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1. LEESWIJZER
Lokaal Sociaal Beleid.
Lokaal Sociaal Beleid omvat alle aspecten die met het sociaal functioneren van de inwoners van
Westervoort te maken hebben. Sociaal moet in dit verband opgevat worden als een breed begrip
waarvan het welzijnsaspect een onderdeel uitmaakt.
Reikwijdte Beleidsprogramma LSB.
Het Lokaal Sociaal Beleid is voor het grootste deel samengesteld uit de deelgebieden opgenomen
in het Programma Samenleving en Economie van de Programmabegroting 2005 en de
Productenbegroting 2005. Het Subsidieprogramma 2005 is een uittreksel uit de
productenbegroting en is als zodanig ook verwerkt in het Beleidsprogramma Lokaal Sociaal
Beleid.
Het betreft:
onderwijs
bibliotheek
amateurkunst
muziekonderwijs;
activiteiten van de Westervoortse gemeenschap;
sport en accommodaties;
oudheidkunde en musea;
beeldende kunst;
familieboerderij;
openluchtrecreatie;
samenlevingsopbouw in brede zin;
sociale zaken – onderdeel werk, inkomen en zorg (delen daarvan
gehandicaptenbeleid;
ouderenbeleid
jeugd- en jongerenwerk
kinderopvang
algemeen maatschappelijk werk;
vluchtelingenbeleid;
subsidiebeleid
volksgezondheid.
Indeling.
Deel II van het beleidskader bevat 11 beleidsprogramma’s die een vertaling en concretisering
vormen van de visie zoals die is beschreven in deel I.
De keuze in de onderverdeling van de beleidsprogramma’s is gebaseerd op de aandachtsgroepen
en maatschappelijk relevante aandachtspunten.
Elk beleidsprogramma is ingedeeld volgens een vaste indeling die parallel loopt met de indeling in
de gemeentelijke programmabegroting.
Per beleidsprogramma is een aantal algemene en concrete doelen en resultaten geformuleerd
waarop de gemeente zich “vastlegt “voor de periode 2006-2009.
De beleidsdoelen zullen na de vaststelling van het Beleidskader worden uitgewerkt. De werkelijke
behoeften en prioriteiten zullen daarbij worden aangegeven. De door de instellingen uit te voeren
activiteiten moeten daarop gebaseerd zijn.
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2. BELEIDSPROGRAMMA’S LOKAAL SOCIAAL BELEID 2006-2009
BELEIDSPROGRAMMA 1. ZORG
Omschrijving
Het programma richt zich op (groepen) inwoners uit de samenleving die kwetsbaar zijn als gevolg
van verschillende problematiek. Daarbij gaat het om het voorkomen van het ontstaan en het
wegnemen en/of verbeteren van de lichamelijke en/of geestelijke gezondheidsklachten.
Kernbegrippen zijn daarbij het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie.
Bestaande beleidskaders
•
•
•
•
•
•
•
•

Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2004-2008 ( april 2004)
Wet Collectieve Preventie (Rijk, 2002)
Beleidskader JGZ (2004)
Verstrekkingenboek WVG (2004)
Beleidskader verslavingszorg
Contourennota Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Rijk, 2004)
Wijkaanpak (december 2004)
Jaarplan Openbare orde, Veiligheid en Leefbaarheid 2004/2005.

Relevante ontwikkelingen
Vermaatschappelijking van de zorg
De vermaatschappelijking van de zorg is een al langer lopend landelijk grootschalig
maatschappelijk vernieuwingsproces
Dit beoogd om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische handicap in de
samenleving een plaats te geven: als volwaardige burgers met beperkingen én mogelijkheden.
Bij voorkeur wonen deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig tussen andere inwoners in
aangepaste woningen en krijgen zij zorg en begeleiding in de wijk. Hun woonomgeving dient dan
geen barrières te geven zodat zij er makkelijk op uit kunnen. Woningcorporaties zorgen voor
levensloopbestendige woningen tussen gewone huizen en zorgen mede voor de leefbaarheid in de
buurt.
De gemeente zorgt voor ruimtelijk/fysieke aanpassingen in en om de woning.
Welzijnsorganisaties bieden deze burgers thuis ondersteuning om hun mogelijkheden te
benutten. Zorgaanbieders geven de zorg op maat die nodig is om bestaande beperkingen te
compenseren.
Tegelijkertijd stijgt de behoefte aan zorg in de samenleving (vergrijzing). De gemeente merkt
dit aan de toenemende vraag naar welzijns- en WVG -voorzieningen nu en in de toekomst.
Om een antwoord op deze ontwikkelingen te krijgen zullen aanbieders van wonen, welzijn en zorg
op lokaal niveau zaken met elkaar dienen af te stemmen (zie ook beleidsprogramma 8 Ouderen).
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (zie ook Deel I Visie hoofdstuk 3 en bijlage 3)
Het rijk ontwikkelt in dit verband de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en streeft naar een
gefaseerde invoering per 1 januari 2006.
•

Deze wet maakt de gemeente verantwoordelijk voor alle bestaande en nieuwe voorzieningen die het ouderen,
gehandicapten, mensen met een chronische ziekte en psychiatrische patiënten mogelijk maken zo lang mogelijk
zelfstandig te functioneren.

Bestaande voorzieningen liggen op het terrein van welzijn, zoals sociale activiteiten voor ouderen
en verstrekkingen als rolstoelen en woningaanpassingen voor gehandicapten. Deze voorzieningen
vallen nu respectievelijk onder de Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten waarvoor
gemeenten verantwoordelijk zijn.
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Het opgaan van de Welzijnswet in de WMO betekent dat welzijnsvoorzieningen ook voor andere
dan de genoemde doelgroepen moeten worden getroffen, zoals jongeren, ex-gedetineerden en
“normale gezonde burgers”.
Nieuwe taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk wordt, zijn voorzieningen die worden
overgeheveld uit de AWBZ. Het betreft voornamelijk huishoudelijke verzorging (thuiszorg) en
dagbesteding voor ouderen en chronisch psychiatrische patiënten. Een belangrijke pijler onder
de WMO is de inzet van vrijwilligers.
Overigens mag, in de visie van de gemeente, de zorg niet afhankelijk worden van mantelzorg of
vrijwilligerswerk.
Van Regionaal Indicatieorgaan (RIO) naar Centraal Indicatieorgaan Zorg
Ingaande 1 januari 2005 zal de aansturing en de financiering van het RIO door het rijk
plaatsvinden. De gemeentelijke verplichting om een RIO in stand te houden (en te financieren)
komt per die datum te vervallen. De subsidierelatie met het RIO De Liemers-Doesburg is per 11-2005 vervallen. Naast de indicering van de AWBZ-gefinancierde zorg (verpleeghuis-,
verzorgingshuis- en thuiszorg) voerde het RIO De Liemers-Doesburg ook de complexe indicering
voor de WVG uit. Per 1-1-2005 is de indicering WVG tijdelijk uitbesteed aan het Centraal
Indicatieorgaan Zorg.
Evenals dat bij het RIO het geval was zal een vorm van cliëntenparticiapatie in het
indicatieorgaan geregeld moeten worden.
Jeugd(gezondheids-)zorg (relatie beleidsprogramma 9. Jeugd en jongeren)
- Taken van de gemeente naar de Jeugdgezondheidszorg.
Met ingang van 1 januari 2003 heeft de gemeente de regietaak voor de integrale
jeugdgezondheidszorg van alle kinderen tot 19 jaar. De jeugd(-gezondheids) zorg moet
aansluiten op het lokale jeugdbeleid en de openbare gezondheidszorg. De jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd vanuit het vastgesteld basispakket JGZ en het deel maatwerk
voor Westervoort.
- Taken van de gemeente op basis van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg.
De gemeente en provincie hebben beiden taken op het gebied van de zorgstructuur rondom
de jeugd: de gemeente is verantwoordelijk voor een preventief jeugdbeleid gekoppeld aan de
jeugdzorg; de provincie is verantwoordelijk voor het bieden van jeugdzorg en hulpverlening
aan jeugd met een ernstige problematiek.
De taak van de gemeente hierin is belangrijk: hoe eerder actie wordt ondernomen op
signalen, des te minder jeugd in de jeugdzorg terecht komt.
Landelijk zijn de gemeentelijke taken nog eens concreet omschreven:
Informatieverstrekking aan ouders, kinderen en jongeren over opvoeden en opgroeien.
- Zorgdragen voor signalering van problemen door scholen en jeugdgezondheidszorg.
- Toegang verschaffen tot het gemeentelijk hulpaanbod en te zorgen voor toeleiding naar
vrij toegankelijke hulpverlening.
Het beschikbaar stellen van licht-pedagogische hulp via schoolmaatschappelijk werk en
coaching.
- Verantwoording dragen voor de zorgcoördinatie op lokaal niveau (als casemanagement).
•
•
•

De algemene voorzieningen zijn hierbij met name de scholen, de voorschoolse voorzieningen, de
jeugdgezondheidszorg, het algemeen maatschappelijke werk en de huisarts. Dit beleid kan goed worden
ondersteund door activiteiten voor opvoedingsondersteuning en voorlichting.

Voorts is het belangrijk een koppeling te leggen met actuele thema’s als huiselijk geweld en
multi -probleemgezinnen.
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Algemene doelen
a. Bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de doelgroepen.
b. Het verhogen van de gezondheid van de inwoners.
c.

