen waar
sprake is van een risicofactor of zorgsignaal.
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Casemanagement:
n Zorgdragen voor het juiste
hulpverleningstraject (uitvoering of indicatie)
n Het motiveren tot gebruik maken van hulp
n Het volgen van de verleende zorg
n Afstemming met en tussen alle betrokkenen
n Evaluatie van de hulpverlening.
Casemanagement van multi problem gezinnen:
uitvoering geven aan casemanagement bij
gezinnen met meervoudige problematiek, die
geen greep hebben op de eigen situatie:
n Cliënten of gezin begeleiden in het overzicht
behouden van hulp.
n Coördinatie en afstemming van alle
hulpverleningstrajecten.
n Motiveren van hulpverleners (vooral bij
langdurende situaties).

3.3 Feitelijke gegevens
Cijfers over opvoeden en opgroeien zijn beperkt
beschikbaar en informatie die wel beschikbaar is, is
beperkt bruikbaar voor beleid. Dit is onder andere
aanleiding geweest om de subregionale enquête
te houden. Kern van de vraagstelling was; welke
behoefte hebben ouders en jongeren met betrekking
tot informatie en/of opvoedingsondersteuning en
hoe willen ze dat aangeboden krijgen.
Enkele impressies:
Ouders: de respons bij de ouders was 27,5%.
Van de ouders geeft 69% aan weleens vragen
te hebben met betrekking tot opvoeden,
slechts 13% geeft aan daadwerkelijk
behoefte te hebben aan opvoedingsondersteuning.
De meeste ouders (79,2%) zoeken in de eerste
instantie informele hulp zoals bij familie of
vrienden, pas in de tweede instantie elders
zoals internet, een leerkracht, huisarts of
consultatiebureau.
De meest genoemde onderwerpen
waarover ouders vragen hebben betreffen
gezondheid, ontwikkeling van het kind en gedrag.
Men zoekt het eerst via een website, telefonisch
contact en via folders. Ouders weten niet goed
welke instelling wat biedt, waar en wanneer.
Ouders verwachten bij een centrum voor jeugd en
gezin flexibele openingstijden (na werktijd), een
geïntegreerd aanbod en veelzijdigheid.
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Jongeren: op basis van de respons is de uitslag van
de enquête niet representatief. Echter, de uitslag
komt overeen met vergelijkbare onderzoeken uit
andere gemeenten waardoor de uitslag wel als
bruikbaar beschouwd kan worden.
Bijna de helft van de jongeren geeft aan wel eens
vragen te hebben over opgroeien, het betreft
vragen over omgaan met geld, seksualiteit en
gezondheid. De meeste jongeren zoeken informele
steun bij vragen. Daarnaast kan iemand van school
een optie zijn. Het merendeel van de jongeren
heeft geen ervaring met instellingen. Jongeren
staan niet te wachten op een inlooppunt waar men
terecht kan met vragen. Mochten ze toch gebruik
willen maken, heeft men belangrijke voorwaarden
over de hulpverlener en anonimiteit.
Een samenvatting van de subregionale enquête is
toegevoegd als bijlage 2.
De uitkomst van de subregionale enquête ligt in het
verlengde van landelijke onderzoeken.
Volgens het Nederlands jeugdinstituut1 komt uit
onderzoek naar voren:
n Alle ouders vinden voorzieningen voor
opvoedingsondersteuning belangrijk.
n Veel ouders hebben wel degelijk behoefte aan
opvoedingsondersteuning maar weten niet
waar ze die hulp van kunnen krijgen.
n Slechts een deel van de ouders die wel op de
hoogte is van opvoedingsondersteuning maakt
er daadwerkelijk gebruik van. De meeste
ouders krijgen hulp en steun van familie en
vrienden.
n Ouders willen het liefst informatie en advies,
maar ook praktische hulp (een oplossing) of
emotionele steun (begrip, een luisterend oor).

________________
1
factsheet “ouders en hun behoeften aan
opvoedingsondersteuning”
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Jongeren hebben specifieke vragen rondom
voorbehoedsmiddelen, wonen, zwangerschap,
werk, schulden, problemen thuis en praktische
zaken. Ook blijkt uit landelijk onderzoek dat
jongeren behoefte hebben aan een eigen identiteit
bij een informatiepunt.

4-19 jr (GGD) staan aantallen van specifieke
signaleringen over opvoedproblemen die men
geconstateerd heeft tijdens hun onderzoeken.
Het gaat om kleine aantallen en de aard van
deze opvoedproblemen en opvolging staan niet
geregistreerd.

De jaarverslagen van de verschillende instellingen
geven cijfers die in verband gebracht kunnen
worden met opvoeden en opgroeien.
In het jaarverslag van de jeugdgezondheidszorg

Hulpverlenende instellingen registeren hun
contacten, deze cijfers geven een indruk van de aard
en mate van problemen:

Aantal contacten of trajecten (absolute aantallen)
Leudal
Totaal aantal 0-22 jarigen
9.862
Pedagogisch spreekuur jeugdgezondheidszorg 	11
Maatschappelijk werk individuele trajecten tot 20 jaar	113
waarvan kernproblematiek: relatie ouder-kind	17
waarvan kernproblematiek: relaties
9
waarvan kernproblematiek: psychische problemen
45
Maatschappelijk werk groepswerk tot 20 jaar 	12
Bureau Jeugdzorg aantal indicatiebesluiten
2492
3
MEE cliënten tot 24 jaar (inclusief integrale vroeghulp) 	166
waarvan integrale vroeghulp (voor het jonge kind)	18
Bron: jeugdgezondheidszorg 0-19, AMW Midden-Limburg en MEE + BJZ

3.4 Maatschappelijke effect
Een zo groot mogelijk aantal jeugdigen en
jong volwassenen groeit op zonder ernstige
ontwikkelingsstagnaties of problemen zodat ze
een volwaardige plek in de maatschappij kunnen
innemen

3.5 Beleidsdoelen
3.5.1 Een samenhangend pakket doorontwikkelen
op het vlak van de collectieve informatie- en
advies functie over opvoeden en opgroeien.
Uitgangspunten hierbij:
n Ouders, jeugdigen en jong volwassenen
krijgen actief informatie/advies
aangeboden op passende momenten
(afhankelijk van de levensfase).
n Uitbreiding van passief aanbod op vlak
van informatie (aanbod waarbij ouders
jeugdigen en jong volwassenen zelf
informatie kunnen zoeken).
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Nederweert
Weert
4.518	12.373
9
44
58	191
9
26
5
44
30
69
9
36
41	
200
67	199
3
23

n Verschillende wijze /methoden van

aanbod (bijvoorbeeld schriftelijk,
internet, mondeling etc).
n Aanbod van informatie is
doelgroepgericht en dient te passen bij
de identiteit van een doelgroep. Hierbij
zal specifieke aandacht zijn voor het
gehandicapte kind en de ouders.
n Bevorderen van uitwisseling van
informatie/deskundigheid tussen
(semi)professionals op het gebied van
opvoeden en opgroeien.
3.5.2. Uitbreiding en sterke positionering van
de taak pedagogische hulp aan ouders,
jeugdigen en jong volwassenen (kortdurende
advisering en lichte hulpverlening).
________________
2
Aantal indicatiebesluiten in Leudal is inclusief 139 jongeren die
tijdelijk woonachtig zijn in een zorgsetting
(Rubicon) in Leudal
3
MEE geeft begeleiding aan mensen met een beperking
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3.5.3 Versterking van afstemming en samenwerking
gericht op:
n Instanties die nog onvoldoende
betrokken zijn bij de keten (zoals
prenatale fase en de verenigingen).
n Versterking van ondersteuning
vindplaatsen4 door hulpverlenende
organisaties bij signaleren en toeleiding
naar hulp.
n Motiveren, begeleiden en realiseren van
warme overdrachten5.
n Het maken van afspraken over
verwijzing van ouders en jeugdigen,
zowel naar lokale vormen van
opvoed- en opgroeiondersteuning als
- bij ernstige problemen - naar bureau
jeugdzorg.
n Verbeteren van de kwaliteit van
de zorgstructuur (doorgaande
lijnen, communicatie, één kind
één plan, terugkoppeling, mandaat
zorgadviesteams etc).

