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Startnotitie beleidsplan Wmo gemeente Westvoorne
1. Inleiding
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De Wmo is een participatiewet; het maatschappelijke doel van de Wmo is
meedoen. Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de samenleving, al of niet
geholpen door vrienden, familie of bekenden. Het gaat om het versterken van de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. Als meedoen op eigen kracht of met behulp
van de sociale omgeving niet (meer) lukt, is er ondersteuning vanuit de gemeente. In
de Wmo spreekt men over een participatie- en een ondersteuningsaanbod. Het eindperspectief van de Wmo is een samenhangend lokaal beleid op het gebied van de
maatschappelijke ondersteuning en aanpalende terreinen zoals wonen en leefomgeving, werk en inkomen. Voor mensen die langdurige, zware zorg nodig hebben is en
blijft er de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten).
Westvoorne wil een gemeente zijn waar alle inwoners zelfstandig kunnen meedoen
aan de samenleving. Een gemeente waar men vindt dat de invoering van de Wmo
niet mag leiden tot verschraling van de zorg. Als sommige inwoners praktische ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te wonen, te bewegen in en om het huis en
deel te nemen aan de samenleving, moet de gemeente hulp bieden. De manier
waarop ondersteund wordt, moet in een open dialoog met de samenleving bepaald
worden. Het coalitieakkoord 2006-2010 ‘Bewegende ruimte’ sluit hierop aan.
In 2006 heeft in onze gemeente de nadruk gelegen op de aanbesteding van de hulp
bij het huishouden en het realiseren van het Wmo-loket. Het jaar 2007 staat vooral in
het teken van voldoen aan de wettelijke verplichtingen binnen de Wmo zoals de oprichting van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning en de jaarlijks terugkerende evaluatie van het verstrekkingenbeleid. Nog een belangrijke pijler dit jaar is het
maken van beleid op het gebied van mantelzorgondersteuning. Hiermee worden belangrijke kaders van de Wmo neergezet.
Een andere wettelijke verplichting is het maken van een beleidsplan Wmo waarin de
koers voor de komende jaren wordt uitgezet. In dit beleidsplan worden bestaande activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn met elkaar verbonden en voorzien
van nieuwe accenten. Deze startnotitie is de eerste stap in het proces van de totstandkoming van het beleidsplan Wmo.
Werkwijze: interactief
In de Wmo draait het om meedoen. Meedoen in de samenleving maar ook meedoen
en meedenken bij beleidsontwikkeling. Beleid voor maatschappelijke ondersteuning
maak je -in de geest van de wet- samen. Nu de wet is ingevoerd, is de tijd aangebroken om in het kader van het beleidsplan, met bestuur, bewoners, cliënten en maatschappelijke organisaties plannen te ontwikkelen en de Wmo echt tot leven te brengen. Hoe we de interactie precies vormgeven, werken we uit in een communicatieplan. Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd en regelmatig zal via de website van de gemeente en huis-aan-huisbladen informatie over de voortgang verschijnen.
Het beleidsplan zal met betrokkenheid van velen tot stand komen. In aanloop naar
deze startnotitie hebben we daar al een begin mee gemaakt met een interactieve bijeenkomst voor gemeenteraad, college, de Cliëntenraad, het Ouderenberaad en de
vertegenwoordigers van organisaties die reeds in gesprek zijn geweest met de gemeente in de periode van de ideeënvorming rondom de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning. Dit zijn de vertegenwoordigers van de ANBO, de PCOB, de vrou2

