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Inleiding
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan. De Wmo is een brede participatiewet. Doel van de wet is zoveel mogelijk
mensen – met of zonder beperking – te laten meedoen in onze samenleving.
De Wmo daagt ook onze gemeente uit een samenhangend lokaal beleid voor
de maatschappelijke ondersteuning te maken. We moeten samen vooruit
kijken en zorgen dat de Wmo ook echt een participatiewet wordt. Ook moeten
we zorgen dat de prestatievelden nog meer met elkaar samenhangen.
Tot 1 januari 2007 is veel aandacht besteed aan de absoluut noodzakelijke
zaken uit de Wmo. Voorbeelden zijn het inrichten van het zorgloket, het opstellen van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en
het aanbestedingstraject voor de huishoudelijke verzorging.
Maar de Wmo vraagt veel meer dan dat. Het gaat om de nieuwe manier van bevorderen van participatie. Dat proberen we te bereiken door de burgers meer
centraal te stellen, door lokaal dwarsverbanden tussen de prestatievelden te
leggen en door samenwerking.
Een en ander is in de afgelopen periode uitgewerkt. Het resultaat is dit Wmobeleidsplan Zuidhorn voor de periode van 2007 tot 2011.

Wettelijk kader
Artikel 3 van de Wet maatschappelijke Ondersteuning geeft aan dat de gemeenteraad voor maximaal vier jaar een plan moeten vaststellen. In dat plan
moeten wij beschrijven wat wij gaan doen aan maatschappelijke ondersteuning.

>
>
>
>

In ons Wmo-beleidsplan beschrijven wij eerst kort de kern van het prestatieveld benoemd. Vervolgens wordt per prestatieveld aangegeven:
Wat we de komende vier jaar willen bereiken, de gewenste eindbestemming.
Wat doen we doen om dit te bereiken en wie betrekken wij daarbij, met andere
woorden: hoe komen we bij onze eindbestemming.
Wanneer we het gaan doen.
Wat de plannen mogen kosten.
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Uitgangspunt
Met het formuleren van een visie, missie en een motto, bepalen we het centrale uitgangspunt voor de komende vier jaren. De visie is het ideaalbeeld, de
missie geeft hier inhoud aan. Het motto vat de visie samen.

Onze visie
“Samen, Sociaal en Slagvaardig” is de titel van het bestuursakkoord 2006
-2010 van onze gemeente. In het bestuursakkoord staat onder andere dat
goede samenwerking tussen alle partijen, die een bijdrage leveren aan het welzijn van onze gemeenschap, onontbeerlijk is om tot resultaten te komen. Alle
partijen zijn op hun eigen wijze, verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze
samenleving. De gemeente is vaak de initiatiefnemer voor het bevorderen van
deze samenwerkingn.
De titel van het bestuursakkoord en de daarbij gegeven uitleg, sluiten goed
aan bij wat de Wmo van ons vraagt. Zuidhorn is een gemeente waar inwoners
zich nauw bij elkaar betrokken voelen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor
elkaar en voor het reilen en zeilen van de gemeenschap. Zij hebben respect
voor elkaars eigenheid. Zuidhorners zijn vaak, vanuit hun maatschappelijke
betrokkenheid, in staat en gemotiveerd om actief aan de samenleving deel te
nemen. De onderlinge betrokkenheid zorgt ervoor dat mensen elkaar steunen
om zelfstandig te kunnen blijven. Gelukkig kunnen daardoor veel inwoners
nog steeds meedoen met het samen leven in onze gemeente.
“Respect, betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor en naar iedereen” is
de houding binnen onze (forenzen)gemeente. Vanuit die houding is veel oog
voor elkaars belangen en de raakvlakken. Daardoor ontstaat vanzelfsprekend
integraliteit, ook tussen oorspronkelijke en nieuwe bewoners van de gemeente Zuidhorn.
Wederzijds respect zorgt dat iedereen kan leven zoals hij of zij wil. Zo kunnen
we zorgen dat er voldoende verschillende vormen van dienstverlening blijven
bestaan. Dan is er ook echt iets te kiezen.
Door de sterke samenwerking, kan de gemeente zich richten op een faciliterende en regisserende rol. De Wmo vraagt de gemeente de regierol op zich te
nemen, omdat de gemeente kan zorgen dat iedereen wordt bereikt én betrokken.

Onze missie
Onze missie is:
de komende jaren de maatschappelijke samenhang en de actieve participatie
uit onze visie realiseren.
Wij willen de huidige sociaal maatschappelijke cohesie behouden en versterken. Daarom brengen wij mensen bij elkaar. Wij zoeken de gemeenschappelijke belangen. De gemeenschappelijke belangen gebruiken wij om de gewenste
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integratie en participatie te bereiken.
Waar belangen verschillen, zoeken wij juist naar raakvlakken. Waar tegenstellingen zijn, slaan wij bruggen of maken noodzakelijke keuzes.
Wij vinden dat de leefbaarheid afhangt van het feit of mensen, die zich
verantwoordelijk voelen, ook meedoen en verantwoordelijkheid nemen. Wij
willen zorgen dat initiatieven, die een bijdrage leveren aan het realiseren van
de gewenste gemeenschap, ook echt kunnen worden uitgevoerd. Dit mag per
woonkern verschillend worden ingevuld.

Ons motto
Op grond van onze visie en missie is ons motto voor de Wmo, voor de komende vier jaren:

Samen Verbinden
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De beleidsdoelen
Prestatieveld 1: Sociale Samenhang en Leefbaarheid
De sociale samenhang en de leefbaarheid in onze kernen zijn randvoorwaarden voor mensen om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Als mensen actief bij elkaar en bij hun leefomgeving betrokken zijn,
hoeven zij minder snel een beroep te doen op de ondersteuning en zorg door
professionele organisaties. Daarom willen wij de sociale samenhang bevorderen en de leefbaarheid van de kernen in onze gemeente versterken.
Wat willen wij in de komende vier jaar bereiken?
Sociaal cultureel werk: binnen dit beleidsterrein willen we:

1
2
3

voor zover mogelijk, de voorzieningen, die de leefbaarheid van de dorpen
bevorderen, behouden;
dat elke kern een florerend dorpshuis heeft en houdt. Een dorpshuis dat past
bij de behoefte en wensen de inwoners van het dorp;
het verenigingsleven in de dorpen ondersteunen.
Op het terrein van Sport en gezondheidsbeleid willen we