Het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen.

d. Vergroten van aandacht voor preventie gericht op voeding, roken, drugs- en alcoholgebruik.
e.

Bevorderen samenhang en samenwerking.

•
Meetbare indicatoren (voorbeelden)
•
•
•
•

•

Normstelling
2006
2007

2008

2009

aantal woningen voor bijzondere doelgroepen (mensen met
beperkingen)
gebruik van genotmiddelen door jeugd (alcohol, drugs, tabak)
jeugdgezondheidszorg: het bereik van de jeugd 0 – 19 jaar
(streefwaarde 95%)
beoordeling eigen gezondheid jeugd in % van aantal leerlingen:
uitstekend/zeer goed/goed:
matig/slecht:
registraties AMW

Concrete doelen en resultaten
Doelstelling

1. Stimuleren van een betere leefstijl.

Resultaten

Het voorkomen van ziekten en het
vergroten van de betrokkenheid van
inwoners bij de eigen gezondheid.

Samenhang en producten

Samenhang
Beleidsprogramma 4, 8 en 9
Producten
•
Programma Lokaal
Gezondheids
•
Beleid

2. Het binnen de gemeentelijke
mogelijkheden zorgdragen voor een
passende zorg.

Het realiseren van voorzieningen voor
kwetsbare inwoners die niet
zelfstandig of vrijwillig gebruik maken
van deze voorzieningen.

Samenhang
•
Beleidsprogramma 6, 8,9
10,11
Producten
•
Maatschappelijke Opvang en
•
verslavingszorg

3. Zorgdragen voor een veilige, schone Het voorkomen van
en hygiënische leefomgeving voor de volksgezondheidsbedreigende
inwoners.
infectieziekten en gezondheidsrisico’s
in de leefomgeving binnen èn buiten.

Samenhang
•
Beleidsprogramma 8 en 9

4. Zorgdragen voor afstemming en
samenwerking op basis van
monitoring en onderhandeling.

Samenhang
Beleidsprogramma 5, 6, 8, 9, 10, 11.

Een gedifferentieerd aanbod van zorg
(preventief, curatief en verzorgend)
op basis van behoeften van inwoners.
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Producten
•
Beleidsnetwerk Zorg
Monitor Zorg
5.Zorgdragen voor de uitvoering van
het basispakket
Jeugdgezondheidszorg.

Het voorkomen van ziekten, verhoging
van bewustzijn van de eigen
gezondheid bij jeugd en jongeren van
0-19 jaar.

Samenhang
•
Beleidsprogramma 4 en 9.

6. Ondersteunen van registratie en
inzet van vrijwillige thuishulp en
mantelzorg-ondersteuning.

Verbetering van de kwaliteit en
verhoging van de kwantiteit van de
inzet van vrijwilligers(-werk) in de
zorgsector.

Samenhang
Beleidsprogramma 6, 8, 9, 10, 11.

7. Zorgdragen voor passende en
toegankelijke psycho -sociale
hulpverlening voor iedere inwoner.

Verhoging van het zelfstandig
functioneren van inwoners in een
tijdelijke probleemsituatie.

Samenhang
Beleidsprogramma 5, 6, 8 en 9

8. Zorgdragen voor een voorziening
voor informatie en advies op het
terrein van maatschappelijke
ondersteuning (zorg, hulp- en
dienstverlening) afgestemd op de
diversiteit van de inwoners.

Het realiseren van een toegankelijk
Samenhang
informatie-, advies- en verwijspunt,
•
Beleidsprogramma 5, 6, 8, 9,
waarbij betrokkenheid van
10 en 11
belangenorganisaties en onafhankelijke
•
advisering gegarandeerd is.
Product
Zorgloket
Adviseur zorg- en dienstverlening
Ouderencentrale
Vrijwilligers Service Punt

Producten
Pakket Dienst Hulpverlening
Gelderland-Midden
Consultatiebureau 0 -4 jaar

Producten
Centraal meldpunt vrijwillige thuishulp
en mantelzorgondersteuning

Producten
Alg. maatsch. Werk (7x24)
Sociaal raadsliedenwerk
Schuldhulpverlening (zie
beleidsprogramma 6)
Intergemeentelijk
samenwerkingsproject Huiseljk Geweld

Beleidsafspraken/wijzigingen periode 2006-2009
• De belangrijkste kaders voor gemeentelijk zorg beleid zijn het gemeentelijke lokaal
gezondheidsbeleid waarin de taken van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
(WCPV) zijn opgenomen èn de komende Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
• Het productenpakket dat de gemeente afneemt van de Hulpverleningsdienst Gelderland
Midden in het kader van de WCPV is tezamen met de andere regiogemeenten in de Liemers
afgesproken en loopt van 2004 tot 2007, waarmee het budget in principe op een zelfde
niveau blijft. Daarnaast worden door de gemeente Westervoort geen specifieke
activiteiten/projecten door de HGM uitgevoerd.
• De jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen maakt deel uit van het productenpakket van de HGM
en is in die zin ook voor een periode van vier jaar afgesproken.
• De JGZ 0-4 jarigen (het “consultatiebureau”) is onderdeel van het landelijke afgesproken
Basispakket JGZ 0-19 jarigen, maar wordt uitgevoerd door de St. Thuiszorg MiddenGelderland.
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•

•

De komende Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal het grootste deel van de
gemeentelijke taken op het huidige zorgterrein beslaan plus aanverwante welzijnsvoorzieningen. Per 2006 zal in ieder geval het deel “huishoudelijk hulp” toegevoegd worden.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van diverse taakvelden van de WMO zal in 2005
gestart worden met de voorbereiding van een “Zorgloket” met de ambitie dit per 2006 te
laten functioneren. De basis voor de financiering vormt in ieder geval reeds aanwezige
voorzieningen zoals : adviseur zorg en dienstverlening en de ouderencentrale.
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BELEIDSPROGRAMMA 2. ONDERWIJS EN EDUCATIE
Omschrijving
Onderwijs heeft betrekking op algemene onderwijsvoorzieningen voor de groep 4-18 jarigen,
waarvoor rijksregels en financiering richtinggevend zijn voor de gemeente (basisonderwijs en
voortgezet onderwijs).
Educatie heeft betrekking op activiteiten ten behoeve van het in groepsverband bevorderen van
bewustwordingsprocessen, cognitieve en sociale vaardigheden c.q. persoonlijke ontplooiing m.n.
voor 18+, sociaal-cultureel werk en informatievoorziening.
Bestaande beleidskaders
-

Wet Primair Onderwijs
Leerplichtwet (1969)
Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenplan (2002)
Onderwijsbeleidsplan (1994)
Huisvestingsverordening
Verordening Financiële en Materiële gelijkstelling
WEB
WIN
WWB
Regeling Oudkomers

Relevante ontwikkelingen
-

Raadsbesluit Beëindiging muziekonderwijs (oktober 2004)
Raadsbesluit Basisbibliotheek (oktober 2004)
Verzelfstandiging en regionalisering Openbaar BAO
Wijziging financiering Schoolbegeleiding
Raadsbesluit Integraal accommodatiebeleid (oktober 2004)
Project Duurzaam accommodatiebeleid
Beleidsplan Wet Werk en Bijstand
Een gedeelte van het GOA-budget gaat vanaf schooljaar 2005-2006 rechtstreeks naar de
scholen. De rijksoverheid bezuinigt op het overblijvende deel.

Algemene doelen
a. Het realiseren en instandhouden van kwalitatief goed en toegankelijk basisonderwijs nu en in
de toekomst door het zorgdragen voor voldoende voorwaarden voor het functioneren van
lokaal basisonderwijs, voortvloeiend uit de wettelijke taak in relatie met lokaal
onderwijsbeleid. Hierbij wordt aandacht besteed aan toegankelijkheid en stimulering van het
regulier onderwijs door gehandicapte kinderen.
b. Verzelfstandiging van het bestuur van openbaar onderwijs.
c.

Het inzetten van specifieke voorzieningen in het kader van lokaal onderwijsbeleid.

d. Het realiseren van voldoende ontwikkelingskansen voor jeugd- en jongeren van 0-23 jaar ter
voorkoming en bestrijding van (onderwijs-)achterstanden die samenhangen met sociale,
culturele en economische factoren, met als doel het behalen van een startkwalificatie.
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e.
f.

Het geven van een tweede kans tot persoonlijke ontplooiing van volwassenen gericht op
participatie en zelfstandigheid.
Het zorgdragen voor een voldoende voorwaarde voor het functioneren van een voorziening
die voorziet in de behoefte van inwoners van diensten en producten aan verschillende
vormen van media(bibliotheek).

Meetbare indicatoren (voorbeelden)
•
•
•

GOA monitor
leerlingprognoses
jaarlijkse tellingen

Normstelling
2006
2007

2008

2009

Concrete doelen en resultaten
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Doelstellingen
1. Herschikking van schoolgebouwen
voor openbaar en bijzonder basis
onderwijs.