wenorganisaties binnen de gemeente, de kerken, de cliëntenraden van de zorginstellingen Leemgaarde en Swinshoek, de CAOW (Controle en Advies Commissie Ouderenproof) en de vrijwilligersorganisatie de Zonnebloem. De gemeente vindt het belangrijk om deze gesprekspartners te betrekken bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid, in dit geval bij de totstandkoming van het beleidsplan. De resultaten van
de interactieve bijeenkomst die plaatsvond op 13 september 2007, vormen een belangrijk uitgangspunt voor deze startnotitie.
2. Toelichting op de Wmo
Doel van de Wmo
De Wmo heeft tot doel dat iedereen, ongeacht leeftijd of beperking, kan meedoen in
de samenleving. Waar mogelijk op eigen kracht en waar nodig met ondersteuning
van anderen en de gemeente.
Taak van de gemeente
• Algemene voorwaarden scheppen voor maatschappelijke participatie van alle burgers, waarbij zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en participatie wordt bevorderd.
• Maatschappelijke ondersteuning bieden (bijvoorbeeld in de vorm van individuele
voorzieningen) aan de inwoners die daar zelf niet voor kunnen zorgen.
Prestatievelden (zie bijlage I voor toelichting op de prestatievelden)
1. Bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten.
2. Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen bij het
opgroeien en van ouders met problemen bij het opvoeden.
3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.
4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.
6. Verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van
het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.
7. Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang.
8. Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het
bieden van psychosociale hulp bij rampen.
9. Bevorderen van verslavingsbeleid.
Beleidsplan
Elke gemeente moet vanaf 2008 een Wmo-beleidsplan hebben, waarin het beleid
voor maximaal vier jaar is vastgelegd. Het plan bevat de volgende onderdelen:
• visie op maatschappelijke ondersteuning;
• te behalen resultaten;
• doelstellingen en activiteiten per prestatieveld;
• hoe het samenhangende beleid wordt uitgevoerd en welke acties worden ondernomen;
• de maatregelen die worden genomen om de kwaliteit te borgen van de uitvoering;
• de maatregelen die worden genomen om de keuzevrijheid te bevorderen voor
degenen aan wie maatschappelijke ondersteuning wordt verleend.
De Wet bepaalt dat het Wmo-beleid in samenspraak met burgers, maatschappelijke
organisaties en cliënten moet worden opgesteld.
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3. Uitgangspunten en visie in Westvoorne
Samenhang
In de Wmo wordt beleid op het gebied van zorg en welzijn aan elkaar verbonden.
Veel dingen doen we al. Dat betekent dat de Wmo vooral samenhang brengt en
waar mogelijk voortborduurt op een succesvolle uitvoeringspraktijk. Hieronder geven
we een aantal voorbeelden van bestaand beleid.
Bestaand beleid en prioriteiten
Coalitieakkoord 2006-2010 ‘Bewegende ruimte’
Uit het coalitieakkoord blijkt dat de politiek in de gemeente Westvoorne vindt dat de
komst van de Wmo geen verschraling van de zorg mag betekenen. De gemeente
moet hulp en ondersteuning bieden aan mensen die dit niet zelf kunnen organiseren.
Bovendien moet het Wmo-beleid in samenspraak met burgers gemaakt worden.
Nota ‘Contourendiscussie Wmo / Voorbereidingsnotitie (commissie)raadsleden’
In 2005 is deze nota aan betrokken burgers, cliënten en vertegenwoordigers van relevante organisaties op het gebied van de Wmo, gepresenteerd. Het doel van de
nota was om aan de hand van een aantal vragen aan betrokkenen, te komen tot beleidskeuzes op het gebied van de Wmo. De antwoorden op deze vragen kunnen
worden gezien als de allereerste poging van de gemeente om samen met burgers te
komen tot visievorming op het gebied van de Wmo. De keuzes die op basis van deze