3.5.4 Mogelijkheden uitbreiden voor outreachende
hulp voor zorgmijdende jong volwassenen.
3.5.5 Overeenstemming en afstemming realiseren
tussen zorgpartners· over definities en
taakverdeling van zorgcoördinatie
en casemanagement (bij individuele
hulpverlening en multi-problem).
Implementatie van de gemaakte afspraken
over taakstellingen en rollen.
3.5.6 Het ontwikkelen van een centrum voor
jeugd en gezin (CJG) als laagdrempelige en
herkenbare plek waar ouders en jeugdigen
terecht kunnen met vragen over opvoeden en
opgroeien (zie nota centrum jeugd en gezin).
3.5.7 Aanschaf van een risicosignaleringssysteem
als hulpmiddel bij een adequate signalering
en coördinatie van zorg.
3.5.8 Samenwerking realiseren met provincie en/of
bureau jeugdzorg op het snijvlak van lokaal
en provinciaal beleid.

________________
4
Vindplaatsen zijn: verloskundigen, kraamzorg, JGZ,
onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang, welzijnsinstelling
en verenigingen, huisartsen, ziekenhuizen, politie, Halt , 2elijnsvoorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen
(bijvoorbeeld maatschappelijk werk, psychiatrie, verslavingszorg)
5

Warme overdracht: dossieroverdracht met persoonlijk contact
ivm risicokind.
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4 Jeugd en veiligheid
4.1 Wettelijk kader
Gemeenten hebben de regie bij het ontwikkelen en uitvoeren van
lokaal veiligheidsbeleid. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor en het
overzicht over de verschillende activiteiten van de verschillende lokale en
regionale betrokken instanties. Een aantal thema’s rond veiligheid staan vermeld in
de Wet maatschappelijke ondersteuning (bijvoorbeeld huiselijk geweld).

4.2 Feitelijke gegevens
Verdachten:
Leudal
Nederweert
Weert
Aantal jeugdige verdachten (tot 18 jaar)
80
43	142
Aantal jong volwassene verdachten (18-25 jaar) 	110
49	177
Slachtoffers: aantal jeugdigen (tot 18 jaar)	182
49
314
aantal jong volwassene (18-25 jaar)
310	124
570
Veel- en Meerplegers:			
Aantal jeugdige veelplegers6
0
0
4
Aantal jeugdige meerplegers7
6
0	19
Aantal harde kernjongeren
2
0	11
Jeugdoverlast:
Aantal hinderlijke jeugdgroepen
3	1	1
Overlastmeldingen jeugd in 2007 (politie)	121	
51	
217
Overlastmeldingen jeugd 2007 (gemeente)
47
onbekend
4708
Bron: criminaliteitsbeeldanalyse jeugd 2007, jeugdgroepen in beeld 2007 en meldpunten gemeenten

De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert zitten
wat betreft het percentage jeugdige verdachten (van
de bevolking) onder het regionaal en districtelijke
gemiddelde9.
De gemeenten Leudal en Nederweert zitten wat
betreft het percentage jongvolwassen verdachten
(van de bevolking) onder het regionaal en
districtelijke gemiddelde. De gemeente Weert zit
iets boven het regionaal gemiddelde, maar wel
onder het districtelijke gemiddelde.

4.3 Maatschappelijk effect
Jeugdigen en jong volwassenen worden in staat
gesteld om veilig op te groeien in hun woonen leefomgeving. Ouders, jeugdigen en jong
volwassenen nemen zelf verantwoordelijkheid
voor het creëren van een veilige leefomgeving.

________________
6
Jeugdige van 12 tm 17 jr die meer dan 5 proces-verbaals heeft,
waarvan tenminste 1 pv in het peiljaar
7
Jeugdige van 12 tm 17 jaar die 2 tm 5 proces-verbaals heeft
waarvan tenminste 1 pv in het peiljaar
8
In Weert is sinds 2 jaar een apart meldpunt jeugd waardoor een
groot aantal incidenten geregistreerd staan.
9
Het district Midden-Limburg bestaat uit zeven gemeenten:
Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw, Roermond, Roerdalen en
Echt-Susteren.
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4.4 Beleidsdoelen
De beleidsdoelen staan deels al genoemd in het
Actieplan “Weer(t) Veiliger! (Weert) en de nota
Samenwerken aan veiligheid (Leudal):
n Het bevorderen van de veiligheid in en rond
om de scholen.
n Haalbaarheid onderzoeken naar
mogelijkheden om veiligheid bij verenigingen
te bevorderen.
n Het bevorderen van de verkeersveiligheid
en het bewustzijn van jeugdigen en jong
volwassenen in het verkeer.
n Het voorkomen en bestrijden van overlast
door jeugdgroepen door middel van een
multidisciplinaire aanpak.
n Gestructureerde aanpak (dreigende)
jeugdcriminaliteit.
n Bestrijding en voorkoming van
kindermishandeling, ook in relatie tot
huiselijk geweld.

5 Vrijetijdsbesteding
5.1 Wettelijke kader
De overheid is
verantwoordelijk
voor voldoende
voorzieningen voor
vrijetijdsbesteding
en culturele en
maatschappelijke
ontplooiing. Dit is vastgelegd in het
Internationale Verdrag inzake de Rechten
van het Kind (1990). De taken van de lokale
overheid in het kader van vrijetijdsbesteding
zijn:
n erop toezien dat alle kinderen voldoende rust
en vrije tijd hebben en
n het beschikbaar zijn van voldoende
vrijetijdsvoorzieningen die ook toegankelijk
zijn voor kwetsbare kinderen (zoals kinderen
met een handicap)
In deze nota onderscheiden we binnen het
thema vrijetijdsbesteding de volgende terreinen:
sport, verenigingen, speelruimte, welzijnswerk,
uitgaansleven, educatieve en culturele activiteiten,
vrijwilligerswerk en buitenschoolse opvang.