Resultaten

Samenhang en producten

Het realiseren van geschikte en
Samenhang
passende huisvesting voor de toekomst
•
Beleidsprogramma 11
Producten
•

2. Uitvoeren Huisvestingsverordening.

Het realiseren van een aanvulling op
het onderhoudsniveau van
schoolgebouwen

Integraal Acc. beleid

Samenhang
•

Beleidsprogramma 11

Producten
•
Huisvestingsprogramma’s
3. Uitvoeren van kwalitatief onderhoud Het realiseren van een goed
schoolgebouwen.
onderhoudsniveau van schoolgebouwen

Idem

4. Uitvoeren van wettelijk plicht tot
leerlingenvervoer.

Producten
Realiseren van een geschikte
uitvoeringsstructuur leerlingenvervoer Contract leerlingvervoer

5. Beleidsmatige heroverweging
gemeentelijke bijdrage
schoolbegeleiding.

Realiseren van een beleidsvisie
schoolbegeleiding

Producten

6. Beleidsoverleg gemeente en
schoolbesturen.

Beleidsafstemming.

Producten

7. Het op afstand zetten van de
uitvoeren taken schoolbestuur
betreffende het openbaar
onderwijs.

Verzelfstandiging bestuur openbaar
onderwijs.

Producten

8. Het bevorderen van een integrale
aanpak ter voorkoming van
(taal) achterstanden in relatie tot
onderwijssituatie.

Voorkomen en verkleinen van
(taal-)achterstanden bij jeugd van 0-6
jaar.

Samenhang

•

•

•

•

•

Platform Onderwijs

Gewijzigde structuur
bestuursvorm openbaar
onderwijs

Beleidsprogramma 9

Producten
Zie Programma GOA
1.

Gestructureerde programma’s ter
preventie en bestrijding van
leerachterstanden

2.

Tijdige signalering van
achterstanden 2-5 jarigen incl.
goede verwijzing vanaf
consultatiebureau naar
voorschoolse voorzieningen
Kind-volgsysteem door samenwerking tussen BAO, PSZ, KO,
Deskundigheidsbevordering
medewerkers PSZ, KO en
onderbouw BAO t.a.v. signalering
en bestrijding van achterstanden

3.
4.
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9. Monitoring GOA-doelstellingen.

Inzicht in ontwikkeling doelgroep en
behalen van doelstellingen GOA:.

Samenhang
Beleidsprogramma 9
Producten
(Regionale) GOA-monitor

10. Bestrijding voortijdig
schoolverlaten.

1.

Inzicht in omvang en wijze van
behandeling van ongeoorloofd
schoolverzuim van leerplichtige
leerlingen: Inzet regionaal meld
en coördinatie functie en
gemeentelijk verslag leerplicht.
•

11. Bevorderen van vaardigheden van
ouders in opvoedingssituatie.

Realiseren van een
zorgstructuur onderwijsjongeren.

Participatie van ouders en voorkomen
van achterstand bij kinderen.

Samenhang
Beleidsprogramma 9.

Producten
Verslag leerplicht
Verslag RMC
Time-out voorziening

Samenhang
Beleidsprogramma 9.
Producten
Cursussen opvoedingsondersteuning

12. Bevorderen van vaardigheden van
inwoners gericht op sociaal en
beroepsmatig functioneren.

Versterken van positie van inwoners op
maatschappelijk en beroepsmatig
terrein in relatie tot participatie en
zelfstandigheid.

Samenhang

13. Bevorderen van vaardigheden van
vrijwilligers.

Versterken van het niveau van
Samenhang en producten:
functioneren van het vrijwilligerskader
ter ondersteuning van de kwaliteit van
Beleidsprogramma 10
de uitvoering van
voorzieningen/activiteiten.
Producten

Alle beleidsprogramma’s
Producten
Educatietrajecten
Cursussen

Cursussen

14. Bevorderen van taalvaardigheden
van nieuwkomers

Versterken van de positie van
nieuwkomers naar de arbeidsmarkt

Samenhang
Beleidsprogramma’s 5 en 6
Producten
Verlengd traject Taalvaardigheid
nieuwkomers

15. Bevorderen van kennismaking met
en toegang tot diverse vormen van
media.

Versterken van inzicht en kennis van
mogelijkheden tot
informatieverschaffing van inwoners
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Beleidsafspraken/wijzigingen periode 2006-2009
De taak van de gemeente als schoolbestuur van 2 openbare scholen wordt per schooljaar
2005-2006 op afstand gezet en verzelfstandigd. De budgetten daarvoor worden bepaald op
grond van het door het verzelfstandigd bestuur samengestelde plannen.
Het Lokaal Onderwijs Beleid in brede zin omvat extra voorzieningen zoals culturele
vorming,het GOA-beleid en de uitvoering van de gemeentelijke huisvestingsverordening,
leerplicht en leerlingenvervoer.
De inzet van het budget ex Wet Educatie en Beroepsonderwijs zal gebeuren op basis van
signalen van de gemeente zelf en van instellingen.
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BELEIDSPROGRAMMA 3. CULTUUR
Omschrijving
Dit programma omvat de activiteiten die zich richten op (actieve en passieve deelname aan)
culturele uitingsvormen wat betreft vorm, beeld en geluid in professionele en amateuristische
zin: kunstzinnige vorming, en kunstbeoefening door amateurs, podiumkunst, volkscultuur,
beeldende kunst en cultureel erfgoed.
Bestaande beleidskaders
Lokaal Onderwijsbeleid
Regionale cultuurnota “zowel servet en tafellaken” (2001)
Relevante ontwikkelingen
Raadsbesluit beëindiging muziekonderwijs (oktober 2004)
Project Integraal/duurzaam accommodatiebeleid (2004)
Algemene doelen
a. Het bevorderen van kennisname van en kennismaking met kunst inclusief creatieve
activiteiten gericht op jeugd en jongeren.
b. Het scheppen van mogelijkheden voor creatieve ontplooiing als vorm van vrijetijdsbesteding
van jongeren.
c.

Het voldoende voorwaarden scheppen voor niet-beroepsmatige beoefening van kunst.

d. Het scheppen van mogelijkheden voor actieve en passieve cultuurdeelname
e.

Het scheppen van mogelijkheden voor (passieve) deelname aan uitingen van beeldende- en
podiumkunsten.

f.

Het scheppen van mogelijkheden voor recreatie op diverse manieren in de openlucht.

Meetbare indicatoren (voorbeelden)
•
•
•
•
•

aantal basisschoolkinderen
deelname kinderen uit het basisonderwijs aan culturele vorming
bezettingsgraad accommodaties
bezoekers exposities - museum
optredens muziekbands

Normstelling
2006
2007

2008

2009

Concrete doelen en resultaten

Doelstellingen

Resultaten

Samenhang en producten

1. Culturele vorming van kinderen van de
basisscholen met als doel kennismaking met
alle vormen van kunst.

Deelname van
basisschoolleerlingen in

Samenhang
•
Beleidsprogramma 2 en 9
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Westervoort in relatie tot
participatie

Producten
1x deelname aan programma per
basis schoolperiode

2. Deelname van jeugd en jongeren aan
Vermindering van verveling
Samenhang
vrijetijdsbesteding in de vorm van creatieve door jeugd en jongeren ter
Beleidsprogramma 6, 11
projecten en activiteiten.
voorkoming van overlast in
relatie tot sociale samenhang Producten
Creatieve activiteiten
3. Het beschikbaar stellen van subsidie voor
geschikte accommodaties voor nietberoepsmatige uitoefening van kunst.

Ondersteunen van
mogelijkheden voor nietberoepsmatige beoefening
van kunst.
Thema: alle drie vooral
gericht op de sociale
component .

Samenhang
•
Beleidsprogramma 11

4. Het levend houden van diverse vormen en
uitingen van volkscultuur.

Actieve en passieve kennisname en bevorderen van
betrokkenheid bij de woongemeente.

Samenhang
•
Beleidsprogramma 11

1.

Samenhang

5. Het ondersteunen van het aanbieden van
passieve deelname aan diverse vormen van
professionele en niet-beroepsmatige kunst

2.
3.

6. Het ondersteunen van het aanbieden van
culturele ontspanning in de openlucht.

Regelmatige
kunstexposities
Regelmatige aankoop van
kunst
Regelmatig podium
optredens

In Westervoort of nabije
omgeving vinden culturele
evenementen plaats in de
openlucht.

Producten
•
Ondersteuning
activiteiten/projecten

•
Producten
Ondersteuning
activiteiten/projecten

Producten
Ondersteuning activiteiten/
projecten.
Samenhang
Producten
Podiumoptredens Horsterpark.

Beleidsafspraken/wijzigingen per 2006 .

-

Muziekopleidingen worden niet meer door de gemeente gesubsidieerd (raadsbesluit oktober
2004).

-

Overige uitingen van niet-beroepsmatige kunstbeoefening hebben geen prioriteit krijgen
binnen de doelstellingen van dit beleidsprogramma
Zij kunnen worden gefaciliteerd in de vorm van het beschikbaar stellen van subsidies voor
het gebruik van accommodaties. De instellingen zijn verder zelf verantwoordelijk voor de
kostendekkendheid van hun activiteiten.

-
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-

De doelstelling van Inloopgroep De Nieuwhof legt meer prioriteit op opvang en ontmoeting
dan op cultuur. Deze heeft een functie in de beleidsprogramma’s “Zorg” en “Vrijwilligers
(-werk)”. Subsidiëring zal worden getoetst aan de doelstellingen van deze
beleidsprogramma’s.
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BELEIDSPROGRAMMA 4. SPORT EN RECREATIE
Omschrijving
Dit programma is gericht op bevordering van sport en bewegen al dan niet in georganiseerd
(groeps-)verband en sportieve recreatie.
Bestaande beleidskaders
•
•
•
•

Sportnota (1999)
Wijkaanpak
Project Sportstimulans Westervoort 2002-2007
Project duurzaam accommodatiebeleid

Relevante ontwikkelingen
Evaluatie Project Sportstimulans 2002-2007.
Algemene doelen
a. Stimuleren van beweging en sport (-deelname) door jeugd- en jongeren uit het oogpunt van
bevordering van gezondheid, sociale ontplooiing, vrijetijdsbesteding.
b.