discussie aan de orde kwamen hadden betrekking op de mate van regionale samenwerking, de prioriteitstelling voor de uitwerking van de Wmo en het te voeren verstrekkingenbeleid. De gemeente Westvoorne kiest voor regionale samenwerking
voorzover dat voor zowel de burger als de gemeente voordelen biedt. Deze mag
echter niet ten koste gaan van de te bieden zorg. Het verstrekkingenbeleid is in dit
kader lokaal geformuleerd en wordt in samenwerking met de gemeente Hellevoetsluis uitgevoerd. Prioriteit is gegeven aan het verstrekkingenbeleid, dat conform de
afspraken op 1 januari 2007 is ingevoerd. Daarin is invulling gegeven aan het uitgangspunt dat dit beleid niet tot een verschraling van de zorg mag leiden. De Wmo
wordt geleidelijk vorm gegeven. Bestaand beleid wordt in dat kader ingepast in een
Wmo structuur. Prestatievelden die het formuleren van nieuw beleid noodzakelijk
maken krijgen hierbij voorrang op prestatievelden waarvoor lokaal of regionaal al beleid is geformuleerd.
Verstrekkingenbeleid
Het verstrekkingenbeleid is onder grote tijdsdruk geformuleerd. Het beleid sluit aan
op de verstrekkingen zoals die in het kader van de Wvg en de AWBZ voor wat betreft
Hulp bij het Huishouden werden toegekend. De aanbesteding heeft geleid tot afspraken met een viertal aanbieders. Belangrijk aandachtspunt is de herindicatie die voor
Hulp bij het Huishouden in 2007 moet plaatsvinden. Bij de indicatiestelling wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de bestaande indicering zodat wijzigingen in soort
en omvang van de hulpverlening beperkt blijven. Met ingang van 1 januari 2008
wordt voor het vervoer van mensen met een beperking en ouderen het Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in een regionaal samenwerkingsverband gerealiseerd. Hiermee verdwijnt -waar dat mogelijk is- de individuele financiële tegemoetkoming voor het vervoer.
Mantelzorgbeleid
Mantelzorgbeleid is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Westvoorne.
Zij is dan ook in het kader van de Regionale Agenda Samenleving Rotterdamse Regio (RAS) gevraagd uitvoering te geven aan het project ‘Mantelzorg op VPR’. Dit be-
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tekent dat Westvoorne, in de rol van regisseur en in samenwerking met relevante organisaties en regiogemeenten, zorg zal dragen voor het totstandkomen van een beleidsnota over mantelzorg. Het is de bedoeling dat deze nota als leidraad functioneert voor de gemeenten in de VPR-regio. Deze nota laat uiteraard voldoende ruimte
voor lokale invulling. Een ander belangrijk onderdeel van deze nota is de inventarisatie van mantelzorgvoorzieningen op VPR. Ook zal de gemeente in deze nota een
antwoord moeten vinden op de vraag wat van haar verwacht wordt op het gebied
van mantelzorg, nu en in de nabije toekomst. De uitgangspunten die hieruit voorvloeien vertalen we in ons lokale Wmo-beleid.
Openbare geestelijke gezondheidszorg
De gemeenten van de regio Zuid-Hollandse Eilanden hebben in september 2006 besloten een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de OGGZ+. In een traject van een
half jaar is men gekomen tot een conceptvisie, die nog niet lokaal is vastgesteld.
Deze visie betreft drie terreinen; de maatschappelijke opvang, de OGGZ en de ambulante verslavingszorg.
De regiovisie op maatschappelijke opvang:
Wanneer door omstandigheden thuis geen plaats meer is , dan zorgen de gemeenten voor opvang van hun burgers. Op regionaal niveau zorgen gemeenten voor voldoende en diverse opvangvoorzieningen.
De regiovisie op de OGGZ:
Alle gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor inwoners die het zelfstandig
niet redden en voor wie maatschappelijke uitval dreigt. Op regionaal niveau houden
we een infrastructuur in stand die zorg draagt voor adequate signalering, opsporing,