1

2
3
4

dat sport een bijdrage levert aan de leefbaarheid en het welbevinden van mensen. Sport is daarbij niet alleen bedoeld voor het individu, maar ook voor de
gemeenschap;
sportvoorzieningen creëren die meer aansluiten op de behoeften van nu;
gezond gedrag stimuleren en overgewicht bestrijden;
accommodaties voor binnen- en buitensport beter laten aansluiten op de wensen van de doelgroepen. De accommodaties moeten ook voldoende capaciteit
hebben.
Op het gebied van Cultuur en Recreatie willen we

1
2
3
4

het culturele voorzieningenniveau in onze gemeente handhaven én nieuwe
initiatieven ondersteunen;
buiten bewegen nog leuker maken voor alle leeftijdscategorieën;
onze gemeente meer toeristisch promoten;
de sociale samenhang bevorderen door kunstobjecten te ontwikkelen en
kunstzinnige en culturele activiteiten te stimuleren.

Hoe gaan wij het doen en wie betrekken wij daarbij?
Binnen het sociaal cultureel werk willen we:

>
>

de voorzieningen behouden
door ze samen met de provincie te ondersteunen met stimuleringsmaatregelen;
door bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking in te zetten of
re-integratiebanen te creëren bij de voorzieningen in de dorpen.
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initiatieven om de exploitatie van dorpshuizen in stand te houden
ondersteunen

>
>

en binnen het verenigingsleven
de verenigingen van dorpsbelangen blijven subsidiëren, bijvoorbeeld met een
waarderingssubsidie en
op de bestuurlijke overlegmomenten contact houden met de verenigingen van
dorpsbelangen.
Sport en gezondheidsbeleid

>
>
>

>

>
>
>

>

>
>
>

Onze bijdrage aan leefbaarheid willen we vormgeven door:
de sportverenigingen financieel te blijven ondersteunen;
mensen te stimuleren aan sport mee te doen, bijvoorbeeld door een financiële
vergoeding aan te bieden aan mensen die het niet kunnen betalen;
instellingen, die belangen behartigen van mensen met beperkingen (zoals de
Brug), in aanmerking te laten komen voor subsidie.
Vernieuwende sportvoorzieningen
We willen openstaan voor vernieuwende sportvoorzieningen door ideeën van
verschillende doelgroepen (55 plus, kinderen, jeugd). Dit doen we door bij de
uitbreiding van sportvoorzieningen de verschillende doelgroepen te betrekken
en de voorzieningen op hun behoeften af te stemmen. Het resultaat kan zijn
een speelveldje of een rollerskatebaan.
Stimulering gezond gedrag
Voor dit onderwerp willen we ouderen een passend beweegaanbod blijven bieden, door samen met het Huis voor de Sport en de SWgZ cursussen te geven;
de EHBO-verenigingen financieel blijven ondersteunen;
de AED’s in de sportaccommodaties behouden, ons blijven inzetten om
gebruikers op te leiden voor het gebruik van de AED’s en mensen stimuleren
reanimatiecursussen te volgen;
meer aandacht geven aan de voorlichting over gezonde voeding en inwoners
informeren over verschillende gezondheidsthema’s, onder andere via de
gezondheidsinformatiezuil bij het zorgloket.
Accommodaties binnen- en buitensport
We willen:
de financiële steun aan de sportaccommodaties voortzetten;
de drie zwembaden blijven ondersteunen in de exploitatie;
keuzes maken voor de uitbreiding van binnen- en buitensportaccommodaties
op grond van de uitkomsten van het behoefteonderzoek.
Cultuur en Recreatie

>
>
>

Cultuur
We willen:
de bibliotheken en het muziekonderwijs blijven ondersteunen;
de subsidies aan culturele activiteiten, aan vormings- en ontwikkelingswerk
en aan de harmonie- en fanfarekorpsen handhaven;
samen met verenigingen, inwoners, nieuwkomers, de andere gemeenten in
het Westerkwartier en de provincie Groningen werken aan het stimuleren van
nieuwe culturele initiatieven.
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>

>
>
>
>
>

>

>

>

Buiten bewegen
We willen het aantal speelplaatsen handhaven en speelplaatsen aanwijzen,
die een vernieuwend karakter krijgen. Hierbij willen we een relatie leggen met
nieuwe sportvoorzieningen.
Toeristische promotie
We willen:
de VVV-organisatie een sterkere rol geven;
met ondernemers (onder andere horeca) afspraken maken over de toeristische
promotie van de gemeente Zuidhorn;
de aandacht in deze promotie vooral richten op het Lauwersland en het Westerkwartier;
de drie dierenweiden in onze gemeente blijven subsidiëren;
in de kern Zuidhorn een grote speeltuin of kinderboerderij realiseren. Bij het
realiseren van de nieuwbouwwijk de Oostergast wordt daar rekening mee
gehouden.
We willen de toeristische en recreatieve voorzieningen in stand houden en
financieel blijven ondersteunen.
Kunst
We willen
ons bij het realiseren van een kunstwerk laten adviseren door een selectiecommissie, waarin ook de inwoners van het betreffende dorp vertegenwoordigd
zijn;
de subsidies aan kunstzinnige activiteiten handhaven.

Prestatieveld 2: Preventieve ondersteuning van
jeugdigen en hun ouders
Bij dit prestatieveld zetten we vooral in op het voorkomen van problemen bij
het opgroeien van jeugdigen uit onze gemeente. Daarnaast moeten ouders
goed toegerust zijn voor hun verantwoordelijke opvoedingstaak.
Om dit te bereiken is een goed netwerk van voorzieningen nodig en moeten
we problemen bij de jeugd vroegtijdig signaleren om grotere problemen te
voorkomen.
Wat willen wij in de komende vier jaar bereiken?
Jeugd- en jongerenwerk en Jeugdgezondheidszorg

1
2
3
4
5

We willen:
dat jongeren (0 tot 23 jaar) gelijke kansen krijgen om voorzieningen, waar de
gemeente invloed op heeft, te gebruiken;
de jongeren een passende plek bieden voor ontspanning;
de weerbaarheid van jongeren versterken en bevorderen dat zij meedenken
over het jeugdbeleid;
ouders met problemen bij het opvoeden van hun kinderen, ondersteunen;
informatie en advies geven, zodat jongeren weten waar ze voor hulp terecht
kunnen;
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6
7

bestrijden dat voorzieningen in preventief jeugdbeleid overlappen;
dat de jeugd van 0 tot 23 jaar gezond opgroeit en dat we tijdig inzicht hebben
in hun gezondheidsproblemen.
Sport