Stimuleren van beweging en sport (-deelname) door ouderen en mensen met een handicap of
andere lichamelijke of geestelijke beperking uit het oogpunt van bevordering van gezondheid,
vrijetijdsbesteding.

c.

Stimuleren van beweging en sport (-deelname) door nieuw- en oudkomers uit het oogpunt van
integratiebevordering en bevordering van gezondheid (zie beleidsprogramma 7).

d.

Scheppen van voldoende voorwaarden voor alle inwoners om te kunnen sporten en bewegen uit
het oogpunt van gezondheid, vrijetijdsbesteding.

Meetbare indicatoren (voorbeelden)
•
•
•
•
•

Normstelling
2006
2007

2008

2009

Deelname jeugd- en jongeren aan sportactiviteiten
Deelname ouderen aan sport- en bewegingsactiviteiten

Concrete doelen en resultaten
Doelstellingen

1. Bevorderen van voorzieningen en
activiteiten op het terrein van sport
en bewegen en sportieve recreatie
voor en door jongeren.

Resultaten

Realiseren van een toename van
deelname van jongeren van 12-18 jaar
aan sport en sportieve recreatie.
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Beleidsprogramma 1, 2 en 9
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Gezondheidsbewustwording en
bevordering.
Afname overlast.

Producten
Project Sportstimulans 2002-2007

2. Bevorderen van voorzieningen en
activiteiten op het terrein van sport
en bewegen en sportieve recreatie
voor ouderen en inwoners met een
handicap of andere lichamelijke of
geestelijke beperking

Gezondheidsbewustzijn en
bevordering.

Samenhang
Beleidsprogramma 1 en 8.

3. Bevorderen van mogelijkheden van
vrijwillig kader.

Realiseren van verhoging van kwaliteit
en inzet van vrijwillig kader.

Producten
Project Sportstimulans 2002-2007

Samenhang
Beleidsprogramma 10

Producten
Project Sportstimulans 2002-2007
Vrijwilligers Service Punt

4. Bevorderen van mogelijkheden van
leraren BAO m.b.t. lichamelijke
opvoeding.

Realiseren van verhoging kwaliteit
leraren BAO m.b.t. lichamelijke
opvoeding (BIOS).

Samenhang
Beleidsprogramma 2

5. Scheppen van mogelijkheden voor
uitoefening v an sport, beweging en
sportieve recreatie.

Voldoende op de behoefte afgestemde
sportaccommodaties.

Samenhang
•
Beleidsprogramma 1

Producten
Project Sportstimulans 2002-2007

Producten
p.m.

Beleidsafspraken/wijzigingen periode 2006-2009
• Sportsubsidies werden in het subsidiebeleid van begin 90-er jaren nog toegekend op basis
van (jeugd-)leden. In het laatste subsidiebeleid tot en met 2005 is dat losgelaten en wordt
een activiteitensubsidie toegekend. De bedragen zijn daarbij niet opnieuw vastgesteld, maar
op het zelfde niveau aangehouden plus de jaarlijkse accres.
• Dit betekent dat de relatie tussen subsidieniveau en beleid werd losgelaten . De koppeling
tussen gemeentelijke doelen en subsidiebeleid zal vanaf 2006 wèl worden gehanteerd.
• De concrete doelstellingen gaan uit van specifieke doelgerichte activiteitensubsidies die door
sportverenigingen en andere betrokkenen kunnen worden ingezet voor te leveren producten.
• Daarnaast faciliteert de gemeente de sportverenigingen in de vorm van het beschikbaar
stellen van subsidie voor het huren van sportaccommodaties.
•
De sportverenigingen worden niet meer gesubsidieerd via een bijdrage in hun exploitatie. Dat
betekent dat zij hun exploitatie op andere wijze rond moeten krijgen. De gemeente hanteert
een overgangsperiode.
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BELEIDSPROGRAMMA 5. WERK EN INKOMEN
Omschrijving
Dit programma richt zich op de aspecten van werk, inkomen en zorg aangaande inwoners van
Westervoort in relatie tot hun zelfstandig functioneren in hun leefomgeving.
Bestaande beleidskaders
Wet Werk en Bijstand (WWB, 2004)
Beleidsnota Gemeente Westervoort werkt aan werk(2004)
Beleidsnota Kinderopvang (2004)
BBZ
IOAW
IOAZ
WIK
WAJONG
Nota minimabeleid
Wijkaanpak
Relevante ontwikkelingen
Wet Kinderopvang
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (zie beleidsprogramma 1 Zorg)
De gemeente heeft wettelijke taken om inwoners toe te leiden naar werk en educatie. Dit
betreft met name de taken van de Wet Werk en Bijstand (2004) en de rijksregelingen voor
Educatie en Inburgering.
Ter ondersteuning hiervan kunnen diverse welzijnsactiviteiten een goede bijdrage leveren.
Hierbij kan gedacht worden aan: vrijwilligerswerk en vluchtelingenwerk, jeugd- en
jongerenwerk, doelgroepenorganisaties en wijkraden.
De doelstellingen van de WWB zijn:
1. voorkomen van instroom van (nieuwe) uitkeringsgerechtigden;
2. reïntegratie van de doelgroepen (zie definitie);
bevorderen van zelfstandige maatschappelijke participatie van uitkeringsgerechtigden
voor wie (vooralsnog) geen perspectief op reïntegratie aanwezig is.
Het beleid en de prioriteiten op dit terrein zijn een mix van wettelijke plicht en
beleidsruimte.
De gemeente heeft een wettelijke taak om op basis van de Wet Werk en Bijstand een lokaal
reïntegratiebeleid te ontwikkelen (aansluitend aan de WWB), maar dat tegelijkertijd ook
gebruik maakt van de beleidsruimte die de WWB biedt.
Een onderscheid wordt gemaakt in
a. Subdoelstelling “werk” en bijbehorende voorzieningen:
begeleiding van werkzoekenden : regulier betaald werk, uitstroombaan,
vrijwilligerswerk of een andere vorm van maatschappelijke participatie;
flankerende voorzieningen: bieden van faciliteiten ter opheffing van (persoonlijke)
belemmeringen naar werk.
b. Subdoelstelling “zorg” en bijbehorende voorzieningen met als doel voorkoming van sociaal
isolement en verhoging van maatschappelijke participatie.
De doelstellingen gebaseerd op de nota “Westervoort werkt aan werk “ zijn vertaald naar de
gemeente Westervoort onder 6.4 en 6.5 .
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Algemene doelen
a. Bevordering van zelfstandigheid en participatie door het realiseren van een sluitende aanpak
van begeleiding van inwoners zonder werk naar regulier werk.
b. Het bevorderen van zelfstandigheid en participatie door het bieden van een
inkomensgarantie aan inwoners die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
c.

Het bevorderen van zelfstandigheid en participatie door het bestrijden van armoede en het
bevorderen van vraaggericht aanbod van zorg.

d.

Het voorkomen en oplossen van schuldsituaties die de zelfredzaamheid en zelfstandigheid in
gevaar brengen.

Meetbare indicatoren (voorbeelden)
§
•
•
•

Normstelling
2006
2007

Aantal reïntegratietrajecten
Aantal uitkeringen WWB
Aantal uitkeringen bijzondere bijstand
Aantal schuldhulpverleningen

2008

2009

Concrete doelen en resultaten
Doelstellingen

Resultaten

Samenhang en producten

1. Het (doen) uitvoeren van
reïntegratietrajecten van
bijstandsgerechtigden, nietuitkeringsgerechtigden en personen
met een uitkering ex Algemene
nabestaandenwet.

Begeleiding naar regulier werk, dan wel Samenhang
vrijwilligerswerk.
Beleidsprogramma 1 en 2

2. Het uitvoeren van de Wet
Kinderopvang.

Ondersteuning reïntegratietrajecten.

Producten
Reïntegratietrajecten

Samenhang
Beleidsprogramma 2
Producten
Toekenningen kinderopvang

3. Het bevorderen van instroom van
jongeren in specifieke trajecten.

Het voorkomen van instroom van
jongeren in de uitkering.

Samenhang
Beleidsprogramma 2 en 9
Producten
Trajecten “jongeren uit de uitkering”

4. Het verstrekken van
“tijdelijke”uitkeringen (alg. en
bijzondere).

Instandhouden van de kwaliteit van
leven, zelfstandigheid en participatie.

Samenhang
Beleidsprogramma’s 1

5. Het financieel ondersteunen van
mensen met een minimum inkomen:
•
het verstrekken van incidentele
vergoedingen;

Armoedebestrijding (Participatie,
Samenhang
sociale samenhang en zelfstandigheid). Beleidsprogramma 1 ,6, 8 en 9

Producten
Uitkeringen – algemeen
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•

het verstrekken van incidentele
vergoedingen voor deelname aan
sociaal-culturele activiteiten

6. Het ondersteunen en begeleiden van Zelfredzaamheid en zelfstandig
mensen in bedreigende schuldfunctioneren.
situaties.