5.2 Feitelijke gegevens
Volgens het laatste onderzoek van de GGD (2007)
blijkt dat afhankelijk van het soort onderwijs 8792% van de jeugdigen lid is van een sportclub
of zwemles volgt. Dit komt overeen met de
subregionale enquête van Unipartners (2008)
onder 369 jeugdigen. Uit dit onderzoek blijkt dat
88% van de ondervraagde jeugdigen lid is van
een vereniging. Voor bijna 2/3 van de jeugdigen
(64%) is dit een sportvereniging en voor 18% een
muziekvereniging. Ruim de helft van de jeugdigen
(59%) is tevreden over de mogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding. Jeugdigen die vinden dat er
iets ontbreekt doelen vooral op activiteiten in de
buurt (uitgaansgelegenheden, winkels, theater en
concerten) en hang-en speelplaatsen om te sporten.
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5.3 Maatschappelijk effect
Alle jeugdigen en jong volwassenen in
de gemeenten Weert, Nederweert en
Leudal hebben een gevarieerd aanbod van
vrijetijdsbestedingsmogelijkheden tot hun
beschikking dat toegankelijk is, past bij de
behoeften van kinderen en jongeren en dat het
mogelijk maakt zich te kunnen ontplooien,
vermaken en ontspannen.

5.4 Beleidsdoelen
Inzetten op het behoud van het huidig gevarieerde
aanbod van vrijetijdsbesteding. Het behoud wordt
gestimuleerd middels subsidiering en inkoop van
activiteiten, samenwerking met partners en het
scheppen van gunstige randvoorwaarden minimaal
op het huidige niveau.
Uitgesplitst naar de verschillende thema’s kan als
volgt worden gespecificeerd:

5.4.1

Algemeen

n Ondersteunen van de brede toegankelijkheid
van voorzieningen en verenigingen ongeacht
inkomen en beperking (onder andere via
de Regeling sociale, culturele en sportieve
activiteiten voor minima, subsidiering van
verenigingen met jeugdleden, BOS-impuls,
beleid kwetsbare burgers).

5.4.2

Welzijnswerk

n Georganiseerd jeugdwerk opzetten cq
versterken (Leudal) of op het huidige niveau
onderhouden (Nederweert en Weert).
n Ambulant jongerenwerk continueren. Het
jongerenwerk concentreert zich met name op
jongeren op straat en “ongebonden jongeren”
(veelal jongeren met weinig binding met een
vereniging) (Leudal, Nederweert).
n De inzet van het jongerenwerk herzien in
samenhang met de aard en omvang van de
jongeren accommodaties (Weert).
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5.4.3		 Speelruimte
n Het speelruimtebeleid voorziet in
voorzieningen voor de jeugd in nabijheid van
huis en de school.
n Gestreefd wordt naar vaste normen voor
formele speelruimte bij de wijziging van
bestemmingsplannen en inrichting van nieuwe
wijken
n Aandacht voor het geschikt maken van
speelruimte voor jeugdigen met een beperking.

5.4.4		 Cultuur
n Creëren van een gevarieerd en samenhangend
aanbod van cultuur specifiek gericht op
jeugdigen en jong volwassenen in meest brede
zin van het woord (op grond van nog te maken
inventarisatie van bestaand aanbod).

5.4.5		 Sport
n Zoveel mogelijk jeugdigen en jong
volwassenen aan sporten en bewegen krijgen
en houden.
n Voorwaarden creëren in de openbare ruimte
om ongeorganiseerd te kunnen sporten en
bewegen (Leudal, Nederweert), of handhaving
van de bestaande situatie (Weert).
n Stimuleren van sportmogelijkheden voor
jeugdigen en jong volwassenen met een
beperking.

5.4.6		 Uitgaan
n Realiseren van meer uitgaansmogelijkheden
voor 12-16 jarigen (Weert).

5.4.7

Verenigingen

n Het mogelijk maken dat jeugdigen gebruik
kunnen maken van verenigingen.
n Het bieden van ondersteuning aan
verenigingen in brede zin.
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6 Wonen
6.1 Wettelijk kader
Er is geen specifieke wettelijke basis voor het
thema jeugd en wonen. De woningwet kent wel
een aantal algemene bepalingen die voorzien in
wonen, maar jongeren worden daar niet specifiek in
benoemd.
Voor de uitvoering van het woonbeleid zijn
gemeenten afhankelijk van corporaties en andere
partijen. Woonvisies en prestatieafspraken
vormen de basis voor sturing en dragen bij aan
een slagvaardige positie van de gemeente. In
de lokale en regionale woonvisies alsook in de
prestatieafspraken wordt zowel in de huur- als
in de koopsector specifiek aandacht besteed aan
de huisvesting van de doelgroep starters / jong
volwassenen.

6.2 Feitelijke gegevens
Het tijdstip waarop jongeren het ouderlijke huis
verlaten is in de afgelopen decennia steeds later
komen te liggen. Op 18 jarige leeftijd woont circa
90% van de jongeren nog thuis. Dit percentage
neemt in de daarop volgende jaren met ongeveer
10% af. Op 24 jarige leeftijd woont nog 30% thuis.
Ook is een verschuiving zichtbaar in de motieven
voor verhuizing. “Trouwen en/of samenwonen”
heeft sterk aan belang ingeboet en “op eigen
benen staan en zelfstandig worden” is belangrijker
geworden.

6.3 Maatschappelijk effect
Door behoud van jong volwassenen in de gemeente
/ regio ontstaat een gezonde opbouw van de
bevolking en wordt de leefbaarheid bevorderd.

6.4. Beleidsdoelen
Voor de komende jaren is eerder vastgesteld beleid
actueel:
n Woningaanbod voor starters / jong volwassen
uitbreiden (alleenstaanden en twee
persoonshuishoudens) zowel op het gebied van
kopen als huren.
n Aantrekken van jonge gezinnen.
n Voorkomen van uithuiszettingen en afsluiting
GWE van gezinnen.

Daarnaast is in de afgelopen jaren landelijk sprake
van een stagnerende woningmarkt. Deze wordt
gekenmerkt door stijgende prijzen in de koopsector
en langere wachtlijsten in de huursector door
een tegenvallende nieuwbouwproductie en door
afnemende doorstroming. Met als gevolg dat
bepaalde groepen (vooral starters/ jong volwassenen)
het moeilijk hebben om een passende woning te
vinden (Visie op de woningmarkt, VROM 2006).
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7 Voorschoolse voorzieningen, onderwijs en werk
7.1 Wettelijk kader
n Ondersteuning aan het jonge kind met een taal/
spraakachterstand en bevorderen van ouderparticipatie en
integratie (Wet primair onderwijs, onderwijsachterstanden
beleid).
n Handhaving van de leerplicht en toepassen van sancties
bij overtredingen richting scholen en ouders (leerplichtwet,
kwalificatieplicht).
n Stimuleren dat elke jongeren het onderwijs verlaat met een
startkwalificatie en voorkomen van dreigende schooluitval (leerplichtwet, RMC, kwalificatieplicht).
n Beschikbaar stellen van specifieke voorzieningen voor jongeren die het onderwijs voortijdig verlaten
(leerplichtwet en RMC).
n Uitvoering van de wet werk en bijstand.

7.2 Feitelijke gegevens
Absolute cijfers
Leudal
Nederweert
Weert
% peuters dat gebruik maakt van een voorschoolse voorziening10
onbekend
90%
90%
Aantal peuters met extra VVE11 dagdelen
onbekend	12	123 (730)
Aantal achterstandsleerlingen tussen 4-12 jr.12
254 (3.390)
264 (1620)
843 (4.321)
Aantal verzuimmeldingen in het kader van leerplicht (2006-2007)	137	18	149
Aantal voortijdig schoolverlaters (per 01-05-08)
25
31	
300
Aantal werkloze jong volwassenen
35	16
22
Bron: RMC 2008, leerplichtverslagen 2006/2007, CWI en sociale zaken 2008.