en toeleiding van de sociaal kwetsbaren naar adequate hulpverlening en die aansluit
bij de lokale voorzieningen.
De regiovisie op de ambulante verslavingszorg:
Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de gehele bevolking. Daarbij is het voorkomen van verslavingsproblemen beter dan het repareren ervan. Wanneer de verslaving geconstateerd wordt, zorgen we voor vermindering van de problematiek en van de overlast van verslaafde burgers. Op regionaal
niveau zorgen we voor een dekkend aanbod van preventie tot nazorg voor burgers
die met verslaving in aanraking komen.
Doelstelling
Het doel van de openbare geestelijke gezondheidszorg is het vroegtijdig signaleren
en beïnvloeden van risicofactoren en beschermende factoren met het oog op het
voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid en het realiseren van een
aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen.
Bestaand beleid dat raakt aan de Wmo
Naast de prioriteiten die op bestuurlijk niveau zijn geformuleerd en het bestaande beleid op de prestatievelden van de Wmo, bestaat er ook beleid dat nauw raakt aan het
Wmo-beleid. Het gaat om onderwerpen die spelen op één of meer prestatievelden
van de Wmo. In het beleidsplan zullen we het bestaande beleid en de activiteiten zoveel mogelijk met elkaar verbinden. Zo kan sport een belangrijke rol spelen bij ontmoeting en betrokkenheid en levert het ouderenbeleid suggesties op
voor het gebruik van voorzieningen en de zorg voor elkaar.
In bijlage II noemen we kort om welke beleidsterreinen het gaat en geven we per onderwerp de visie en doelstelling weer.
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Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning
In de raadsvergadering van 4 september 2007 heeft de raad besloten tot de oprichting van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning. De concrete invulling vindt
dit najaar plaats met als doel om in januari 2008 de Adviesraad te installeren. Tot die
tijd functioneren de Cliëntenraad en het Ouderenberaad als formele gesprekspartners als het om de Wmo gaat. In het kader van de beleidsontwikkeling Wmo zullen
we zoveel mogelijk ook de mensen en organisaties die straks mogelijk deel gaan uitmaken van de Adviesraad betrekken bij de plannen, bijvoorbeeld door hen uit te nodigen voor bijeenkomsten.
Integraal beleid
Met elkaar in gesprek gaan, activiteiten koppelen, constructieve verbindingen leggen
en samenwerking tussen uitvoerders stimuleren moet leiden tot een integraal Wmobeleid. Hoe sterker ‘van buiten naar binnen’ wordt gewerkt, hoe groter de kans op integraal beleid. De maatschappelijke vragen die leven in onze gemeente zijn immers
altijd integraal. Deze aanpak heeft ook consequenties voor samenwerking en samenhang binnen de gemeentelijke organisatie. Vooral investeren in het proces om samen op te trekken. De oogst daarvan komt op papier.
Meedenken en meedoen
De aanpak om te komen tot Wmo-beleid kenmerkt zich door een combinatie van
meedenken en meedoen. We doen een beroep op denkkracht en ideeën, maar vragen ook aan mensen om direct aan de slag te gaan. Aan de slag in de ambtelijke organisatie, maar ook in de uitvoeringsorganisaties en in de eigen woonwijk. Iedereen
kan een bijdrage leveren en heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.
4. De aanpak
Visie maatschappelijke ondersteuning
In de komende maanden zullen we investeren in het gezamenlijk ontwikkelen van
een visie op maatschappelijke ondersteuning. Betrokken partijen zijn:
• gemeenteraad;
• Cliëntenraad en Ouderenberaad;
• inwoners;
• aanbieders op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
• vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties.
We organiseren bijeenkomsten, inventariseren bestaand beleid en verkennen ontwikkelingen. Samen levert dit de visie op de Wmo op.