•
•

Uitkeringen Bijz. Bijstand
Verstrekken van vergoedingen op
basis van de reductieregeling

Samenhang
Beleidsprogramma 1
Producten
Trajecten schuldhulpverlening

Beleidswijzigingen/afspraken 2006-2009
1. De Wet Werk en Bijstand en de vertaling van de gemeente daarvan in de Nota “Westervoort
werkt aan werk” (inclusief uitwerkingsnota’s) en de Nota Minimabeleid zijn de komende
periode bepalend voor de jaarlijkse afspraken en resultaten.
2. Het minimabeleid is een belangrijke pijler van het Lokaal Sociaal Beleid: het ondersteunt de
zelfstandigheid en participatie van inwoners. Door gerichte financiële ondersteuning van
mensen met een minimuminkomen is het voor hen mogelijk zelf verantwoordelijk te blijven
voor het maken van keuzen in het zelfstandig functioneren in de samenleving.
2. Voor het product schuldhulpverlening geldt dit eveneens.

Beleidskader Lokaal Sociaal Beleid Westervoort 2006-2009t
4 april 2005

19

BELEIDSPROGRAMMA 6. INWONERS MET EEN MINIMUMINKOMEN
Omschrijving
Dit programma is gericht op specifiek beleid wat betreft mensen met een minimuminkomen (niet
specifiek met een uitkering) ter ondersteuning van hun mogelijkheden tot participatie en
zelfstandigheid.
Bestaande beleidskaders
-

Wet Werk en Bijstand
Beleidsnota Minimabeleid

Relevante ontwikkelingen
Bezuinigingen WVG en minimabeleid (raadsbesluit november 2004)
Algemeen doel
•

Het bevorderen van zelfstandigheid en participatie van mensen met een minimuminkomen, die niet specifiek een
uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand ontvangen.

Meetbare indicatoren (voorbeelden)

•

Normstelling
2006
2007

2008

2009

aantal inwoners met schuldenproblematiek

Concrete doelen en resultaten
Doelstellingen
1. Het financieel ondersteunen van
mensen met een minimuminkomen:
•
het verstrekken van incidentele
vergoedingen;
•
het verstrekken van incidentele
vergoedingen voor deelname aan
sociaal-culturele activiteiten

Resultaten
Armoedebestrijding.

Samenhang
Beleidsprogramma 7
Producten
•
Uitkeringen bijzondere bijstand
•
Verstrekken van vergoedingen op
basis van de reductieregeling

2. Het ondersteunen en begeleiden van Zelfredzaamheid en zelfstandig
mensen in bedreigende schuldfunctioneren.
situaties.

3. Het verlagen van de kosten van
gemeentelijke belastingen.

Samenhang en producten

Zelfredzaamheid en participatie.

Samenhang
Beleidsprogramma 5
Producten
Trajecten schuldhulpverlening
Producten
Kwijtschelding
Huursubsidievangnetregeling

Beleidswijzigingen en afspraken per 2006:
Per 2005 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het minimabeleid:
Het wijzigen van de vermogensgrens Bijzondere Bijstand
Bijstand voor duurzame gebruiksgoederen na 5 jaar (i.p.v. 3 jaar)
Het meenemen van een langdurigheidstoeslag in de draagkrachtberekening
Reductie alleen voor personen met een inkomen op bijstandsniveau gedurende 5 jaar en
het schrappen van de 125% grens
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-

De vermogensgrens voor de reductieregeling gelijkstellen aan die van de bijzondere
bijstand
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BELEIDSPROGRAMMA 7. INTEGRATIE NIEUWKOMERS EN OUDKOMERS
Omschrijving
Dit programma omschrijft de inzet van de gemeente voor de uitvoering van diverse rijkswetten
betreffende nieuwkomers en oudkomers en aanverwante ondersteuning.
Nieuwkomers
De rijksoverheid verplicht de gemeente op grond van de Wet Inburgering Nieuwkomers
activiteiten te ontplooien ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers.
•

Oudkomers.
De rijksoverheid verplicht de gemeente op grond van de Regeling Oudkomers activiteiten te
ontplooien voor oudkomers.
Bestaande beleidskaders
- Wet Inburgering Nieuwkomers
- Regeling Oudkomers
- Wet Werk en Bijstand
- Wijkaanpak
- Minimabeleid
Relevante ontwikkelingen
Algemene doelen
a. Het toepassen en uitvoeren van de Wet Inburgering Nieuwkomers.
b.

Het toepassen en uitvoeren van de Regeling Oudkomers.

c.

Het bevorderen van de zorg voor maatschappelijke ondersteuning van immigranten in de
gemeente.

Meetbare indicatoren (voorbeelden)
§
•
•
•
•

Normstelling
2006
2007

2008

2009

aantal trajecten nieuwkomers
aantal trajecten oudkomers
aantal begeleidingstrajecten maatsch. ondersteuning immigranten
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Concrete doelen en resultaten
Doelstellingen
•

1. Uitvoeren trajecten
nieuwkomers gericht op taal
en werk.

Resultaten

Samenhang en producten

Inburgering van nieuwkomers.
Samenhang
Zelfredzaamheid en/of het wegnemen Beleidsprogramma 2
van belemmeringen naar de
arbeidsmarkt.
Producten
Trajecten inburgering

2. Uitvoeren trajectenvoor oudkomers
gericht op taal en oriëntatie
samenleving en/of werk.

Inhalen achterstand inburgering.
Verkleinen van de achterstand tot de
arbeidsmarkt en het bevorderen van
integratie door vergroting van
participatie.

Samenhang
Beleidsprogramma 2

3. Uitvoeren begeleidingstrajecten
maatschappelijke ondersteuning
immigranten.

Zelfredzaamheid in de Westervoortse
samenleving.

Samenhang

4. Bevorderen van voorzieningen en
activiteiten op het terrein van sport
en bewegen en sportieve recreatie
voor en door nieuw- en oudkomers

Het verhogen van integratie van nieuw
en oudkomers.

Producten
Trajecten integratie oudkomers

Producten
Trajecten sociaal-maatschappelijke
begeleiding
Samenhang
•
Beleidsprogramma 4
Producten
•
Projecten

Beleidsafspraken/wijzigingen periode 2006-2009
De oudkomersregeling is eenmalig en loopt eind 2005 af (het budget staat dan ook op nihil).
Thans is nog niet bekend of hiervoor in de plaats een andere regeling komt.
- Het (nieuwkomers)beleid moet erop gericht zijn om medio 2006 het nieuwe
inburgeringsstelstel operationeel te laten zijn.
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•

BELEIDSPROGRAMMA 8. OUDEREN EN GEHANDICAPTEN

Omschrijving
Dit programma omvat specifiek (samenhangend) beleid wat betreft de aandachtsgroep ouderen
en gehandicapten waarvan de problematiek elkaar vaak overlapt.
In dit beleidsprogramma is daar waar gewenst een onderscheid aangebracht tussen deze twee
groepen.
Bestaande beleidskaders
Beleidsnota “Nieuw voor oud” (2002)
Uitwerkingsplan Speerpunten integraal gehandicaptenbeleid 2002-2006
WVG
WWB
Wijkaanpak
Project Sportstimulans Westervoort 2002-2007
Relevante ontwikkelingen
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): zie onder Beleidsprogramma 1 Zorg.
-

Nota Wonen, Zorg en Welzijn (2005).
Bezuinigingen WVG per 2005 (raadsbesluit november 2004).
Deze heeft betrekking op een verlaging van de vergoeding voor een vervoersvoorziening,
verhoging van de draagkracht.

-

Woonvisie Thuis in eigen buurt.

-

Woonconvenant.

-

-

Herijking uitwerkingsplan speerpunten integraal gehandicaptenbeleid 2002-2006: een
evaluatie vindt plaats in 2005 met het oog op beleidsbijstelling. Nieuw beleid voor de
komende jaren zal in de loop van 2005 worden vastgesteld. Tot die tijd worden de
doelstellingen uit het geldende gehandicaptenbeleid gehanteerd.
Standaardregels, inclusief Agenda 22, voor gelijke kansen van mensen met een handicap

Algemene doelen
Ouderen
•

Voorzieningenaanbod afstemmen op de (veranderende) doelgroep voor de aspecten wonen, zorg, mobiliteit,
toegankelijkheid, zorg en welzijn.

Gehandicapten
Het voorzieningenaanbod afstemmen op de veranderende doelgroep met in acht neming van de
doelen a t/m g.
a. Bevorderen van toegankelijkheid;
b. Bevorderen mobiliteit;
c. Bevorderen van het inschakelen in het arbeidsproces;
d. Bevorderen van de inzet van specifieke voorzieningen/activiteiten;
e. Bevorderen van participatie in beleid en uitvoering.
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f.
g.

Bevorderen van zelfstandigheid en participatie door het verstrekken van voorzieningen in
natura.
Het woningaanbod afstemmen op de wensen van de doelgroep.