1
2

We willen:
de samenhang versterken tussen school, sport, welzijn en buitenschoolse
opvang;
ervoor zorgen dat het sportaanbod gezond gedrag bij jeugdigen stimuleert.
Onderwijs

1
2
3
4

We willen:
problemen bij jongeren zo vroeg mogelijk signaleren, ook in de voorschoolse
situatie;
dat elke jongere voldoende is toegerust om met een redelijke kans van slagen
de arbeidsmarkt te betreden;
dat één partij de hulpverlening aan jongeren van 0 tot 23 jaar coördineert en
aanstuurt;
de maatschappelijke voorzieningen waar mogelijk koppelen aan een school
door gebruik te maken van het concept Brede School. Deze voorzieningen
moeten wel een meerwaarde hebben voor het onderwijs.

Hoe gaan wij het doen en wie betrekken wij daarbij?
Jeugd- en jongerenwerk

>
>

>
>

>
>
>
>

>

Gelijke kansen tijdens opvoeding.
We willen:
het peuterspeelzaalwerk blijven subsidiëren;
financiële steun blijven geven aan het zorgadviesteam. Dit team signaleert
vroegtijdig problemen en onderneemt actie. We willen één zorgadviesteam
dat zich richt op de 0 tot 23 jarigen;
dat de jongerenwerkers van de SWgZ actief op zoek blijven gaan naar jongeren
en hen ondersteunen (vindplaatsgericht werken);
in het bijzonder letten op de kwaliteit van de uitvoering van het jongerenwerk
en daarover heldere afspraken maken met de SWgZ.
Ontspanning voor jongeren.
We willen:
de ontmoetingsplekken voor jongeren in stand houden en ons daarbij vooral
richten op het aanbieden van activiteiten voor jongeren;
de subsidie aan de SWgZ voor de vier jeugdsozen handhaven;
de activiteiten voor kinderen voortzetten, zoals de vakantiespelweken en de
straatspeeldagen;
de activiteiten voor jongeren voorzetten en in het teken van de tijdelijke stimuleringsregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(BOS- impuls Buurt Onderwijs Sport) de activiteiten bovendien uitbreiden;
de openstelling van dorpshuizen tijdens de jaarwisseling financieel blijven
ondersteunen.
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>
>
>

>

>
>
>

>

>

>
>
>

Weerbaarheid versterken en jongerenparticipatie
We willlen:
de subsidie aan bureau HALT, voor het geven van vuurwerklessen en lessen die
vandalisme moeten voorkomen, handhaven;
de weerbaarheidstrainingen voor de leerlingen van het basis- en voortgezet
onderwijs financieel blijven ondersteunen;
samen met de SWgZ een digitaal jongerenplatform ontwikkelen, waarin de
jongeren over allerlei zaken hun mening kunnen geven.
Opvoedingsondersteuning
We willen:
de licht pedagogische hulpverlening verder ontwikkelen, onder andere door
de gezinscoach, die gezinnen met problemen ondersteunt, subsidiëren en een
opvoedspreekuur realiseren;
ouders via Jeugdgezondheidszorg, een cursus “Peuter in zicht” aanbieden;
ouders voorlichten over alcohol- en drugsgebruik;
ouders stimuleren meer meer te doen, hen nog meer betrekken bij de ondersteuning van jongeren en bij het begeleiden van jeugd- en jongerenactiviteiten.
Informatie en advies
We willen samen met andere gemeenten, werken aan een Centrum voor Jeugd
en Gezin en onderzoeken of een relatie kan worden gelegd met bestaande
informatiesteunpunten en zorgstructuren;
Bestrijding overlap voorzieningen
We willen de hulpverlening aan jongeren coördineren en hierover afspraken
maken met de betrokkenen. Dit willen we samen met de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs doen.
Gezondheid en tijdig inzicht
We willen:
de GGD blijven subsidiëren voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg;
tijdig inzicht krijgen in gezondheidsproblemen van de jeugd, waarbij het
elektronisch kinddossier een nuttig hulpmiddel kan zijn;
structureel voorlichtingsprojecten organiseren op het gebied van verslavingspreventie.
Sport

>
>

>
>
>

Samenhang
We willen voor het voortgezet onderwijs het project Buurt Onderwijs en Sport
blijven uitvoeren en
de samenhang tussen school, sport, welzijn en buitenschoolse opvang versterken door het ontwikkelen van een Brede School.
Stimuleren gezond gedrag
We willen:
de natte gymnastiek blijven subsidiëren. Aan de oudste vier groepen wordt een
paar keer per jaar spelvormen gegeven in het water;
de sportactiviteiten gericht op de jeugd blijven subsidiëren (zoals subsidies
voor schoolsportdagen);
het project Kies voor Hart en Sport blijven uitvoeren. In dit project worden
kennismakingscursussen op het gebied van sport aangeboden aan basisschoolkinderen;
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>

de BOS-impuls (Buurt Onderwijs Sport) gebruiken om gezonde en actieve
leefstijl bij jongeren te bevorderen.
Onderwijs

>

>
>

>

>

>

Tijdig signaleren
We willen dat betrokken partijen (zoals het Kindercentrum en scholen)
gebruik maken van een systeem, waarin de informatie over bijvoorbeeld
gedragsproblemen onderling uitwisselbaar is. Hiervoor kan het elektronisch
kinddossier worden ingezet
Jongeren voldoende toerusten
We willen
het Regionaal Meld- en coördinatiepunt (RMC) handhaven. Het RMC probeert
voortijdig schoolverlaters weer op het rechte spoor te krijgen;
samen met de gemeente Groningen en de Westerkwartiergemeenten afspraken maken over een sluitend netwerk, zodat jongeren tijdens het schooltraject
niet buiten de boot vallen;
het periodieke overleg continueren met de jeugdagent, de coördinator jongerenwerk, de RMC-trajectbegeleider en de burgemeester. Dit overleg is bedoeld
om de aanpak van probleemjongeren goed op elkaar af te stemmen;
Afstemming hulpverlening
We willen zorgen voor een goede coördinatie van de bestaande instanties
en samen met de provincie, jeugdzorg en andere betrokken partijen goede
afspraken maken over de hulpverlening aan jongeren.
Koppeling met maatschappelijke voorzieningen
We willen bij de bouw van nieuwe scholen rekening houden met toekomstige
gebruikers. Zo willen we bij de ontwikkeling van een school in de Oostergast
rekening houden met het concept Brede School.