7.3 Maatschappelijk effect
Jongeren hebben een startkwalificatie gehaald of
een passende opleiding gevolgd zodat zij in staat
zijn duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt.

7.4 Beleidsdoelen
Op het gebied van voorschoolse voorzieningen,
onderwijs en werk zijn in de afgelopen jaren diverse
beleidslijnen uitgezet. Deze zijn opgenomen in de
notities:
Nederweert: visie op onderwijs (‘07), jeugdbeleid
‘05-’08 en plan van aanpak VVE vanaf ‘06.
Leudal: momenteel wordt gewerkt aan VVE beleid
en de locale educatieve agenda. Het RMC beleid
van de centrumgemeenten Roermond en Weert
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bestrijkt ook de gemeente Leudal.
Weert: peuterspeelzaal en kinderopvangbeleid (‘07)
Geen kind tussen wal en schip (‘07-’10),
voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid
(‘07-’10).
Beleid op het gebied van armoedebestrijding is in
ontwikkeling.

________________
10
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
11
Voor-en vroegschoolse educatie
12
Cijfers per 1-10-2007 volgens de nieuwe gewichtenregeling
(kinderen van laag opgeleide ouders)
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Kern van de beleidsdoelen voor de komende jaren:
n Achterstanden of stagnaties in de ontwikkeling
van jeugdigen en jong volwassenen zo vroeg
mogelijk onderkennen en zo maximaal
mogelijk bestrijden.
n Het stimuleren van een passend
onderwijsaanbod voor alle jeugdigen met
specifieke aandacht voor de zorgleerlingen.
n Voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
n Toeleiding van opleiding naar werk
bevorderen voor de moeilijkste doelgroep
jeugdigen en jong volwassenen.
n Bestrijding van armoede in gezinnen,
onder andere door het voorkomen van
schulpproblematiek bij jeugdigen en
jongvolwassen.

8 Participatie
8.1 Wettelijk kader
De WMO is een
participatiewet, het doel is
immers: meedoen van alle
burgers aan alle facetten
van de samenleving al
dan niet geholpen door
vrienden, familie of
bekenden. Daarnaast staat
het ook voor inbreng en
inspraak van burgers bij
ons beleid. De inbreng
van ouders, jeugdigen en
jong volwassenen in deze
nota is meegenomen via de
enquête van Unipartners
(zie bijlage 2).
Participatie kan via diverse wegen bereikt
worden. Via een stads-, dorps- of wijkaanpak
kan de leefbaarheid bevorderd worden, via
vrijwilligersbeleid en sociaal activeringsbeleid.
Hierbij gaat het om het faciliteren van burgers
die zich uit eigen beweging inzetten voor
voor elkaar en hun omgeving én om mensen
voor wie deelname aan de maatschappij geen
vanzelfsprekendheid is (activeringsbeleid).
Een vorm van vrijwilligerswerk is de
maatschappelijke stage, die verplicht is voor
scholieren uit het voortgezet onderwijs. De
maatschappelijke stage wordt bekostigd door het
Ministerie van OC&W middels een subsidie.

8.2 Feitelijke gegevens
Recente cijfers over participatie zijn terug te
vinden in de enquête van Unipartners waarin
jeugdigen gevraagd is naar de voorwaarden om te
participeren. Zie bijgevoegd tekstvak.
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Uit de enquête Unipartners 2008:
Participatie
Voorwaarden waaronder jeugdigen willen
participeren: de mening meetelt (43%), het
onderwerp interesseert (34%), meerdere
leeftijdsgenoten meedoen (28%), mee kunnen
helpen met de uitvoering (16%) of een financiÎle
vergoeding (13%).
18% van de jongeren wil onder geen enkele
voorwaarde participeren.
Onderwerpen en wijze van meepraten
De meest geliefde onderwerpen zijn:
voorzieningen voor jongeren (37%) en de
inrichting van de openbare ruimte (27%).
Ongeacht het onderwerp zijn jongerenpeilingen
het meest geliefd. Het minst populair is het
uitnodigen van jongeren in de raad, college
of klankbordgroep. Gemiddeld wil 1/3 van de
jongeren op geen enkele manier meepraten (een
uitzondering is als het gaat om voorzieningen voor
jeugdigen zelf).

Vrijwilligerswerk
13% van de jeugdigen doet vrijwilligerswerk (met
name bij de sportvereniging, kindervakantiewerk,
scouting en Jong Nederland).
De belangrijkste reden waarom jeugdigen dit
doen is vooral omdat ze het leuk vinden (63%)
en een kleine groep geeft aan dit te doen voor de
vereniging of omdat ze iets willen betekenen voor
de maatschappij. Redenen waarom jeugdigen
geen vrijwilligerswerk doen is omdat ze graag geld
willen verdienen (27%), er nooit over nagedacht
hebben (25%) of er geen tijd voor hebben (25%).

In onderstaande tabel staan alle onderwerpen
en gewenste vormen van participatie vermeld.
In bijlage 2 staat nog een verdere uitsplitsing
voor de categorie debat, chatten, jeugdraad en
besprekingen in raad/college/klankbordgroep.

Onderwerpen en manieren van
participatie

Voorziening- Inrichting
Veiligheid Onderwijs Milieu Gezond- Verkeer
en voor
openbare 				
heid
jongeren
ruimte
Jongerenpeilingen
22%	16%
20%	14%	14%	15%	14%
Bezoek gemeente aan school	12%
8%	10%	11%
8%	10%
8%
Jongerendebat, chatten met
5-8%
3-9%
2-6%
4-6%
4-7%
3-7%
4-7%
gemeenten, jeugdraad,
besprekingen in raad/college/
klankbordgroep
Totale (gemiddelde) participatie
37%
27%	17%	16%	13%	11%	10%
bij dit onderwerp
Op geen enkele manier	15%
25%
29%
30%
32%
30%
33%
Bron: rapportage Unipartners gemeenten Weert, Leudal en Nederweert

8.3 Maatschappelijk effect
Door deelname aan maatschappelijke activiteiten
op jonge leeftijd ontstaat een betere sociale
cohesie en is het vanzelfsprekender om als
volwassene mee te draaien in de samenleving.
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8.4 Beleidsdoelen
n Het stimuleren van participatie door bij elk
beleidsterrein/thema de gewenste vorm van
participatie te bepalen.
n Het stimuleren van vrijwilligerswerk onder
jeugdigen en jong volwassenen.
n Het succesvol invoeren van maatschappelijke
stage.
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9 Gezondheidszorg
9.1 Wettelijk kader
De gemeentelijke taakstelling op het vlak van lokaal
gezondheidsbeleid komt voort uit de wet collectieve
preventie volksgezondheid (WCPV) en de wet
maatschappelijke ondersteuning.
Het gaat met name om het bevorderen van de
collectieve preventie en de onderlinge samenhang,
en de afstemming tussen collectieve preventie
en curatieve gezondheidszorg. Daarnaast zijn
infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg
(incl. toezicht kinderopvang) expliciete taken van de
gemeenten.