Meetbare indicatoren (voorbeelden)

•
•
•
•

•

Normstelling
2006
2007

2008

2009

ouderenonderzoek 65+
woonbehoeften ouderen
aantal uitkeringen arbeidsongeschiktheid
WVG -voorzieningen:
*aantal indicaties (zelf/RIO): wonen, vervoer,rolstoel
*aantal verstrekte voorzieningen: wonen, vervoer,rolstoel
kosten van voorzieningen: wonen, vervoer,rolstoel

Concrete doelen en resultaten
Doelstellingen

Resultaten

Samenwerking en producten

Zie Beleidsprogramma 1. Zorg
Zie Beleidsprogramma 2. Sport
Zie Beleidsprogramma 6. Werk en
Inkomen met aandacht voor 75+.
Zie beleidsprogramma 10.
Vrijwilligerswerk

1. Het zorgdragen voor een bouw- en
opplus-programma voor geschikte
woningen voor ouderen en
gehandicapten

Realiseren van voldoende aantal
geschikte woningen voor ouderen en
gehandicapten

Samenhang
Ruimtelijke ordening
Openbare werken
Vivare
Producten
Programma en uitvoering geschikte
woningen voor de genoemde groepen.
Handboek voor Toegankelijkheid
Onderzoek woonwensen ouderen en
gehandicapten

2. Het voorwaarden scheppen voor het
concretiseren van eisen van
bereikbaarheid, toegankelijkheid
bruikbaarheid in ruimtelijke en
fysieke plannen en in bestaande
situaties in de gemeente voor
ouderen en gehandicapten c.a..

Realiseren van bereikbaarheid,
toegankelijkheid en bereikbaarheid van
de openbare ruimte en publieke
voorzieningen voor ouderen en
gehandicapten c..a

Samenhang
Ruimtelijke ordening
Openbare werken

3. Het voorwaarden scheppen dan wel
zorgdragen voor voldoende bereikbare (zorg)voorzieningen.

Realiseren van voldoende aanbod van
zorg in de wijk c.q. in de nabijheid van
woningen voor ouderen en
gehandicapten

Samenhang
Beleidsprogramma 1

Beleidskader Lokaal Sociaal Beleid Westervoort 2006-2009t
4 april 2005

Producten
Budget bereikbaarheid,
toegankelijkheid en bruikbaarheid enz.
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25

Woonservicegebieden
Ouderencentrale/zorgloket
Adviseur zorg- en dienstverlening
Monitor ouderen 65+
4. Het zorgdragen voor een
informatie- en adviespunt voor
voorzieningen van maatschappelijke
ondersteuning.

Realiseren van toegankelijkheid van
voorzieningen.

Zie Beleidsprogramma 1. Zorg

5. Het financieel ondersteunen
ouderen en gehandicapten c.a. met
een
minimuminkomen.

Realiseren van armoedebestrijding bij
ouderen en gehandicapten met een
minimuminkomen.

Samenha ng
Beleidsprogramma 6

6. Het bevorderen van een
samenhangende aanpak van het
ouderenbeleid en –uitvoering.
Dit geldt tevens voor het
gehandicaptenbeleid

Het realiseren van overleg en
afstemming van ouderenbeleid en
uitvoering hiervan. Dit geldt tevens
voor het gehandicaptenbeleid

Samenhang
Alle Beleidsprogramma’s
Overige gemeentelijke
beleidsterreinen

7. Het bevorderen van participatie in
beleid en uitvoering van ouderen

Het instandhouden van een
adviesorgaan van ouderen.

Producten
Bijzondere bijstand en
Reductieregeling

Producten
Overlegorgaan ouderenvoorzieningen
Samenhang
Alle Beleidsprogramma’s
Overige gemeentelijke
beleidsterreinen
Producten
Ouderenplatform

8. Het bevorderen van participatie in
beleid en uitvoering van
gehandicapten c.a.

Het instandhouden van een
adviesorgaan van gehandicapten

Samenhang
Alle beleidsprogramma’s
Overige gemeentelijke
beleidsterreinen
Producten
Gehandicaptenraad

9. Het verlenen van voorzieningen in
natura aan inwoners met een
lichamelijke beperking.

Het bevorderen van participatie en
zelfstandigheid en gelijkwaardigheid
van gehandicapten

Producten
•
WVG verstrekkingen

Beleidsafspraken en wijzigingen periode 2006-2009
-

-

Ouderenbeleid
De actuele Nota Ouderenbeleid wordt uitgewerkt aan de hand van aantal vastgestelde
uitwerkingspunten waarbij actuele ontwikkelingen wat betreft wonen, zorg en welzijn in
2005 en 2006 beleidsmatig zullen worden vertaald.
Gehandicaptenbeleid
Het Speerpuntenplan gehandicaptenbeleid heeft een looptijd tot en met 2005. In 2005
wordt dit plan geëvalueerd en zal voor 2006 en volgende jaren worden bezien welke
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doelen worden gesteld voor specifiek gehandicaptenbeleid. Verschillende zaken houden
direct verband met het ouderenbeleid zoals de woonzorgcirkels, de toegankelijkheid en
mobiliteit. Hierover zijn hier een aantal doelstellingen opgenomen.
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BELEIDSPROGRAMMA 9. JEUGD EN JONGEREN
Omschrijving
Dit programma omvat specifiek (samenhangend) beleid voor de aandachtsgroep jeugd- en
jongeren van 0-23 jaar, waarbij dit beleid ook “toegankelijk”is voor gehandicapte jeugd- en
jongeren.
In de visie van de gemeente wordt uitgegaan van de omgeving waarin jeugdigen opgroeien tot
zelfstandige en volwassen inwoners van Westervoort. Centraal staat het vergroten van de
(toekomst)mogelijkheden van de jeugd.
De gemeente wil een situatie creëren waarin alle jeugdigen de kans krijgen zich te ontwikkelen
naar volwassenheid en zelfstandigheid. Dit in een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid,
zorg en stimulans.
§ Veiligheid: jeugdigen hebben een veilige omgeving nodig als eerste voorwaarde om zich te
kunnen ontwikkelen. Een jeugdige zal zich veilig moeten kunnen voelen thuis, op straat, op
school, in allerlei maatschappelijke instellingen, in de gemeente;
§ Zorg: naast veiligheid hebben jeugdigen zorg nodig, zowel fysiek (voeding, kleding, hygiëne,
lichamelijke ontwikkeling, huisvesting) als psychisch (gezien en gehoord worden, begrensd
worden, aandacht krijgen voor de oplossingen van hun specifiek noden);
§ Stimulans: tot slot hebben jeugdigen een omgeving nodig die hen voldoende uitdaagt om
gebruik te maken van alle (ontwikkelings)mogelijkheden die er zijn, om zich ten volle
individueel en maatschappelijk te ontwikkelen. Deze stimulans hebben zij nodig zowel thuis,
als in het onderwijs, in sport, cultuur, vrijetijdsbesteding etc.
Bestaande beleidskaders
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wet Collectieve Preventie: basispakket JGZ
Wet op de Jeugdzorg
Welzijnswet
Regionaal Convenant aansluiting jeugdzorg en lokaal preventief jeugdbeleid (2004)
Programmabegroting 2005
Wet Werk en Bijstand
Wijkaanpak
Project Sportstimulans Westervoort
Jaarplan Openbare orde, Veiligheid en Leefbaarheid Westervoort (2004/2005)