Prestatieveld 3: Informatie en advies
Met het geven van informatie en advies bedoelen we activiteiten die de
inwoners van onze gemeente de weg wijzen in het veld van maatschappelijke
ondersteuning.
Naast de aanwezige welzijnsvoorzieningen hebben we een zorgloket gerealiseerd. Bij het zorgloket kunnen burgers terecht voor diverse hulpvragen
op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Ook kunnen ze
hier informatie krijgen over het ‘oerwoud’ aan regelingen, voorzieningen en
instellingen.
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Wat willen wij in de komende vier jaar bereiken?
Zorgloket

1
2

3

We willen:
het zorgloket laten uitgroeien tot een regelloket, waar de voorzieningen ook
daadwerkelijk voor de klant worden geregeld.;
het aanbod van het zorgloket zo uitbreiden, dat inwoners er terecht kunnen voor álle vragen op het gebied van zorg (zorg in de breedste zin van het
woord);
dat meer mensen de weg naar het zorgloket weten te vinden en ook gebruik
maken van de voorzieningen waar ze recht op hebben.
Welzijnsvoorzieningen

1
2
3

We willen:
dat de voorzieningen speciaal gericht op ouderen, dicht bij zijn;
dat er geen overlap is in het aanbod van welzijnsdiensten;
dat het Algemeen Maatschappelijk Werk1 kwalitatief goed functioneert.
Overig

>

We willen dat (sport-)verenigingen informatie en advies kunnen krijgen over
allerlei zaken (bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid en sponsoring).

Hoe gaan wij het doen en wie betrekken wij daarbij?
Zorgloket

>
>
>

>
>

Groei zorgloket
We willen:
eerst goed in beeld brengen wat een regelloket moet inhouden, hoever we in
cliëntondersteuning gaan en welke voorzieningen we willen aanbieden;
keuzes maken over de toekomst van het zorgloket. Die keuzes zijn mede
afhankelijk van de evaluatie van het zorgloket ;
de medewerkers van het zorgloket voldoende en continu scholen in het herkennen van hulpvragen, zodat zij álle doelgroepen goed kunnen helpen.
De weg naar voorzieningen
We willen:
gericht en actief voorlichting geven over de voorzieningen die het zorgloket
aanbiedt;
de toegang tot voorzieningen aantrekkelijker maken.
Welzijnsvoorzieningen

>

Voorzieningen voor de verschillende doelgroepen
We willen:
de drie steunpunten (Aduard, Grijpskerk en Oldehove), waar ouderen terecht
kunnen, handhaven. Daarnaast willen we de relatie tussen de drie steunpun1 Iedereen die (ingewikkelde) problemen heeft, kan een beroep doen op het Algemeen
Maatschappelijk werk, dat hulp biedt bij praktische en (psycho-) sociale problemen.
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>

>
>

>

ten en het zorgloket versterken, evenals de relatie tussen het zorgloket en het
bureau sociale raadslieden2;
met de SWgZ afspraken maken over de relatie tussen het zorgloket en de
steunpunten. De ouderenadviseurs kunnen bijvoorbeeld, waar nodig, het
contact met het zorgloket leggen;
de steunpunten hulp laten bieden aan alle kwetsbare mensen, niet alleen aan
ouderen;
de welzijnsdiensten, bedoeld voor de ondersteuning van ouderen, jongeren,
mantelzorgers en vrijwilligers vanuit één welzijnsinstelling aanbieden.
Algemeen maatschappelijk werk
We willen met de uitvoerder van het algemeen maatschappelijk werk heldere
afspraken maken over de kwaliteit van het uit te voeren werk.
Overig

>

We willen het Huis voor de Sport Groningen blijven subsidiëren. Het Huis
voor de Sport ondersteunt sportverenigingen en geeft advies over allerlei
onderwerpen.

Prestatieveld 4:
Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn twee belangrijke pijlers waar de Wmo
op rust. Het gaat immers om de zorg en inzet voor naasten. Mantelzorg staat
voor een aantal waarden, dat de Wmo wil versterken in deze samenleving. Die
waarden zijn: medemenselijkheid, solidariteit met minder gezonde familieleden en buren, mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor
hun omgeving.
Ook vrijwilligers zijn onmisbaar, zij worden ook wel het cement van de samenleving genoemd. Binnen de keten van ‘zelfzorg’ tot zorg door een professionele instelling spelen vrijwillige inzet en mantelzorg een grote rol.
Wat willen wij in de komende vier jaar bereiken?
Mantelzorgers

1
2
3
4

Wij willen
dat mantelzorgers (van alle leeftijden) zich bewust zijn van hun taak;
dat mantelzorgers zich gewaardeerd en gesteund weten in hun belangrijke
werk;
dat er voldoende en passende ondersteuning is voor mantelzorgers;
dat mantelzorgers deze ondersteuning ook weten te vinden.
Vrijwilligers

5

Wij willen bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Zuidhorn bereid zijn
vrijwilligerswerk te doen en
2 Het bureau sociale raadslieden geeft informatie en advies in het bijzonder op het gebied
van inkomen, werk en wonen. Zij weten veel van wetten en regels en weten hoe instanties
werken.
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6

dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties voldoende worden ondersteund in
het werk en dat ze zich gewaardeerd voelen.

Hoe gaan wij het doen en wie betrekken wij daarbij?