9.2 Feitelijke gegevens
Er zijn concrete percentages beschikbaar van
het aantal kinderen dat gezien wordt (het
bereik) door de jeugdgezondheidszorg: Voor de
jeugdgezondheidszorg 0-4 ligt dat percentage
gemiddeld 98% en bij de jeugdgezondheidszorg 4-19
jr. varieert dit % tussen de 91% en de 99%.
Ook worden door de jeugdgezondheidszorg
lichamelijke afwijkingen geregistreerd die
geconstateerd zijn tijdens de periodiek
geneeskundige onderzoeken (PGO) in de scholen.
Het gaat hier om afwijkingen aan houding, spraak
en visus. De aantallen zijn dermate klein dat ze
geen aanleiding geven voor beleidsaanpassingen (en
daarom hier niet genoemd worden).

9.3 Maatschappelijk effect
Zoveel mogelijk jeugdigen en jong volwassenen
leven in goede gezondheid.

9.4 Beleidsdoelen
De gemeenten Leudal,
Nederweert en
Weert hebben lokaal
gezondheidsbeleid
vastgesteld in de
nota´s “Samen gezond
in Leudal” 20082011 en “Lokaal
gezondheidsbeleid
Weert en Nederweert” 2008-2011.
Beleidsdoelen voor de jeugd:
n Bevorderen van een gezonde leefstijl onder
jeugdigen en jong volwassenen (waaronder
bestrijden overgewicht).
n Het stimuleren van gebruik van de bestaande
zorg door kwetsbare gezinnen met als doel dat
zij hierdoor zelf verantwoordelijkheid kunnen
nemen voor hun eigen gezondheid.
n Aanpak alcohol-en drugsgebruik onder
jongeren.
n Het verwerken van epidemiologische gegevens
over de gezondheid van jongeren en jong
volwassenen.

De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat
jongeren meer drinken en blowen en dat op steeds
jongere leeftijd zijn gaan doen. Tegelijkertijd is
er meer bekend over de negatieve gevolgen van
genotsmiddelengebruik. De nieuwe norm voor
jeudigen en jong volwassenen in de groei zou
moeten worden: roken, drinken of blowen zo lang
mogelijk uitstellen en liefst tot hun zestiende jaar.
(Trimbos-instituut).
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Afkortingenlijst
AMW:			

algemeen maatschappelijk werk

BJZ:			

bureau jeugdzorg

CJG:			

centrum voor jeugd en gezin

CWI: 			

centrum voor werk en inkomen

GGD:			

gemeenschappelijke gezondheidsdienst

JGZ:			

jeugdgezondheidszorg

MBO:			

middelbaar beroepsonderwijs

OAB			

onderwijsachterstandenbeleid

OCW:			

onderwijs, cultuur en wetenschap

PGO:			

periodiek geneeskundige onderzoeken

PV:			

procesverbaal

RMC:			

regionaal meld en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

SOZA:			

sociale zaken

VAVO:			

voortgezet algemeen volwassenonderwijs

VEBO: 			

convenant verkeerseducatie basisonderwijs

VEVO: 			

convenant verkeerseducatie voortgezet onderwijs

VO:			

voortgezet onderwijs

VSV:			

voortijdig schoolverlater

VVE:			

voor-en vroegschoolse educatie

WCPV:			

wet collectieve preventie volksgezondheid

WMO:			

wet maatschappelijke ondersteuning
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Actieprogramma 2009-2010
Leeswijzer
Dit actieprogramma is de concrete uitwerking van de deelnota Wmo-jeugd. Opgenomen zijn:
1. Nieuwe beleidsactiviteiten
2. Bestaande beleidsactiviteiten die verbreed worden naar de andere gemeenten
3. Actuele bestaande beleidsnota’s uit de afzonderlijke gemeenten
Het actieprogramma bevat hoofdlijnen, deze worden in de uitvoering nog verder uitgewerkt. Het plan bevat
acties voor de drie gemeenten, verschillen tussen de gemeenten worden geduid.

1 Opvoedings-en Opgroeiondersteuning
Thema

Evaluatie
Financiën

1.1. Informatie en advies aan ouders en jongeren
• inventarisatie van hoe, waarover en door wie informatie verstrekt wordt
• gewenst pakket collectieve informatie en advies samenstellen en op basis van de inventarisatie
hiaten of overlap vaststellen.
• gewenst pakket collectieve informatie en advies voor specifieke doelgroepen samenstellen (bijv
minima, tienermoeders, verslavingsproblematiek)
• Informatiepakket voor nieuwe burgers samenstellen over opgroeien en opvoeden
• Ontwikkeling subregionale website over opgroeien en opvoeden (gekoppeld aan centrum jeugd
en gezin)
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
2009-2010
Ouders en jongeren zijn doelgericht en pro-actief geïnformeerd
Ouders en jongeren kunnen laagdrempelig terecht met vragen over opvoeden en opgroeien
Via jaarlijkse evaluatie Centrum voor jeugd en gezin
Reguliere budgetten (incl. brede doeluitkering jeugd)

Thema

1.2 Signalering

Activiteiten

Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten

•
•
•

Activiteiten

Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën
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Doorontwikkeling Methodiek Samen Starten met ketenpartners
Deskundigheidsbevordering professionals in signaleren risicofactoren
Gedeeld protocol voor vroegsignalering en sluitende signalering tussen kraamzorg,
ziekenhuizen, verloskundigen en JGZ 0-4.
• Implementatie van het risicosignaleringssysteem.
• Centrum jeugd en gezin opdracht geven de zorgstructuur te evalueren en een advies uit te
brengen over de aanpassingen
• doorontwikkeling zorg(advies)teams (0-4 jr, PO en VO)
• mogelijkheden onderzoeken in het bevorderen van de samenwerking tussen cluster 4,
peuterspeelzalen en kinderopvang gericht op deskundigheidsbevordering.
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
JGZ 0-19, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, Punt Welzijn, ziekenhuizen, kinderopvang,
peuterspeelzaalwerk, AMW, BJZ, onderwijs, Riagg, GGZ, MEE en gemeenten Leudal, Nederweert en
Weert
2009-2010
Sluitende zorgketen (structuren sluiten goed op elkaar aan en bereik vanaf zwangerschap)
Via Samen Starten (in 2009 volgt verantwoording aan gemeenten en provincie)
Via jaarlijkse evaluatie Centrum voor Jeugd en gezin
Provincie, JGZ, gemeenten (reguliere budgetten en gemeentefonds)
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Thema