Relevante ontwikkelingen
Regietaken gemeente
Voor de jeugd van 0-6 jaar
De gemeente heeft tot taak te zorgen voor basisvoorzieningen voor kinderopvang,
peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs en instellingen voor jeugdgezondheidszorg
(consultatiebureau en schoolarts).
De gemeente heeft de regietaak en is verantwoordelijk voor de realisering van de integrale en
vraaggerichte aanpak voor de 0-6 jarigen. Dit wordt bevorderd door de doelstellingen van de
beleidsterreinen van de jeugdgezondheidszorg, het onderwijsachterstandenbeleid en het
peuterspeelzaalwerk/kinderopvang goed op elkaar af te stemmen. Samenwerking tussen de
instellingen onderling en het gezamenlijk afspreken van te behalen resultaten zullen deze
doelstellingen ondersteunen.
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Voor de jeugd van 6-12 jaar
De gemeente heeft tot taak te zorgen voor basisvoorzieningen voor basisonderwijs, de
JGZ/schoolarts. Daarnaast kan de gemeente in het kader van het jeugdbeleid en welzijnsbeleid
bevorderen dat de kinderen gebruik kunnen maken van allerlei algemene voorzieningen, zoals
speelvoorzieningen, sportvoorzieningen/breedtesport, bibliotheek, muziekschool.
Voor de jongeren van 12-23 jaar
De gemeente heeft tot taak te zorgen voor voorzieningen voor voortgezet onderwijs en de
JGZ/schoolarts. De regietaak heeft voorts te maken met de uitvoering van de leerplicht en de
RMC functie, de afstemming van onderwijs en zorgaanbod ( bijv zorg-adviesteams bij VO)
Andere belangrijke zaken zijn het ondersteunen van mogelijkheden voor vervolgopleidingen
gericht op de arbeidsmarkt en educatie (bijv NT2 opleidingen voor anderstaligen). Verder is een
goede afstemming nodig tussen jeugdhulpverlening, jeugdzorg, het jeugd en jongerenwerk en
aandacht voor veiligheidsbeleid, jeugdwerkloosheid, jongerenhuisvesting en jeugdparticipatie.
Voorzieningen en taken van de gemeente voor de jeugd-(gezondheidszorg) en de
volksgezondheid
Taken van de gemeente naar de Jeugdgezondheidszorg:
Met ingang van 2003 heeft de gemeente de regietaak voor de integrale jeugdgezondheidszorg
van alle kinderen tot 19 jaar. De jeugd-(gezondheidszorg) moet aansluiten op het lokale
jeugdbeleid en de openbare gezondheidszorg.
Taken van de gemeente op basis van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg:
De gemeente en provincie hebben beide taken op het gebied van de zorgstructuur rondom de
jeugd: de gemeente is verantwoordelijk voor een preventief jeugdbeleid gekoppeld aan de
jeugdzorg; de provincie is verantwoordelijk voor het bieden van jeugdzorg en hulpverlening aan
jeugd met een ernstige problematiek.
De taak van de gemeente hierin is belangrijk: hoe eerder actie wordt ondernomen op signalen,
des te minder jeugd in de jeugdzorg terecht komt.
Landelijk zijn de gemeentelijke taken nog eens concreet omschreven:
§ Informatieverstrekking aan ouders, kinderen en jongeren over opvoeden en opgroeien.
§ Zorgdragen voor signalering van problemen door scholen en jeugdgezondheidszorg.
§ Toegang verschaffen tot het gemeentelijk hulpaanbod en te zorgen voor toeleiding naar vrij
toegankelijke hulpverlening.
§ Het beschikbaar stellen van licht-pedagogische hulp via schoolmaatschappelijk werk en
coaching.
§ Verantwoording dragen voor de zorgcoördinatie op lokaal niveau (als casemanagement).
De algemene voorzieningen zijn hierbij met name de scholen, de voorschoolse voorzieningen, de
jeugdgezondheidszorg, het algemeen maatschappelijke werk en de huisarts. Dit beleid kan
goed worden ondersteund door activiteiten voor opvoedingsondersteuning en voorlichting.
Voorts is het belangrijk een koppeling te leggen met actuele thema’s als huiselijk geweld en
multi -probleemgezinnen.
Kinderopvang
Met ingang van 1 januari 2005 wordt de nieuwe Wet kinderopvang (Wk) van kracht. De Wet
kinderopvang (Wk) regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is
dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en voor hun
kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het rijk krijgen. Daarnaast kan een aantal in de
wet benoemde doelgroepen na invoering van de Wk een beroep op de gemeente doen voor het
betalen van een deel van de kosten die zij maken voor kinderopvang.
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Door de nieuwe wetgeving is de huidige subsidierelatie met de organisatie die kinderopvang
aanbieden per 1 januari 2005 beëindigd.
Onderwijsachterstandenbeleid
Het rijk heeft besloten om de budgetten voor de uitvoering van het Gemeentelijk Onderwijs
Achterstandenbeleid niet te korten per 2006. De verantw oordelijkheid, zowel inhoudelijk als
financieel, voor het bestrijden van onderwijs-achterstanden in het primair en voortgezet
onderwijs verschuift voor een groot deel vanaf augustus 2006 van de gemeente naar de scholen.
De gemeentelijke taak is vanaf dat moment te zorgen voor samenhang in de basisvoorzieningen
en ervoor te zorgen dat de verschillende functies binnen het jeugdbeleid beschikbaar zijn. De
gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie (kinderen van 2,5 –
6 jaar).
Algemene doelen
•

a) Ontwikkeling, opvang en ondersteuning:
het bevorderen van een gunstig klimaat voor de ontwikkeling van jeugdigen om (vergroting
van) achterstanden en problemen te voorkomen (zie ook Beleidsprogramma nr. 4 Onderwijs
en Educatie).
b) Zelfredzaamheid:
het bevorderen van de zelfstandigheid van jongeren in relatie tot gezin/sociaal netwerk,
school, werk/huisvesting en zorg.
c) Sociale ontplooiing en veiligheid:
het bevorderen van (een netwerk van) voorzieningen, activiteiten en maatregelen op maat in
de sfeer van vrijtijdsbesteding , gelet op veiligheid van de woonomgeving en de jeugd- en
jongeren zelf.
d. Samenhang beleid/uitvoering:
het bevorderen van netwerken t.b.v. integrale aanpak jeugd- en jongerenbeleid met de
nadruk op preventie met name voor 0-4 jarigen en jongeren van 10-18 jaar en het
beschikbaar zijn van een basisaanbod van voorzieningen.
Meetbare indicatoren (voorbeelden)

Normstelling
2006
2007

2008

2009

Zie GOA-monitor
•
Aantal jongeren
•

Concrete doelen en resultaten
Doelen
1. Zorgdragen voor de uitvoering van
het basispakket
jeugdgezondheidszorg

Resultaten
Het voorkomen van ziekten, verhoging van
bewustzijn van de eigen gezondheid bij jeugd
en jongeren van 0 -23 jaar.
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2.Zorgdragen voor het uitvoeren van
preventief jeugdbeleid gekoppeld aan
jeugdzorg

Realiseren van informatieverschaffing,
Samenhang:
signalering, toegankelijkheid van het aanbod , Beleidsprogramma 1
het beschikbaar stellen van licht-pedagogische
hulp en caaching en zorgcoördinatie
Producten:
Nader overleg

3. Het versterken van vaardigheden
van ouders/verzorgers in hun
opvoedingssituatie.

Het voorkomen van(vergroting) van
opvoedingsproblemen en achterstanden bij
jeugd en jongeren van 0-18 jaar.

Samenhang
Beleidsprogramma 2

4. Het bevorderen van integrale
peuteropvang.

Peuteropvang voorziening met een deelname
van minimaal 80% van de Westervoortse
peuters in relatie met onderwijsvoorzieningen.

Samenhang
Beleidsprogramma 2

Producten
Opvoedingscursussen
Opvoedspreekuur

Producten
Peuterspeelzaalplaatsen
5.Het bevorderen van een integrale
aanpak ter voorkoming van (taal-)
achterstanden in relatie tot
onderwijssituatie.

Voorkomen en verkleinen van (taal-)
achterstanden bij jeugd van 0-6 jaar

6. Bestrijding voortijdig
schoolverlaten.

Inzicht in omvang en wijze van behandeling van
ongeoorloofd schoolverzuim van leerplichtige
leerlingen: Inzet regionaal meld- en
coördinatiefunctie en gemeentelijk verslag
leerplicht.

Producten
Gemeentelijk Onderwijs
achterstandenbeleid:
jaarprogramma’s

Realiseren van een zorgstructuur onderwijsjongeren.

7 .Het bevorderen van een netwerk
van voorzieningen, activiteiten en
maatregelen op het terrein van
sociale ontplooiing zoals
vrijetijdsbesteding, opvang en
ontmoeting

•
•

•
•
•

8. Het stimuleren dat gehandicapte
jongeren gebruikmaken van het
reguliere aanbod van sport, vrije tijd
en school
8. Doelstelling c.
- Ondersteunen van zorgteams op
basisscholen.

Samenhang
Beleidsprogramma 2

•

% minder overlast door jongeren
openstelling van een jongerencentrum
waarbij minimaal 10% van de jongeren 1218 jaar wordt bereikt
ontmoetingsplekken in de wijken
sport- en bewegingsprojecten
(kennismaking en motivatie)
samenwerkingsprojecten
onderwijs/welzijn voor na-schoolse
programma’s

Samenhang
Beleidsprogramma 9.
Producten
Verslag leerplicht
Verslag RMC
Time-out voorziening

Samenhang
Beleidsprogramma 1,2 en 4
Producten
•
Project Sportstimulans
2002-2007
•
Vindplaatsgericht
jongerenwerk
•
Jongerencentrum
JOP’s

Toename van gebruik van genoemde
Samenhang
voorzieningen door gehandicapte jongeren
•
Beleidsprogramma 2.
en 4

- Vroegtijdige signalering
probleemjongeren.

- Terugdringen van geweld op straat door
jongeren (materiële en immateriële schade)
en in de huiselijke kring.
- Voorkomen dat probleemjongeren in het
criminele circui t terechtkomen

- Voorkomen en bestrijden van

- Afname van jongerenoverlast als vernielingen,
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jeugdoverlast.
- Verkeerseducatie basisscholen
gericht op het beïnvloeden van
gedrag jonge weggebruikers.
- Optimalisering verlichting fietsen bij
scholen.

vandalisme, openlijke geweldpleging en
buurtoverlast
- Vermindering aantal ongevallen met letsel

Idem.

- Beïnvloeding van verkeersgedrag van
ouders en kinderen

Verbetering van de verkeersveiligheid rond
(basis-)scholen.

9. Het bevorderen van een
samenhangende aanpak van het
jeugd- en jongerenbeleid en
uitvoering hiervan.

Het realiseren van een structureel
gemeentelijk overleg omtrent beleid en
uitvoering jeugd- en jongeren gericht op
samenhang en samenwerking.

Producten
Zorgteams BAO
Signalering
Projecten vrijetijdsbesteding
Verkeerseducatie BAO
Verkeerseducatie ouders en
kinderen
Verlichtingscontrole fietsen

Samenhang
Alle beleidsprogramma’s
Jaarplan Openbare orde,
veiligheid en leefbaarheid
Overige gemeentelijke
beleidsterreinen
Producten
Beleidskader J & J
Beleidsnetwerk J&J
Uitvoerend netwerk J&J

10. Het bevorderen van participatie
van jeugd- en jongeren in beleid en
uitvoering.

Het realiseren van structureel overleg tussen
jeugd- en jongeren en de gemeente c.q.
instellingen.