>

>

Bewustwording en waardering mantelzorgers
Wij willen samen met de Mantelzorggroep Zuidhorn, naast de dag voor de
mantelzorg, jaarlijks een aantal bijeenkomsten of contactmomenten organiseren en
samen met de Mantelzorggroep Zuidhorn en de uitvoeringsorganisatie SWgZ periodiek voorlichting verzorgen met betrekking tot het thema
mantelzorg(ondersteuning).
Passende ondersteuning mantelzorgers

>

>

>
>

Wij willen:
periodiek de ondersteuning van de mantelzorgers afstemmen met de partijen
in het veld (de SWgZ, de mantelzorggroep Zuidhorn, het platform Hattinga
Verschure3 en het Provinciaal Coördinatiepunt Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg);
dat mantelzorgers via het Zorgloket een samenhangend aanbod van mantelzorgondersteuning wordt aangeboden en dat zij niet van het kastje naar de
muur worden gestuurd;
de SWgZ financieel ondersteunen zodat de stichting bij de uitvoering van
activiteiten ook de mantelzorgers kan ondersteunen;
dat een zorgvrager, die wordt ondersteund door een mantelzorger, ook een
beroep kan doen op de Wmo-voorzieningen van onze gemeente. Op die manier ontlasten we de mantelzorger. Daar willen wij de verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Zuidhorn en de daaraan
gekoppelde indicatiestelling op afstemmen.
Ondersteuning Vrijwilligers

>

>

>

Wij willen
de diverse vrijwilligersorganisaties, die nu in aanmerking komen voor een
gemeentelijke subsidie, ook in de komende vier jaar financieel ondersteunen
met (waardering)subsidies;
de komende vier jaar de leefbaarheidprijs blijven uitreiken aan organisaties/
personen, die zich op vrijwillige basis bijzonder inzetten voor onze gemeenschap;
het project Vrijwillige Inzet Zuidhorn (VIZ) structureel ondersteunen en de uitvoering in handen stellen van de SWgZ. Het project moet zich in het bijzonder
richten op het ontwikkelen en behouden van een netwerk dat een meerwaarde
heeft voor de vrijwilligers in onze gemeente. Het doel moet worden bereikt via
bemiddeling, informatie en advies en deskundigheidbevordering;

3 Het Platform Hattinga Verschure behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in
de provincie Groningen.
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>

>

>
>

dat het VIZ-project zich daarnaast in het bijzonder gaat richten op de doelgroep jongeren en speciaal voor deze doelgroep projecten organiseert zoals
maatschappelijke stages;
dat het VIZ-project zich nog meer richt op de inzet van de doelgroep 55-plussers. Zij kunnen hun levenservaring, kennis en vaardigheden verzilveren en
daarbij zelf ook weer inspiratie opdoen, zich gewaardeerd weten en nieuwe
contacten leggen;
met enkele grote lokale bedrijven afspraken maken over de ondersteuning van
het vrijwilligerswerk in onze gemeente;
de medewerkers van de gemeente meer bewust maken van het lokale vrijwilligerswerk door deel te nemen aan het zogenoemde jaarlijkse MADD-evenement.

Prestatieveld 5: Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van mensen
met beperkingen.
Dit prestatieveld gaat over het zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de activiteiten in de samenleving. We willen graag dat mensen zo lang mogelijk op
een plezierige wijze zelfstandig kunnen wonen, ook als er ondersteuning of
zorg nodig is. Hierbij moet ook aandacht zijn voor andere woonvormen.
Wat willen wij in de komende vier jaar bereiken?
Gehandicaptenbeleid

>

We willen bij het reguliere beleid altijd kijken naar de gevolgen voor mensen
met beperkingen.
Ouderenbeleid

1
2

Wij willen dat ouderen zo lang mogelijk volwaardig kunnen meedoen in de
samenleving en
dat het ouderenbeleid zich vooral richt op kwetsbare ouderen en het voorkomen van kwetsbaarheid.
Mensen met psychische problemen

>

We willen bevorderen dat mensen met psychische beperkingen deelnemen
aan de maatschappij.

Hoe gaan wij het doen en wie betrekken wij daarbij?
Gehandicaptenbeleid

>

We willen:
zoveel mogelijk inclusief beleid voeren voor mensen met beperkingen, geen
doelgroepenbeleid. Inclusief beleid betekent dat we bij het reguliere beleid
automatisch rekening houden met mensen met beperkingen. Resultaat is dat
algemene voorzieningen ook beschikbaar zijn voor mensen met een beperking;
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>

>

de adviescommissie gemeentelijk gehandicaptenbeleid tijdig betrekken bij besluiten met gevolgen voor mensen met beperkingen. Zo kunnen de belangen
van deze doelgroep tijdig worden meegenomen in de realisatie van plannen
(zoals bij de bouw van voor publiek toegankelijke gebouwen en woonwijken);
in ons wegenbeleidsplan minimale eisen opnemen over de kwaliteit van onze
voet- en fietspaden en bij het formuleren van deze eisen meer rekening houden met mensen met beperkingen.
Ouderenbeleid

>

>

>

>

Meedoen in de samenleving
Wij willen het woningaanbod laten aansluiten op de behoeften van ouderen.
Dit doen we samen met de woningcorporaties, de SWgZ en belangenorganisaties voor ouderen; en
oudere eigenaar-bewoners de mogelijkheid bieden hun woningen geschikter
te maken, zodat ze langer in de eigen woning kunnen blijven wonen (via het
project Opplussen woningen van oudere eigenaar-bewoners).
Kwetsbare ouderen
We willen de uitvoering van het ouderenwerk onder de SWgZ blijven subsidiëren en op grond van deze subsidie afspraken maken over aandacht voor
kwetsbaarheid voor zelfstandig wonenden; en
de ouderenbonden en diverse ouderenactiviteiten, zoals het alzheimercafé,
blijven subsidiëren.
Mensen met psychische problemen

>

We willen het ‘maatjesproject’ uitvoeren. Bij het maatjesporject worden mensen die door langdurige psychische problemen zijn vereenzaamd, in contact
gebracht met vrijwilligers om samen af te spreken en leuke dingen te ondernemen.
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Prestatieveld 6:
Voorzieningen voor mensen met beperkingen.
Dit prestatieveld is een nader gespecificeerd onderdeel van prestatieveld 5.
De deelname van mensen met een beperking aan het maatschappelijk verkeer
wordt bevorderd als zij zich met hun rolstoel, of met een ander hulpmiddel,
gemakkelijker kunnen bewegen in hun woonomgeving.
Onder de Wmo-voorzieningen vallen woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulp bij het huishouden.
Wat willen wij in de komende vier jaar bereiken?
Voorzieningen in het kader van de Wmo

1
2
3

We willen:
mensen met beperkingen passende voorzieningen verlenen, zodat ze zo lang
mogelijk mee kunnen doen in de samenleving;
een tijdige en passende indicatiestelling;
dat bij de bouw van nieuwe zorgwoningen rekening wordt gehouden met
eventuele beperkingen van de toekomstige bewoners. Bijvoorbeeld door bij
de bouw alvast een verhoogd toilet te plaatsen. Dit om een beroep op Wmovoorzieningen achteraf te voorkomen.