Activiteiten

Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

Thema

Activiteiten

Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

Thema

Activiteiten

Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

1.3 Toeleiden naar hulpaanbod
• Afspraken maken over verwijzing van ouders, jeugdigen en jong volwassenen naar zowel
lokale vormen van opvoed- en opgroeiondersteuning als naar BJZ
• Mogelijkheden onderzoeken tot bundeling van sociale kaarten ter ondersteuning van de
doorverwijzing
• Haalbaarheid onderzoeken van de realisatie van een stappenplan te volgen na een signaal
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
JGZ 0-19, AMW, BJZ, Onderwijs, Peuterspeelzalen, Punt Welzijn, Kinderopvang, MEE, Riagg,
GGZ, Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
2009-2010
Toeleiding naar hulp vindt snel, passend en afgestemd plaats
Via evaluatie plan uitvoeringsactiviteiten 2009-2010
Reguliere budgetten en formatie
1.4 Pedagogische hulp
• Kleintje Kopp evalueren en voortgang bepalen (Weert)
• Inventariseren van hoe, wat en door wie pedagogische hulp wordt verstrekt
• Gewenst pakket pedagogische hulp samenstellen en op basis van de inventarisatie hiaten of
overlap vaststellen.
• Gewenst pakket pedagogische hulp voor specifieke doelgroepen samenstellen (bijv minima,
tienermoeders, verslavingsproblematiek)
• Pedagogische hulp gebundeld en laagdrempelig aanbieden via CJG
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
JGZ 0-19, Punt Welzijn, AMW, BJZ, Riagg Zuid en GGZ NML
2009-2010
Er is vraaggerichte en laagdrempelige pedagogische ondersteuning beschikbaar voor ouders,
jeugdigen en jong volwassenen
Via evaluatie plan uitvoeringsactiviteiten 2009-2010
Nog onbekend, afhankelijk van uitkomsten inventarisatie
1.5 Gespecialiseerde thuiszorg in ontregelde gezinnen (pedagogische hulp)
Als gevolg van wijzigingen in de AWBZ is de indicatiestelling voor gespecialiseerde thuiszorg
vernauwd tot psychiatrische problematiek. Dit betekent waarschijnlijk dat gezinnen met
psychosociale problemen (o.a. ernstige opvoedproblemen) geen indicatie meer krijgen. De
gevolgen van de landelijke koerswijziging is nog niet helemaal duidelijk.
• Inventarisatie van de concrete gevolgen van de wetswijziging
• Afhankelijk van de inventarisatie plan van aanpak maken
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
Regionale werkgroep ondersteunende begeleiding
Zorgkantoor
2008-2009
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Nader te bepalen
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Thema
Activiteiten
Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

Thema
Activiteiten
Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

Thema
Activiteiten
Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

Thema
Activiteiten
Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën
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1.6 Coördinatie van zorg
• Zorgcoördinatie door JGZ(JGZ) definiëren met de JGZ en partners
• Samenwerkingsafspraken maken over zorgcoördinatie, casemanagement met alle partners
• Implementatie risicosignaleringssysteem
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, JGZ, AMW, BJZ
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, JGZ, AMW, BJZ
2008-2009
Helderheid in taken en verantwoordelijkheid tussen instellingen
Jaarlijks na implementatie van afspraken
Vooralsnog reguliere budgetten
1.7 Zorgwekkende zorgmijders
• Realiseren van een pilot bemoeizorg Jeugd (midden-Limburg)
• Mogelijkheid en wenselijkheid wordt onderzocht voor een overleg (vangnet) gericht op jonge
zorgwekkende zorgmijders
• Realiseren van dit overleg indien wenselijk (in afstemming met bestaande netwerken)
Centrumgemeente Venlo, gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
Centrumgemeente Venlo, gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, RIAGG Zuid, GGZ Noorden Midden-Limburg, AMW, JGZ en BJZ
2010
Voor zorgwekkende zorgmijders bestaat een vangnet
Er bestaat duidelijkheid over de mogelijkheid en wenselijkheid voor een overleg gericht op jonge
zorgwekkende zorgmijders
Er is een overleg gerealiseerd gericht op jonge zorgwekkende zorgmijders
Via evaluatie plan uitvoeringsactiviteiten 2009-2010
Onbekend
1.8 Samenwerking gemeenten en provincie
• Samenwerking vormgeven aan de hand van thema’s uit het provinciale beleidskader “ieder
kind is een talent” die een raakvlak of overlap hebben met gemeentelijk beleid (de thema’s
zijn opvoedingsondersteuning, centra voor jeugd en gezin, regie en doorzettingsmacht, kleine
pilots-snel resultaat.
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, provincie, bureau jeugdzorg
Nader te bepalen, afhankelijk van de thema’s
2009-2012
Afstemming tussen provinciaal en gemeentelijk beleid zodat er geen overlap en geen hiaat is
Nader te bepalen per thema
Reguliere formatie en budgetten
1.9 Ontwikkeling Centrum Jeugd en gezin (CJG)
• Het inrichten van een centrum voor jeugd en gezin volgens notitie Centrum voor jeugd en
gezin
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
JGZ 0-19, AMW, welzijnsinstelling (Weert) als kernpartner, vanuit CJG zal er samenwerking zijn
met alle professionele instellingen die met jeugd werken
2008-2009
Een laagdrempelig servicepunt gericht op opvoeden en opgroeien waar alle ouders, jeugdigen en
professionals terecht kunnen
Een netwerkorganisatie die de verbindende regievoerende schakel in de zorgstructuur rondom
jeugd vormt
Jaarlijks via evaluatie centrum jeugd en gezin
Reguliere budgetten (BDU), gemeentefonds
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2. Jeugd en Veiligheid			
Thema
Activiteiten
Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

Thema
Activiteiten
Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

Thema
Activiteiten
Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

Thema
Activiteiten
Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

2.1 Voorkomen jeugdoverlast en aanpak (dreigende) jeugdcriminaliteit
• Uitvoeren diverse activiteiten zoals genoemd in het Actieplan “Weer(t) Veiliger!
– Integraal veiligheidsbeleid 2009 (Weert)
• Uitvoeren activiteiten zoals genoemd in de nota Samenwerken aan veiligheid (Leudal)
• Opstellen veiligheidsnota (Nederweert)
Gemeente Leudal, Nederweert Weert, politie
Diverse partijen, variërend per project, waaronder: gemeente Leudal, Nederweert en
Weert, politie, bureau HALT, GGZ, PUNT welzijn, Openbaar Ministerie
2009 en doorlopend
Organisaties werken effectief samen om jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit te beperken
Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit dalen
Conform betreffende veiligheidsnota’s
Reguliere budgetten en formatie
2.2. Veiligheid in en rondom de scholen( incl. verkeer)
• Jaarlijks evalueren afspraken convenant Veilige School Voortgezet OnderwijsHerijken
convenant voor Veilige School Primair Onderwijs
• Uitvoeren convenanten VEVO en VEBO (geen deelname basisonderwijs Nederweert)
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
VO en PO, politie, bureau HALT, GGD, GGZ, PUNT welzijn, gemeenten Leudal,
Nederweert, Weert en Cranendonk, ROVL (regionaal orgaan verkeersveiligheid Limburg)
2009 en doorlopend
Met alle scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs is een convenant veilige
school afgesloten en gemaakte afspraken worden uitgevoerd
Conform betreffende convenanten
Reguliere budgetten en formatie
2.3 Veiligheid bij verenigingen
• Haalbaarheid onderzoeken naar mogelijkheden om veiligheid bij verenigingen te
bevorderen.