Startbijeenkomst
Op 13 september heeft een interactieve startbijeenkomst plaatsgevonden als aftrap
voor de visieontwikkeling maatschappelijke ondersteuning. Deze bijeenkomst heeft
richtinggevende uitspraken voor de visieontwikkeling opgeleverd. Het debat vond
plaats aan de hand van drie scenario’s die de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) voor de Wmo heeft ontwikkeld en die op de avond zijn ‘verbeeld’ door
acteurs.
Het gaat om de volgende drie scenario’s:
1. Het scenario 'De gemeente aan het roer' gaat ervan uit dat de samenleving
vooral baat heeft bij een krachtige gemeente. Zo'n gemeente investeert in het
zelfredzaam maken van mensen die anders afhankelijk zullen blijven of zich
als zodanig zullen blijven opstellen. De nadruk ligt op ondersteuning van
(zeer) kwetsbare burgers.
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2. In het scenario 'Stuurman van je eigen leven' is niet de gemeente maar het
individu het uitgangspunt. De gemeente tracht met 'includerend beleid' de nodige voorwaarden te scheppen om dit scenario te realiseren. Vervolgens zijn
individuen zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.
3. Het derde scenario 'De burger en zijn verbanden' stelt de burger en het particulier initiatief centraal. Burgers maken deel uit van verschillende verbanden,
zoals de familie, sportvereniging, kerk of belangenorganisatie. Het scenario
toont aan hoe dergelijke verbanden, meer dan nu het geval is, kunnen worden benut bij de vormgeving van de nieuwe wet.
Aanwezigen hebben over de drie scenario’s gedebatteerd. Daarbij was het niet de
bedoeling om tot een keuze van één van de drie scenario’s te komen. Elk scenario
heeft zijn sterke punten. Het debat heeft de volgende richtinggevende uitspraken opgeleverd:
• De aanwezigen vragen aandacht voor de positie van mantelzorgers. De gemeente zal sterk moeten investeren in de ondersteuning van mantelzorgers. Aanwezigen zien dit als een kernvraagstuk in de Wmo.
• De Wmo is een samenwerking tussen burgers, organisaties en gemeente.
• De gemeente regelt zorg en ondersteuning. De gemeente moet een goede balans zien te vinden tussen regelen en vrijlaten en tussen vrijwillige inzet van bewoners en ondersteuning door professionals.
• Er liggen behoorlijke drempels om bij de gemeente binnen te stappen. Daar moeten we wat aan veranderen, benadrukken de aanwezigen.
Bovenstaande conclusies gebruiken we als input voor de visie op maatschappelijke
ondersteuning.
Bijeenkomsten voor bewoners en uitvoeringsorganisaties
Ook bewoners, aanbieders op het terrein van wonen, zorg en welzijn en vrijwilligersorganisaties worden uitgenodigd hun ideeën over maatschappelijke ondersteuning te
vertellen. Daarbij haken we zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken en initiatieven. Bovendien zoeken we naar invalshoeken waarbij mensen niet alleen meedenken bij het maken van beleid maar direct ook meedoen aan concrete en praktische
projecten zodat de brug naar de uitvoering direct wordt geslagen. Deze bijeenkomsten vinden plaats nadat de startnotitie door de gemeenteraad is vastgesteld.
Beleidsplan
Nadat de visie is vastgesteld door het college en de raad maken we de vertaalslag
naar concreet beleid en activiteiten. De ambitie is om visie en beleid zoveel mogelijk
interactief te ontwikkelen en vervolgens goed te verankeren in de uitvoering.
Resultaat
Het resultaat van het proces omvat de volgende producten:
• Inventarisatie van de inspanningen en prestaties van Westvoorne op de verschillende prestatievelden van de Wmo.
• Een gezamenlijk gedragen visie op maatschappelijke ondersteuning 2008-2011
onder andere op basis van interactieve bijeenkomsten, zowel intern als extern.
• Een door de gemeenteraad vastgesteld vierjarenbeleidsplan op de prestatievelden
van de Wmo.
Voorlopige planning
Wat