Hoe gaan wij het doen en wie betrekken wij daarbij?

>

>

>

>

>

>
>
>

Voorzieningen in het kader van de Wmo
We willen voor 1 januari 2009 de verordening “Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Zuidhorn” evalueren op basis van de opgedane
ervaringen en het klanttevredenheidsonderzoek. Zonodig wordt de verordening aangepast Bij de evaluatie kijken we onder andere naar de volgende
punten, we willen:
een persoonsgebonden budget aanbieden dat toereikend is om de voorziening
te kopen. Uit dit budget moeten ook de kosten voor administratieve verwerking worden betaald;
bekijken of we een eigen bijdrage gaan vragen voor (sommige) Wmo-voorzieningen en of deze eigen bijdrage afhankelijk kan worden gesteld van inkomen
en/of vermogen;
bij het indiceren voor huishoudelijke hulp nader bepalen wat onder gebruikelijke zorg wordt verstaan.
Verder willen we:
bij de volgende aanbesteding van huishoudelijke hulp de verschillende methoden van aanbesteding onderzoeken, waaronder het Zeeuwse model. De kern
van dit model is dat de gemeente een prijs vaststelt en iedere aanbieder die
voor die prijs kan leveren mag door cliënten worden ingehuurd;
de instellingen die warme maaltijden verstrekken blijven subsidiëren;
het vervoer voor leerlingen met beperkingen blijven vergoeden;
de gehandicaptenparkeerkaarten blijven verstrekken.
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>

>

>

Indicatiestelling
We willen met de uitvoeringsorganisatie, die ons indicatieadviezen geeft,
goede afspraken over maken over de uitvoering van een tijdige en passende
indicatiestelling en
dat bij de indicatie huisbezoeken worden afgelegd om een beter beeld te krijgen van de hulpvraag. Eerst moet echter worden onderzocht of dit financieel
uitvoerbaar is.
Nieuwbouw zorgwoningen
We willen met de woningcorporaties, zoals Wold en Waard, afspraken maken
over het tijdig (op de tekentafel) aanbrengen van passende voorzieningen in
nieuw te bouwen zorgwoningen. Dit leggen we vast in de verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Zuidhorn.

Prestatieveld 7, 8 en 9:
Maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke
gezondheidszorg en Verslavingszorg.
Bij maatschappelijk opvang gaat het om mensen die al dan niet gedwongen
de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht in de
samenleving te handhaven. Bij vrouwenopvang zijn relationele problemen en
vaak ook geweld de oorzaak van het verlaten van de thuissituatie. Het kenmerk
van mensen in de openbare geestelijke gezondheidszorg is dat ze te kampen
hebben met meerdere problemen, waardoor de hulp aan deze personen met
verschillende hulpverlenende instellingen moet worden afgestemd. Verslaving
speelt in veel gevallen een rol. Daarvoor moet dan ook gericht aandacht zijn.
Wij vinden preventie een noodzakelijk en belangrijk onderdeel bij dit thema,
omdat voorkomen beter is dan genezen.
Wat willen wij in de komende vier jaar bereiken?
Maatschappelijke opvang

1
2
3

We willen:
voorkomen dat mensen in de problemen raken en daardoor het huis worden
uitgezet;
voorkomen dat relationele problemen dusdanig hoog oplopen dat huiselijk
geweld ontstaat;
dat vluchtelingen en asielzoekers van de reguliere maatschappelijke ondersteuning gebruik maken.
Openbare geestelijke gezondheidszorg

4

We willen dat mensen met psychische problemen de stap naar ondersteuning
en zorg durven te maken. Ook willen we de kennis over ziektebeelden vergroten.
Verslavingszorg

>

We willen voorkomen dat mensen verslaafd raken aan genotsmiddelen.
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Hoe gaan wij het doen en wie betrekken wij daarbij?
Ad 1, 2 en 3 Maatschappelijke opvang

>
>

>
>
>

>
>
>

We willen:
dat het zorgloket een verwijsfunctie heeft voor ondersteuning van maatschappelijke opvang, zoals vrouwenopvang en verslavingszorg;
het netwerk4, waarin problemen vroegtijdig gesignaleerd worden en waarin
afspraken worden gemaakt voor hulp aan mensen met complexe problemen,
handhaven en versterken;
de coördinator en deelnemers aan dit netwerk verder bijscholen in het signaleren en oplossen van problemen;
uitvoering geven aan het woonkansbeleid. Dit om te voorkomen dat huurders
met een huurachterstand het huis worden uitgezet;
dat mensen huiselijk geweld kunnen melden bij het Advies- en Steunpunt
Huiselijk Geweld Groningen, dat zonodig direct hulpverlening wordt ingezet
(Eerste Hulp bij Huiselijk geweld) en dat het zorgloket meldingen van huiselijk geweld snel doorspeelt en niet alleen doorverwijst;
de afspraken continueren, die met de (centrum-)gemeente Groningen zijn
gemaakt over maatschappelijke opvang en hulp;
het Algemeen Maatschappelijk werk blijven subsidiëren, zodat kwetsbare
mensen professionele hulp kunnen krijgen;
het bureau Slachtofferhulp financieel blijven ondersteunen.
Ad 4 Openbare Geestelijke gezondheidszorg

We willen in samenspraak met belangenorganisaties periodiek voorlichting
verzorgen over ondersteuning en ziektekenmerken en
het aanbod voor hulp en ondersteuning laagdrempelig maken. Het zorgloket
kan hierin een rol vervullen.
Ad 5 Verslavingszorg

>
>
>

We willen
volwassenen met beginnende alcoholproblemen in overleg met Verslavingszorg Noord-Nederland, een laagdrempelig hulpaanbod doen;
voor jeugdigen op het voortgezet onderwijs structureel voorlichting over
verslavingspreventie organiseren;
dat het ouderenwerk bij de uitvoering van de activiteiten aandacht besteed
aan de alcoholproblematiek bij ouderen en daarover afspraken maken met de
SWgZ.