2009-2010

2.4 Veiligheidshuis
• Werkgebied van het veiligheidshuis uitbreiden naar gemeente Leudal en Nederweert.
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert en veiligheidshuis
2009
Gemeenten Leudal en Nederweert zijn aangesloten bij het veiligheidshuis
Via evaluatie plan uitvoeringsactiviteiten 2009-2010
Leudal € 21.847,00, Nederweert € 8.654,00 en Weert € 61.250,00
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Thema
Activiteiten
Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

68

2.5 Bestrijding en voorkomen van kindermishandeling
• Invoeren protocol kindermishandeling (RAAK) binnen onderwijs, peuterspeelzalen en
kinderopvang
Centrumgemeente Venlo, Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
Peuterspeelzalen, kinderopvang, AMK onderwijs en gemeenten Leudal, Nederweert en
Weert
2009
Binnen scholen, peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen is het RAAK protocol
kindermishandeling vastgesteld en er wordt ook naar gehandeld.
Via evaluatie plan uitvoeringsactiviteiten 2009-2010
Rijksgelden
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3 Vrijetijdsbesteding
Thema

Activiteiten

Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

Thema
Activiteiten
Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning

Resultaten

Evaluatie
Financiën

Thema
Activiteiten
Verantwoordelijk
Betrokken partijen
Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

3.1 Welzijnswerk
• Middels subsidie het (ambulant) jongerenwerk continueren, cq versterken (Leudal)
• Middels subsidie het (ambulant) jongerenwerk continueren (Nederweert)
• Onderzoek naar jongeren accommodaties (Weert)
• Herijking van inzet jongerenwerk (Weert)
• Uitgaansgelegenheid voor 12 tot 16 jarigen (Weert)
• Ondersteuning jongerenraad herzien (Weert)
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
PUNT welzijn, Vorkmeer, Jongerenraad, kindervakantiewerk, diverse jeugdverenigingen
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
2009
• Inzet van jongerenwerk past bij behoeften jeugd
• Informatie voor nieuw beleid ten aanzien van jongerenaccommodaties (Weert)
• Er worden meer activiteiten voor 12-16 jarigen georganiseerd (Weert)
Jaarlijks door gemeenten afzonderlijk
Reguliere budgetten
€ 5.000,- voor onderzoek jongerenaccommodaties (Weert)
3.2 Speelruimte
• Uitvoeren (Nederweert, Weert) cq opstellen beleidsplan speelruimte (Leudal)
• Evalueren van beleid “Buiten spelen, ja leuk! (Weert)
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, bewoners, onderwijs
2009-2012
• Bij wijziging van bestemmingsplannen en inrichting van nieuwe wijken wordt
minimaal % van de beschikbare bebouwde oppervlakte ingericht als formele
speelruimte (Weert 3%-4%, Leudal 3%, Nederweert:15-% 20% van tot. oppervlakte
openbaar groen waarvan 5% speelruimte).
• Er zijn voldoende adequate voorzieningen voor de jeugd in nabijheid van huis en
school met daarbij aandacht voor jeugdigen met een beperking
Conform betreffende beleidsnota’s
Reguliere budgetten
3.3 cultuur
•
Opstellen cultuurnota (Leudal en Weert)
•
Opstellen beleidsnota popcultuur (Nederweert)
Gemeente Leudal, Nederweert en Weert
2009 (Leudal en Nederweert), 2008 (Weert)
Het culturele aanbod voor de jeugd is in beeld en er is samenhang in het cultuur- cq
popbeleid met daarin specifieke aandacht voor jeugd
Conform betreffende beleidsnota’s
Conform betreffende beleidsnota’s
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Thema
Activiteiten
Verantwoordelijk

Betrokken partijen

Planning
Resultaten
Evaluatie
Financiën

10
70

3.4 Sport
• Opstellen nota sport (Leudal)
• Diverse activiteiten in het kader van “Kadernota sport en bewegen 2009-2013”
(Nederweert)
• Continueren BOS-impuls, easy sportcard en de combinatie functionaris (Weert)
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
Gemeente Leudal (voor actie Leudal)
Gemeente Nederweert, sportverenigingen, sportaanbieders, onderwijs, JGZ 419, kinderopvang, Vorkmeer, dorpsraden, buurtverenigingen, sportnetwerk,
gehandicaptenplatform (voor actie Nederweert)
PUNT welzijn, gemeente Weert, scholen (voor actie Weert)
2009-2013
• Sport en bewegen wordt gestimuleerd onder jongeren, de kwaliteit van sport en
bewegen wordt verhoogd
• Sport en bewegen verhoogt de realisatie van maatschappelijke doelen zoals
leefbaarheid, gezondheid en burgerparticipatie.
Conform betreffende nota’s
Nader te bepalen (Leudal)
Gemeente Nederweert, provincie, sportfonds en diverse partners (Nederweert)
Vnl. BOS-subsidie en uitkering gemeentefonds (Weert)
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4. Wonen
Thema