Wanneer
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Inventarisatie en startnotitie
Projectorganisatie
• Projectgroep
• Rol van cliëntenraad en ouderenberaad
• Interne afstemming
• Taakverdeling
Interactieve bijeenkomst voor raadsleden, cliëntenraad
en ouderenberaad over verschillende Wmo-scenario’s
Startnotitie Wmo-beleidsplan voor college en gemeenteraad onder andere op basis van interactieve bijeenkomst 13 september

Bouwstenen voor Wmo beleid in kaart:
• Contourennota Wmo
• Verordening en beleidsregels
• Wmo-loket
• Netwerken en betrokken externe partijen
• Sociale en demografische gegevens (beschikbaar
via de sociale kaart)
• Coalitieakkoord
• Minimabeleid
• Jeugdbeleid
• Ouderenbeleid
• Vrijwilligerswerkbeleid
• Communicatieplannen
Externe oriëntatie / visieontwikkeling

September

13 september
25 september in college
15 oktober advies van cliëntenraad
en ouderenberaad
23 oktober college
8 november raadscommissie
27 november gemeenteraad
oktober

Visie op maatschappelijke ondersteuning
• Gemeenschappelijke beelden over Wmo.
• Onder andere door middel van interactieve bijeenkomsten met bewoners en maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties

Twee bijeenkomsten met bewoners en één bijeenkomst voor
maatschappelijke organisaties in
december

Oprichting van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning
Visie maatschappelijke ondersteuning vastgesteld door
college

Installeren raad januari 2008
Advies Wmo-raad: januari 2008
Besluitvorming college: februari
2008

Beleidsplan
Beleidsplan 2008-2011
• Doelstelling en doelgroepen
• Invulling van de prestatievelden
• Fasering en prioriteitstelling
• Relatie beleidsterreinen die grenzen aan de Wmo
• Kosten / begroting
• Evaluatie beleid op diverse prestatievelden; evaluatie verstrekkingenbeleid eind 2007, wettelijke verplichting evaluatie beleid in de breedte in 2008
Communicatie

Ter besluitvorming aanbieden mei
2008.
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Communicatieplan maatschappelijke ondersteuning.