4 De deelnemers van dit OGGZ-netwerk zijn: Wold&Waard, GGD Groningen, Algemeen
maatschappelijk werk, Verslavingszorg Noord Nederland, politie, Den Eikelaar, Sociale
Zaken, Thuiszorg Groningen, GGZ, ouderenadviseur en de coördinator.
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Prestatieveld 10:
Aangepast wonen en wonen met zorg
De behoefte aan aangepast wonen en wonen met zorg zal in onze gemeente
in de komende jaren toenemen. Deze toename is enerzijds het gevolg van de
groei van het aandeel van ouderen op de totale bevolking (vergrijzing). Anderzijds willen mensen, die afhankelijk zijn van zorg, niet langer gebonden zijn
aan locaties van zorginstellingen (extramuralisering).
Om te bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen,
zijn meer combinaties van wonen en zorg nodig.
Wat willen wij in de komende vier jaar bereiken?

1
2

We willen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning kunnen blijven wonen en
dat vraag en aanbod van ouderen en zorgwoningen goed op elkaar aansluiten.

Hoe gaan wij het doen en wie betrekken wij daarbij?

>

>

>

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen
We willen uitvoering geven aan het project Opplussen woningen van oudere
eigenaar-bewoners. Voor oudere eigenaar-bewoners betekent het tijdig
aanbrengen van aanpassingen meer comfort en veiligheid in de woning. Bovendien vergroot dit de mogelijkheid om langer zelfstandig te blijven wonen.
We wilen met Wold en Waard afspraken maken over ondersteunende maatschappelijke voorzieningen in de woonkernen.
Vraag en aanbod ouderen en zorgwoningen
We willen eerst goed inzicht krijgen in de vraag van ouderen naar zorgwoningen. Dit doen we via een woningmarktonderzoek. De woonplannen om
het aanbod goed aan te laten sluiten op de vraag, worden vastgelegd in een
visiedocument. Dit doen we samen met Wold en Waard en mogelijke andere
partijen. In het visiedocument leggen we ook vast hoe we met de tekorten
omgaan.
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Inspraak
Bij de totstandkoming van het beleidsplan Wmo zijn veel partijen betrokken.
We hebben de verschillende gemeentelijke adviescommissies, de adviesraad
Wmo Zuidhorn, belangenorganisaties, cliëntenorganisaties, professionals en
(lokale) instellingen in een vroeg stadium bij de planontwikkeling ingeschakeld. Zowel bij de inventarisatieronde als bij het opstellen van de conceptbeleidsdoelen is nadrukkelijk inbreng van deze partijen gevraagd. Vervolgens is
deze inbreng zichtbaar meegenomen in het beleidsplan Wmo Zuidhorn.
Naast bovengenoemde betrokkenheid zijn onze inwoners, samen met de
werkgroep Wmo en de adviesraad Wmo Zuidhorn, nauw betrokken bij de
plannen voor de komende jaren.
Een grote, gemêleerde groep inwoners heeft deelgenomen aan de vier Wmoinspraakavonden. Deze inwoners hebben hun tijd en energie gegeven om
samen te bespreken wat de gemeente Zuidhorn moet doen én laten in de
uitvoering van de Wmo. De inspraakavonden waren zeer geslaagd. De inbreng
van de inwoners is zichtbaar in dit beleidsplan Wmo Zuidhorn.
De wet verplicht ons met elkaar te onderzoeken wat burgers van de Wmoplannen vinden. Dit doen we in de vorm van een klanttevredenheidsonderzoek. De resultaten van een dergelijk onderzoek zijn vooral een barometer
voor de uitvoering van de Wmo. Wij onderzoeken de klanttevredenheid van
onze inwoners in 2008 voor het eerst. Dit doen we samen met de adviesraad
Wmo Zuidhorn.
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Planning (prioriteiten)
Per prestatieveld is ons einddoel (bestemming over vier jaar) bepaald. Hoe ziet
onze route naar de eindbestemming eruit?
Wij beschouwen ons beleidsplan Wmo als de kapstok, waaraan de verdere uitwerking van plannen in de komende jaren wordt opgehangen. Daarom is hebben we een globaal tijdpad gemaakt (kaderstellend). Bij de verdere uitwerking
van de plannen kunnen wij in de komende jaren vervolgens aangeven hoe de
route naar de eindbestemming er precies uitziet. Het maken van een gedetailleerd tijdpad is om verschillende reden nu nog niet te realiseren.
Natuurlijk willen wij de voortgang van de verschillende plannen zorgvuldig
bewaken. Daarom hebben we de plannen zichtbaar gemaakt in onze concernplanning. Ook willen we de te behalen resultaten zichtbaar maken. Dit
waarborgen we door het Wmo-beleid tussentijds (begin 2009) te evalueren.
Veel zaken die wij benoemen in ons Wmo-beleidsplan worden nu al uitgevoerd. We geven in het beleidsplan aan dat we deze activiteiten willen continueren, omdat deze nog steeds bijdragen aan hetgeen we willen bereiken.
De zaken die we nu goed doen, willen en moeten we vooral blijven doen. Dat
bleek ook uit de inbreng van onze inwoners tijdens de inspraakavonden.
Eind 2005 heeft de gemeenteraad de startnota Maatschappelijke Ondersteuning Wonen, Welzijn en Zorg vastgesteld. Omdat de voorwaarden rond
de Wmo toen nog niet volledig helder waren, is er bij veel activiteiten voor
gekozen het bestaande beleid voorlopige voort te zettend. Daarnaast hebben
we gekozen voor beleidsintensivering op een aantal prestatievelden.
Ook hebben we eind 2005 als doel gesteld dat we met de invoering van de
Wmo vooral in gesprek willen (blijven) met onze burgers, belangenorganisaties en cliënten. Samen met deze groepen willen we een adviesraad Wmo
Zuidhorn instellen.

>
>

>
>
>

De doelen uit de startnota zijn inmiddels allemaal gerealiseerd. De doelen
zijn:
onze gemeente heeft per 1 juli 2006 een Zorgloket;
we hebben met de verantwoordelijke partijen heldere afspraken gemaakt over
de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente. Sinds
1 juli 2007 werken de welzijnspartijen samen binnen de Stichting Welzijn
gemeente Zuidhorn;
de verordening Wmo-voorzieningen Zuidhorn is vóór de invoering van de
Wmo vastgesteld;
het onderzoek naar de woon- en zorgbehoeften door Companen is afgerond.
De uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen van beleidskaders;
de inwoners van onze gemeente worden op verschillende manieren betrokken
bij de Wmo-plannen. Sinds begin 2007 heeft onze gemeente een adviesraad
Wmo.
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Waar gaan we ons in 2008 op richten en welke onderdelen
krijgen prioriteit?