Samenhang
•
Integraal beleid.
Producten
•
Jongerenoverleg
Orgaan

Beleidsafspraken/wijzigingen periode 2006-2009
Een belangrijke beleidsafspraak is de aanpak van een gemeentelijk integraal jeugd- en
jongerenbeleid. In 2005 zal een jongeren beleids- en uitvoerend netwerk operationeel zijn.
Het uitvoerend netwerk wordt financieel ondersteund.
De doelstellingen van het Jongerencentrum zijn in 2004-2005 herijkt en opnieuw
vastgesteld. De doelstellingen van het product Jongerencentrum zijn vertaald in haalbare
resultaten.
Per 2006 is een concreet beleidskader plus beleidsprogramma vastgesteld, dat de komende 4
jaar wordt uitgevoerd.
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BELEIDSPROGRAMMA 10. VRIJWILLIGERS(-WERK)
Omschrijving
Dit programma is gericht op de inzet van vrijwilligerswerk ter ondersteuning van de uitvoering
van het Lokaal Sociaal Beleid.
Bestaande beleidskaders
Wet Werk en Bijstand
Wijkaanpak
Project sportstimulans Westervoort 2002-2007
Project tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligersbeleid
Relevante ontwikkelingen
De ontwikkeling van welzijnsbeleid naar Lokaal Sociaal Beleid in de gemeente geeft een extra
verbreding van de inzet vrijwilligersbeleid en de uitvoering hiervan. Vrijwilligerswerk is een
essentiële basis van het Lokaal Sociaal Beleid: veel activiteiten en voorzieningen kunnen niet
bestaan zonder de actieve inzet van vele Westervoortse inwoners. Dàt er al veel positieve
zaken ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk gebeuren is onder meer te zien aan de het
landelijk “Gemeente Compliment “. De gemeente Westervoort staat voor 2004 op de
nominatielijst voor dit compliment en wel voor het uitvoeren van het idee van bundeling van
geldstromen en activiteiten (de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk en de
Breedtesportgelden) om een “Vrijwilligers Service Punt” te kunnen instellen. De activiteiten
van het servicepunt zijn gericht op deskundigheidsbevordering en ondersteuning van
vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties bij het opzetten van hun eigen
vrijwilligersbeleid en uiteraard het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
-

-

-

Het karakter van het vrijwilligerswerk is door allerlei oorzaken in de loop van de jaren
veranderd wat betreft motivatie en betrokkenheid van de vrijwilligers. De vrijwilliger stelt
andere eisen aan het vrijwilligerswerk en de organisatie daaromheen. Het is in dat verband
belangrijk goede voorwaarden te scheppen die aansluiten op de leefwereld van de vrijwilliger.
De gemeente heeft een eigen belangrijke rol om de ontwikkeling en de inzet van vrijwilligerswerk te ondersteunen en te stimuleren. Het gaat daarbij om samenwerking en samenhang,
facilitering en positief waarderen van het vrijwilligerswerk en de vrijwilligers.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (zie onder beleidsprogramma 1.) steunt voor een
groot deel op de actieve inzet van vrijwilligers. Eén van de “prestatievelden” van de wet,
waarvoor de gemeente verantwoordelijk wordt gesteld zijn voorzieningen voor ondersteuning
van mantelzorgers en vrijwilligers.

Algemene doelen
a. De inzet van het bestaande vrijwilligerswerk instandhouden.
b. Het verder ontwikkelen en verbreding van de inzet van vrijwilligers(-werk).
c.

Het bevorderen van de inzet van vrijwilligers en activiteiten t.b.v. de doelgroepen.

d. Het bevorderen en stimuleren van een samenhangend vrijwilligersbeleid en -uitvoering.
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Meetbare indicatoren (voorbeelden)

•
•
•
•

Normstelling
2006
2007

2008

2009

aantal geslaagde bemiddelingen vrijwilligerswerk
aantal vrijwilligers
aantal deelnemers cursussen
aantal afgeronde ondersteuningtrajecten

Concrete doelstellingen en resultaten

Doelen
•
1. Ondersteunen van het
bestaande vri jwilligerswerk.

2. Ondersteunen van
voorzieningen en activiteiten.

Resultaten

Samenhang en producten

Continuïteit in de dienstverlening
van vrijwilligers op diverse
terreinen en t.b.v. de realisering
van diverse doelstellingen van
het Lokaal Sociaal Beleid.

Samenhang
Alle beleidsprogramma’s

Verbreding, vernieuwing en
versterking van de inzet(werving)
van vrijwilligers(-werk)
(ondersteuning in wijkgericht
werken).

Samenhang
Alle beleidsprogramma’s

Producten
Faciliteren en subsidiëren van
vrijwilligersorganisaties.
Stimuleren maatschappelijk ondernemerschap.
Lokaal Compliment Vrijwilligerwerk

Producten
Vrijwilligers Service Punt
Cursussen Deskundigheidsbevordering
Innovatie vrijwilligerswerk
Monitoring

3. Ondersteunen en stimuleren
Activering en werving van
van de inzet van vrijwilligers en vrijwilligers uit de doelgroepen
activiteiten voor de
en verbreding van
doelgroepen.
dienstverlening van vrijwilligers
voor de doelgroepen.

Samenhang
Beleidsprogramma 6, 7 en 8

4. Het uitvoeren van een
samenhangende aanpak van de
doelstellingen van het
vrijwilligersbeleid en
de uitvoering ervan.

Samenhang
Alle beleidsprogramma’s

Het realiseren van overleg en
afstemming van vrijwilligersbeleid en de uitvoering.

Producten
Project Sportstimulans 2002-2007
Aanbod producten VSP w.o. sportservicepunt en
vrijwilligersservicepunt

Producten
Integraal overleg beleid en uitvoering

Beleidsafspraken periode 2006-2009

Vrijwilligerswerk zal vanaf 2006 als één van de pijlers van het Lokaal Sociaal Beleid nog meer
prioriteit krijgen. De doelstellingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren uitgebreid.
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BELEIDSPGROGRAMMA 11. ACCOMMODATIES
Omschrijving
Dit programma is gericht op de inzet en aanwezigheid van voldoende sport en sociaal-culturele
accommodaties in kwalitatieve en kwantitatieve zin, ter ondersteuning van de uitvoering van
diverse beleidsprogramma’s Lokaal Sociaal beleid.
Bestaande beleidskaders
Relevante ontwikkelingen
- Raadsbesluit Integraal Accommodatiebeleid (oktober2004):
Beleidsinhoudelijk (uit: Plan van Aanpak Duurzaam Accommodatie Gebruik):
Om te komen tot een duurzaam accommodatiebeleid is het nodig om aan te sluiten bij de
beleidsdoelstellingen op het gebied van welzijn, onderwijs, cultuur en sport (lokaal sociaal
beleid). Het beleidsdoel is namelijk maatgevend voor de inrichting van een gebouw en niet
andersom. In dit kader moet bezien worden of de huidige herijking van het welzijnsbeleid in
de pas kan lopen met dit project. Deze herijking kan grote consequenties hebben voor de
accommodatiebehoefte en het gebruik.
Uitgaan van het huidige beleid kan haaks staan op het streven naar de gewenste
duurzaamheid in accommodatiegebruik. In de gesprekken met besturen en instellingen voor
het creëren van draagvlak dient zoveel als mogelijk rekening te worden gehouden met een
mogelijke wijziging in beleid.
Uitgangspunten:
- Kostendekkendheid van gemeentelijke accommodaties.
- Inzichtelijkheid: géén verkapte subsidies, dus geen beschikbaar stellen van accommodaties.
Algemene doelen:
a. Het ondersteunen en bevorderen van de inzet van bestaande accommodaties en daar waar
gewenst het beschikbaar stellen van accommodaties m.n. ten behoeve van voorzieningen en
activiteiten gericht op de doelgroepen.
b. In het algemeen: het bevorderen van integraliteit, duurzaamheid,flexibiliteit,
toekomstgerichtheid, efficiëncy, multifunctionaliteit en adequate spreiding.
Meetbare indicatoren (voorbeelden)

Normstelling
2006
2007

2008

2009

•
•
•

Concrete doelstellingen en resultaten
Het besluit omtrent de uitvoering van het “Integraal accommodatiebeleid” via het “Plan van
Aanpak Integraal Accommodatiebeleid” zal genomen worden in 2005.
Op dit moment kan uiteraard nog niet worden overzien wat de effecten zijn van het vernieuwde
accommodatiebeleid. Voor de uitvoering van het Lokaal sociaal beleid wordt uitgegaan van de
huidige (d.i. 2005) situatie.
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Lijst van afkortingen
ABW
AMW
BAO
Bbz
GOA
Hafabra
HGM
IOAW

-

IOAZ

-

JGZ
JOP
LSB
RIO
RMC
VMBO
WAJONG
WCPV
WEB
WIK
WIN
WWB
WVG

-

Algemene Bijstandswet
Algemeen Maatschappelijk Werk
Basisonderwijs
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
Harmonie fanfare brassband
Hulpverlening Gelderland-Midden
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
Werknemers
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
Zelfstandigen
Jeugd Gezondheids Zorg
Jongeren Ontmoetings Plaats
Lokaal Sociaal Beleid
Regionaal Indicatie Orgaan
Regionaal Meld en Coördinatiecentrum
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
Wet Arbeidsongeschiktheid Jong Gehandicapten.
Wet Collectieve Preventie
Wet Educatie Beroepsonderwijs
Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars
Wet Inburgering Nieuwkomers
Wet Werk en Bijstand
Wet Voorzieningen Gehandicapten
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