24 september 2007

BIJLAGE I: TOELICHTING PRESTATIEVELDEN
Hoewel de gemeenten straks vooral verantwoording afleggen aan de eigen inwoners, is er wel een aantal ‘kaders’ benoemd waar de gemeente beleid op moet formuleren of waar bestaand beleid aan getoetst moet worden. Deze kaders worden
prestatievelden genoemd. De Wmo bepaalt dat gemeenten hun beleid op deze prestatievelden vastleggen in een beleidsplan. Dit plan stelt de gemeente één keer in de
vier jaar op. De negen prestatievelden zijn:
1. Bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten.
Deelname aan de samenleving wordt bevorderd door veiligheid in de buurt, een goede inrichting en onderhoud van de openbare ruimte, door behoud van voorzieningen,
zoals winkels of goede onderwijs-, sociaal- culturele- en sportvoorzieningen. Hier ligt
ook een belangrijke opgave voor het wijk- en gebiedsgericht werken.
2. Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.
Welke voorzieningen moeten er zijn om te voorkomen dat jongeren de verkeerde
kant op gaan? En als een jongere dan toch in de problemen komt, met welke ondersteuning kan zo iemand dan weer op de goede weg komen? En wat kan de gemeente doen om ouders die het moeilijk vinden om hun kinderen goed op te voeden een
steuntje in de rug te geven? Bij preventief jeugdbeleid krijgt de gemeente te maken
met de volgende functies: informatie en advies, signaleren van problemen, toegang
bieden tot het hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg.
3. Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.
Hier krijgt de gemeente de taak om informatie en advies te geven over het complete
terrein van wonen, welzijn, zorg en inkomen en eventuele aanpalende terreinen.
Voorkomen moet worden dat mensen de weg niet kunnen vinden naar allerlei voorzieningen. De informatievoorziening omvat dus niet alleen de gemeentelijke producten en diensten, maar ook die van andere publieke en private partijen en cliënten- en
patiëntenorganisaties.
4. Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
Nu voor het eerst deze ondersteuning via de Wmo een wettelijke basis krijgt wordt
verwacht dat het gemeentelijk beleid zal worden geïntensiveerd. Afstemming met de
veelal provinciaal of regionaal georganiseerde ondersteuning van vrijwilligers en
mantelzorgers zal daarbij noodzakelijk zijn.
5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.
Hier wordt de gemeente uitgedaagd om algemeen (inclusief) beleid te voeren waarbij
rekening gehouden wordt met mensen met een beperking. De toegankelijkheid van
voorzieningen staat hierbij centraal. Het gaat om bijvoorbeeld de toegankelijkheid
van openbare gebouwen, het gebruik van mobiliteitsvoorzieningen, aanpasbaar bouwen (levensloopbestendige woningen) en sociaal-recreatieve activiteiten voor speciale doelgroepen.
6. Verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve
van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.
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Het gaat dan bijvoorbeeld om de individuele woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Ook zaken als maaltijdvoorziening, begeleiding bij
zelfstandig wonen, regieondersteuning bij het dagelijkse leven, dagbesteding, sociale
alarmering en klussendiensten dragen bij aan het langer zelfstandig kunnen wonen.
7 Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang.
Onder dit prestatieveld vallen het bieden van (tijdelijk) onderdak aan dak- en thuislozen, maar ook de opvang van vrouwen die de thuissituatie hebben verlaten in verband met relationele problemen of geweld. Ook huiselijk geweld valt hieronder.
8. Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het
bieden van psychosociale hulp bij rampen.
Hierbij gaat het om vrijwel dezelfde Oggz-taken, die tot nu toe onder de Wet collectieve preventie gezondheidszorg vielen: signaleren en bestrijden van risicofactoren
bij kwetsbare personen en groepen, het bereiken en begeleiden daarvan, het maken
van afspraken met uitvoeringsinstanties etc. Preventieve psychosociale hulp bij rampen blijft onder de Wcpv vallen.
9. Bevorderen van verslavingsbeleid.
Dit betreft de preventie van verslavingsproblemen, de hulpverlening aan verslaafden
en de bestrijding van overlast door verslaafden.
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Bijlage II: Bestaand beleid dat raakt aan de Wmo
Het beleid dat nauw raakt aan de prestatievelden van de Wmo, betreft de volgende
beleidsterreinen:
• Sportbeleid
• Gezondheidsbeleid
• Ouderenbeleid (Ouderenproof)
• Integraal veiligheidsbeleid
In deze bijlage worden per beleidsterrein kort de visie en doelstellingen weergegeven.
Sportbeleid
Het lokaal sportbeleid van de gemeente Westvoorne werd vastgesteld in 2004.
Visie
Een breed aanbod van sport en bewegingsactiviteiten levert een belangrijke bijdrage
aan de sociale kwaliteit van de samenleving. Bewegen levert voor het individu een
niet te onderschatten bijdrage aan de gezondheid. Meedoen bij de organisatie van
activiteiten, deelnemen, ergens bijhoren, leidt tot verbondenheid, voldoening en zelfrespect. Sport en bewegen dragen bij aan het behoud van kwaliteit van leven en bevorderen een actieve leefstijl. De gemeente Westvoorne vindt het van belang om
deelname aan sport en bewegingsactiviteiten te stimuleren.
Doelstelling
Het realiseren van maatschappelijke doelen als verantwoorde vrijetijdsbesteding,
jeugdparticipatie, gezondheidsbevordering, sociale integratie door het scheppen van
voorwaarden voor de deelname aan en de organisatie van sport- en bewegingsactiviteiten.
Gezondheidsbeleid
Het gezondheidsbeleid van de gemeente Westvoorne werd vastgesteld in 2005. In
2007/2008 wordt een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid opgesteld.
Visie
De gemeente wil zo goed mogelijk haar taken op grond van de Wet collectieve preventie volksgezondheid uitvoeren. De uitvoering hiervan moet mede gebaseerd zijn
op het lokale gezondheidsbeleid. De nadruk binnen dit gemeentelijke gezondheidsbeleid moet liggen op preventieve taken, zoals voorlichting.
Doelstelling
Het doel van het gemeentelijk gezondheidsbeleid is de gezondheid van de inwoners
van Westvoorne te waarborgen en zo nodig te verbeteren door:
• Het positief beïnvloeden van gezondheid en gezondheidsbeleving;
• Het bevorderen van een gezonde levensstijl;
• Het werken aan een gezondere fysieke en maatschappelijke omgeving;
• Het verbeteren van beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg.
Voor het bereiken van deze doelstelling zijn de volgende beleidsvoornemens gedefinieerd:
• Jongeren leefstijlprojecten aanbieden ter bevordering van gezond gedrag;
• Ouderen bewegingsprogramma’s aanbieden;
• De buitenruimte zo inrichten dat deze uitnodigt tot bewegen;
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•
•
•
•
•
•