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Intensiveren van het ouderenwerk, onder andere door nog meer steunpunten
te ontwikkelen en uit te venten;
intensiveren van de activiteiten op het terrein van het jongerenwerk;
extra ondersteunen van de mantelzorgers;
handhaven van het VIZ-project (vrijwilligerswerk Zuidhorn) zodat de ondersteuning van vrijwilligers ook het komende jaar is gewaarborgd;
breder inzetten op weerbaarheidtrainingen voor leerlingen van het basis- en
voortgezet onderwijs;
ondersteunen van dorpshuizen en beheer van het Cultureel Centrum Zuidhorn;
investeren in zwemvoorzieningen, door het beschikbaar stellen van een extra
krediet voor het zwembad “De Waterborgh”;
projecten in het kader van Cultuur, Recreatie en Toerisme, zoals het SWETproject; ondersteunen;
doorontwikkelen van het Zorgloket;
ontwikkelen van een Centrum voor Jeugd en Gezin;
ontwikkelen van een visie op onze drie zwembaden.

Waar gaan we ons in 2009 en 2010 op richten en welke
onderdelen krijgen prioriteit?

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Organiseren van voorlichtingsprojecten gericht op gezond gedrag, gezonde
opvoeding, verslavingspreventie en creëren van een gezond leefklimaat;
uitvoeren van het zogenaamde ‘maatjesproject’ voor mensen die door langdurige psychische problemen zijn vereenzaamd;
realiseren van een sportaanbod gericht op gezond gedrag;
opzetten van het pilotproject Jeugd en Alcohol;
ontwikkelen van speelvoorzieningen voor nieuwe doelgroepen in combinatie
met vernieuwende sportvoorzieningen;
ontwikkelen van projecten om onze gemeente in toeristisch en recreatief
opzicht beter op de kaart te zetten;
versterken van de positie van de VVV in onze gemeente;
verzorgen van de Wmo-voorzieningen in relatie met de aanbesteding van de
huishoudelijke hulp;
investeren in een goede indicatiestelling. Daarbij willen wij huisbezoeken
afleggen, zodat we een beter beeld krijgen van de hulpvraag;
ontwikkelen van plannen voor de geestelijke gezondheidszorg;
doorontwikkelen woonkansbeleid en versterken OGGz-netwerk;
ontwikkelen van de doorgaande zorglijn voor leerlingen in het basisonderwijs
(met sluitende dagarrangementen);
continueren van het project vrijwilligerswerk (VIZ);
uitvoeren van het project “opplussen woningen van oudere eigenaar-bewoners”.
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Financiering					
Zoals al opgemerkt, voeren we veel zaken uit ons Wmo-beleidsplan, nu al
uit. Totaal is hiermee in 2008 een gemeentelijk budget gemoeid van ruim 6.2
miljoen (exclusief nieuw beleid 2008).

>
>
>
>
>
>

Bovenop dit bedrag wordt in 2008 nog eens € 124.000 structureel geïnvesteerd in Wmo-gerelateerde zaken zoals:
investeringen in zwemvoorzieningen;
projecten in het kader van Recreatie en Toerisme;
weerbaarheidstrainingen en intensivering jongerenwerk;
ondersteuning steunpunten;
intensivering mantelzorgondersteuning;
intensivering ouderenwerk.

>
>
>
>
>
>

Daarnaast wordt in 2008 voor een bedrag van € 81.500 incidenteel geïnvesteerd in:
dorpshuizen;
beheer van het Cultureel Centrum in Zuidhorn;
samenwerking Regionaal Cultuurplan;
SWET-project;
pilot Jeugd en Alcohol;
VIZ-project.
Vanaf 2009 is op grond van het Wmo-budget nog een structureel budget
beschikbaar van € 146.709. Deze gelden nemen wij mee in de integrale afweging, waarbij de Wmo-doelen in beeld blijven. Zonder financiële armslag kan
een groot deel van onze Wmo-doelen niet worden gerealiseerd.
Naast het nog beschikbare Wmo-budget ontvangt onze gemeente in de
komende jaren voor een aantal beleidsvelden extra geld van het Rijk, onder
andere voor ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorgers.
Niet alle doelen kunnen simpelweg worden bereikt door inzet van extra geld.
In de komende jaren moeten we vooral ook een beroep doen op onze creativiteit. Als we slim geld kunnen genereren, dan moeten we het niet nalaten. En
waar we zaken zonder geld kunnen realiseren, moeten we het vooral (blijven)
doen.
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Tot slot
Onder het motto ‘Samen Verbinden’ zijn we begin dit jaar gestart met de
voorbereidingen om te komen tot een Beleidsplan Wmo Zuidhorn. Na
een geslaagd samenspel tussen gemeentelijke bestuursorganen, burgers,
adviescommissies, belangenorganisaties, instellingen, professionals en
beleidmakers, ligt er nu een definitief beleidsplan Wmo Zuidhorn. In dit plan
staat beschreven wat wij de komende jaren gaan doen aan maatschappelijke
ondersteuning. Wij vinden dat met ons Wmo-beleidsplan de maatschappelijke samenhang en de actieve participatie, die in onze visie staat, kan worden
gerealiseerd.,. Samen optrekken en verbindingen leggen kan in het bijzonder
worden bereikt als wij gezamenlijk respect, betrokkenheid en verantwoordelijkheid tonen voor en naar iedereen. Wij hopen dat met de voorgestelde
plannen al onze inwoners kunnen blijven meedoen met het samen leven in
onze mooie gemeente Zuidhorn.
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Afkortingenlijst
AED

Automatische Externe Defibrillator

BOS

Buurt Onderwijs Sport

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

GGD

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGz

Geestelijke gezondheidszorg

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

MADD

Make A Difference Day

OGGz

Openbare geestelijke gezondheidszorg

SWgZ

Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn

VIZ

Vrijwillige Inzet Zuidhorn

VVV

Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning
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