Activiteiten
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Betrokken partijen
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4.1 Huisvesting jong volwassenen Leudal
• Starters aanwijzen als specifieke doelgroep binnen woonbeleid
• Criteria vaststellen waaraan doelgroep moet voldoen om in aanmerking te komen voor
een starterwoning (komt 30-9-2008 in de raad)
• Op basis van het in 2008 uitgevoerde woningmarktonderzoek bij nieuwbouwprojecten
rekening houden met de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan starterwoningen
• Prestatieafspraken met aandacht voor huisvesting van starters in huur- en koopsector
Gemeente Leudal
Corporaties (Wonen Roer & Maas en Wonen Zuid)
2009 en doorlopend
Voldoende aanbod van woningen voor jong volwassenen zowel in de huur- als in de
koopsector
Via evaluatie plan uitvoeringsactiviteiten 2009-2010
Regeling “kopen dichtbij” van Wonen Limburg (Wonen Roer & Maas)
Koopsubsidieregeling van ministerie van VROM
4.2 Huisvesting jong volwassenen Nederweert
• Aandacht voor de doelgroep starters bij nieuw te ontwikkelen woongebieden en
inbreidingslocaties
• de ontwikkeling van starterskoop- en huurwoningen zo veel mogelijk stimuleren
• streven naar een voor de huurders en kopers betaalbaar woningbestand waarbij
de kernvoorraad van het WvN-bezit wordt afgestemd op de lokale behoefte. Als
kernvoorraad (sociale huursector) worden aangemerkt o.a. die woningen die in de
huurtoeslagwet onder de aftoppingsgrenzen vallen voor jongeren van 18 tot 23 jaar
Woningvereniging Nederweert, Gemeente Nederweert
Woningvereniging Nederweert, Gemeente Nederweert
2007-2010 (prestatieafspraken)
De kansen voor starters en jongeren van 18-23 jaar op het gebied van huur-en
koopwoningen vergroten
Via jaarlijkse monitoring van de prestatieafspraken en
de totale realisatie van de woningbouw ten opzichte van de planning
Nog nader te bezien (voor 2009 algemeen voorstel aan raad t.a.v. faciliteren huisvesting
van deze doelgroep)
4.3 Huisvesting jong volwassenen Weert
Uitvoering geven aan gemaakte prestatieafspraken waarbij jaarlijks 70 jongeren aan een
woning worden geholpen (50 huur en 20 koop) door oa. nieuwbouw voor de doelgroep
(huur en koop), aanpassing toewijzingsbeleid en labellen van woningen voor jongeren
Gemeente Weert
Wonen Weert
2008-2009
Meer huisvestingsmogelijkheden voor de jong volwassenen
Regeling “kopen dichtbij” van Wonen Limburg
Startersregeling van de gemeente Weert
Koopsubsidieregeling van ministerie van VROM
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4.4 Participatie thema wonen Nederweert
Startersenquête koopsector + informatieavond 22 september 2008
Gemeente Nederweert
Woningvereniging Nederweert (WvN) – gemeente Nederweert
Najaar 2008 – raadsvoorstel t.a.v. vervolgaanpak incl. participatie
De kansen voor starters en jongeren van 18-23 jaar op het gebied van huur-en
koopwoningen vergroten
jaarlijks
Nog nader te bezien (voor 2009 algemeen voorstel aan raad t.a.v. faciliteren huisvesting
van deze doelgroep)
4.5 Voorkomen van uithuiszettingen en afsluiting GWE bij gezinnen
Mogelijkheden onderzoeken om de ketensamenwerking te verbeteren gericht op
voorkomen uithuiszettingen en afsluiting GWE
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, woningcorporaties, nuts bedrijven, BJZ en AMW
2009
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Reguliere formatie
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5.1 Lokaal educatieve agenda en Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
• Opstellen van een lokale educatieve agenda inclusief OAB (Leudal)
• Uitvoering geven een bestaande lokale educatieve agenda (Nederweert, Weert)
• Activiteiten ontwikkelen in kader van ouderparticipatie bij kinderen met risico op
onderwijsachterstand (Weert)
• Activiteiten ontwikkelen in kader van 100% peuters op een voorschoolse voorziening
Onderwijs, gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
Gemeenten Leudal, Nederweert, Weert, kinderopvang, peuterspeelzalen, Punt Welzijn,
Vorkmaar, JGZ
2008-2010
• Er is een structurele samenwerking tussen onderwijs en gemeenten t.b.v. zorgleerlingen
• Ouders voelen zich medeverantwoordelijk en hebben contact met school/instellingen
waardoor de integratie wordt bevorderd
• Achterstanden bij alle peuters worden gesignaleerd bij de voorschoolse voorzieningen
Conform nota’s
Reguliere budgetten en formatie
Onderwijsachterstandenbudget (Weert)
5.2 Toeleiding arbeidsmarkt
Doorontwikkeling project cluster 4 – risse en kwadrant
Cluster 4 - Risse groep – Kwadrant – gemeente Weert
Cluster 4 - Risse groep – Kwadrant - gemeente Weert
2009-2010
Toeleiding naar de arbeidsmarkt van jongeren die niet via reguliere kanalen een passende
opleiding of arbeid vinden.
Jaarlijks
Diverse subsidies
5.3 Convenant Voortijdig Schoolverlaten 2008-2011
• Uitvoeren van het convenant VSV 2008-2011:
• warme overdracht vmbo-mbo;
• ZAT’s in het mbo;
• Sluitende registratie.
Voortgezet en middelbaar onderwijs
Voortgezet en middelbaar onderwijs, RMC Weert, gemeenten Leudal, Nederweert, Weert,
ministerie OCW
2008 en doorlopend
Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters daalt met 10% per jaar in de komende 4 jaar
Jaarlijks
Reguliere budgetten en/of formatie; evt. subsidie vanuit ministerie OCW (programmageld)
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5.4 Bestrijding van armoede in gezinnen Leudal
Verruimen mogelijkheden (financieel en voorwaardenscheppend) ten aanzien van
bijdrageregeling sociaal culturele activiteiten, toelage schoolgaande kinderen, computer
voor kinderen van 8 tot 18 jaar
Gemeente Leudal
Gemeente Leudal
2009
Regelingen zijn aangepast en worden uitgevoerd
Armoedebeleid
Bijzondere bijstand/schulphulpverlening
5.5 Voorkomen van schulpproblematiek bij jeugdigen en jongvolwassen Leudal
Onderzoeken mogelijkheden preventieactiviteiten/cursussen op scholen voor primair
onderwijs
Gemeente Leudal
Gemeente Leudal en Stichting Primair Onderwijs Leudal- en Thornerkwartier
2009
Er bestaat duidelijkheid in hoeverre scholen behoefte hebben aan activiteiten/cursussen
Armoedebeleid
Bijzondere bijstand/schulphulpverlening
5.6 Bestrijding van armoede in gezinnen Nederweert
Op het gebied van schuldhulpverlening:
• Uitvoeren convenant WML en Woningvereniging
• Activiteiten ontplooien gericht op voorkomen en terugdringen van schuldensituaties
Uitvoering van bestaand beleid met betrekking tot sociaal- cultureel fonds en bijzondere
bijstand
Gemeente Nederweert (sociale zaken)
Gemeente Nederweert (sociale zaken), WML, Woningvereniging Nederweert
2009-2010
Gemiddeld bedrag per inwoner aan inkomensondersteuning minimaal gelijk houden aan
voorgaande jaar
Via programmamonitor
Begroting sociale zaken
5.7 Bestrijding van armoede in gezinnen Weert
Ontwikkeling van beleid gericht op:
• bouwen aan een versterkte samenwerking met de keten schuldhulpverlening
• activiteiten ontplooien gericht op voorkomen en terugdringen van schuldensituaties
Gemeente Weert (sociale zaken)
Nader te bepalen
2009-2010
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Nader te bepalen
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5.8 Uitvoering bestaand beleid
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Leudal)
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6.1 Participatie ouders en jongeren vergroten
• Gewenste vorm van participatie van jongeren bepalen per thema
• Betrokkenheid van ouders bij uitvoering actieprogramma onderzoeken.
• Jongeren organiseren activiteiten voor de eigen doelgroep (oprichting WhoZnext team in
Nederweert; activiteiten Jongerenraad in Weert)
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, jongerenwerk, jongeren en ouders.
Najaar 2008, doorlopend
Toename vrijwilligerswerk en betrokkenheid van jongeren bij hun eigen gemeente
Per thema te bepalen
Reguliere budgetten en formatie
6.2 Invoeren van maatschappelijke stages
Afspraken maken voor het gefaseerd invoeren van de maatschappelijke stage in de regio Weert
gemeenten Leudal, Nederweert en Weert (in de makelaarsfunctie)
Voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs, PUNT welzijn, Vorkmeer, gemeenten Leudal, Nederweert en Weert,
Fontys Hogescholen (begeleiding)
2008 en volgende
In 2008, 2009 en 2010: een toenemend aantal leerlingen loopt een maatschappelijke stage.
Vanaf 2011: alle leerlingen lopen een maatschappelijke stage van minimaal 72 uur, als
verplicht onderdeel van hun schoolloopbaan
Jaarlijks worden de afspraken geëvalueerd en zonodig bijgesteld
Oplopend budget van 17.500 (2008) tot 117.000 structureel vanaf 2011 (gemeente Weert),
Oplopend budget van 24.100 (2009) tot 48.200 structureel vanaf 2011 (gemeente Leudal),
scholen zetten eigen middelen in.
Budget Nederweert nog onbekend
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7.1 Alcohol en drugspreventie jeugd Weert, Nederweert en Leudal
• Uitvoeren activiteiten van het plan van aanpak alcohol- en drugspreventie ‘07-‘09
• Outreachend preventiewerk GGZ uitbreiden naar Leudal
Gemeenten Weert, Nederweert en Leudal
Centrumgemeente Venlo, GGZ, JGZ4-19, gemeenten Weert, Nederweert en Leudal
2009 en doorlopend
• Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren daalt
• Kennis over schadelijke gevolgen alcohol- en drugsgebruik is toegenomen
• Inzet outreachend preventiewerk GGZ in alle drie de gemeenten
Jaarlijks worden de gemaakte afspraken geëvalueerd en in 2009 vindt een inhoudelijke
evaluatie plaats (effectmeting)
Centrumgemeente Venlo voor de GGZ formatie
7.2 Lokaal gezondheidsbeleid
Zie nota’s lokaal gezondheidsbeleid van de drie gemeenten
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