Het belang van goede woonruimte en daarmee samenhangend een gezonde
bevolkingsontwikkeling wordt door de gemeente ter harte genomen;
Het gezondheidspreventiebeleid richt zich de komende jaren op de maatschappelijke omgeving en in het bijzonder op onveiligheid in de directe omgeving;
Ouders hebben een belangrijke rol in de socialisatie van kinderen. De gemeente heeft een preventieve, signalerende en ondersteunende rol;
Uitvoering geven aan een preventieprogramma gericht op hart- en vaatziekten;
Een vangnet voor jongeren met problemen creëren;
De gemeente stimuleert de realisatie van een HOED-constructie (Huisartsen
Onder Een Dak) in Oostvoorne en Rockanje en houdt de situatie rond huisartsen- en tandartsenpeil de komende tien jaar nauwlettend in de gaten en
anticipeert wanneer nodig.

Jeugdbeleid
Het jeugdbeleid van de gemeente Westvoorne is vastgesteld in 2002.
Visie
Jongeren hebben ruimte nodig, dienen gerespecteerd te worden en hebben rechten.
Hier dient de gemeente rekening mee te houden en waar nodig bij te springen. De
gemeente is regisseur en verantwoordelijk voor het lokaal, integraal jeugdbeleid en
in deze rol draagt zij zorg voor voldoende voorzieningen voor de jeugd.
Doelstelling
Het in onderlinge interne afstemming creeren van kansen en mogelijkheden voor jongeren van 6 tot 18 jaar, zodat zij op een goede en leuke manier op kunnen groeien
tot gezonde, zelfstandige en betrokken burgers.
Ouderenbeleid
De gemeente Westvoorne heeft geen nota ouderenbeleid maar werkt op projectmatige basis aan ouderenwerk. Deze projecten zijn Wmo gerelateerd. Een voorbeeld
hiervan is ‘Ouderenproof’, een project dat erop gericht is om senioren, lokale organisaties op het vlak van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening en de gemeente bij elkaar te brengen. Op deze manier worden senioren betrokken bij het ontwikkelen van
lokaal, integraal en samenhangend ouderenbeleid.
Visie
Ouderen moet de mogelijkheid worden geboden om zo lang mogelijk zelfstandig te
functioneren in onze maatschappij. Een voorwaarde hiervoor is dat er goede ondersteunende voorzieningen beschikbaar zijn, die toegankelijk zijn voor alle ouderen die
hiervan gebruik moeten maken. Om de toegankelijkheid te vergroten moet er in de
gemeente een loket worden gevestigd, waar alle vragen om zorg gesteld kunnen
worden. Samenwerking met de instellingen, die in onze gemeente op het gebied van
zorg voor ouderen actief zijn, is van belang.
Doelstelling
De mogelijkheid bieden aan ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren
in de maatschappij. De voorwaarden creëren voor de sociale en maatschappelijke
participatie van ouderen in de maatschappij.
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Integraal Veiligheidsbeleid
Het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Westvoorne is vastgesteld in maart
2007.
Visie
De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid.
Maar de gemeente kan dit niet alleen: ook inwoners en ondernemers spelen hier een
belangrijke rol. Zij moeten zich niet alleen aan de regels houden, maar van hen wordt
ook verwacht dat zij daarin een eigen verantwoordelijkheid nemen. Het motto is ‘Samen werken aan veiligheid, dat werkt’.
Doelstelling
Het creëren van duurzame sociale en fysieke veiligheid op het terrein van wonen en
recreëren vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, burgers en bedrijfsleven.
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