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Inleiding
De gemeente is na het eerste jaar van de wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) verplicht om elke vier jaar een beleidsplan op te stellen. B&W werkt daartoe
binnen de door de raad gestelde kaders een of meer beleidsplannen uit over het te
voeren beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning.
In het plan dient in ieder geval te worden aangegeven:
•
•
•
•

wat de gemeentelijke doelstellingen zijn op de verschillende prestatievelden;
hoe het samenhangende beleid wordt uitgevoerd en welke acties worden ondernomen in de periode die het plan bestrijkt;
welke resultaten de gemeente wenst te behalen in de periode die het plan bestrijkt;
welke maatregelen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders nemen om de kwaliteit te borgen van de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning;
welke maatregelen worden genomen om de keuzevrijheid te bevorderen voor
degenen aan wie maatschappelijke ondersteuning wordt verleend.

Daarnaast moet het plan de resultaten van het meningvormende totstandkomingsproces met burgers en organisaties beschrijven.

Het eerste Wmo-beleidsplan
Met de invoering van de Wmo is een vliegende start gemaakt. In eerste instantie
was het streven om de uitvoering van de hulp bij het huishouden goed geregeld te
krijgen per 1 januari 2007. Daar zijn we – en met ons de meeste andere gemeenten
– goed in geslaagd. Vervolgens is de aandacht verlegd naar een aantal uitvoeringsaspecten van de hulp bij het huishouden en naar de totstandkoming van een Wmoplatform. En nu dan de opstelling van het beleidsplan. Niet alleen een beleidsplan
dat de nieuwe aspecten behandelt, maar dat ook bestaande zaken bij elkaar brengt.
Integraliteit is het toverwoord.
Gezien de breedte en omvang van de Wmo moet dit plan op verschillende manieren
bezien worden. Op sommige punten is al duidelijk waar we naartoe willen. Daar kan
dan ook een expliciet omschreven resultaat met een daarbij behorende indicator als
meetinstrument benoemd worden. Op andere gebieden zien we wel een soort
streefdoel, maar weten we nog niet exact hoe het eindresultaat er uit zal gaan zien.
Daar is nog onderzoek nodig of moet nog overleg gevoerd worden. Een indicator
benoemen is een moeilijk karwei, omdat we nog niet precies weten wat we moeten
meten. De indicator zal dan b.v. een nota zijn die ergens uitsluitsel over biedt of een
tussenrapportage. Deze indicator is dan niet bedoeld om het resultaat te meten,
maar om de voortgang, het proces te bewaken. Tot slot zal het zo zijn dat in een
aantal gevallen de indicatoren die het inhoudelijke resultaat meten niet in dit plan
komen, maar in de deelnotitie of de specifieke nota over een onderwerp.
Juist omdat het beleidsplan nog veel voornemens en uit te zoeken zaken bevat, kan
het niet zo zijn dat de notitie als star en niet meer te veranderen document wordt
gehanteerd. Wij zullen u dan ook voorlopig jaarlijks in december via de commissie
InZa informeren over de voortgang van de verschillende in het plan opgenomen zaken. Mocht er sprake zijn van voortschrijdende inzichten die niet passen binnen de
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eerder vastgestelde kaders en uitgangspunten die uitgewerkt zijn in het voorliggende plan, zullen wij niet schromen om u nadere voorstellen te doen. Dit alles uiteraard in overleg met het Wmo-platform.

Aansluiting beleidsplan bij gemeentelijke missie en visie en collegeprogramma
Het is natuurlijk logisch dat een belangrijk beleidsplan als het voorliggende aansluit
op de gemeentelijke missie en visie en het collegeprogramma.
De missie luidt als volgt:
De Gemeente Beek gaat voor een Duurzaam Sociaal en Leefbaar B.A.E.K.,
waarbij B.A.E.K. staat voor Bestuurskracht, Ambitie, Efficiëntie en Kwaliteit.
Hierbij is aangegeven dat de gemeente deelname aan de gemeenschap wil stimuleren en de zelfredzaamheid van haar inwoners wil bevorderen. Dat sluit exact aan
op de besturingsfilosofie die wij voor de Wmo willen hanteren, waarin wij toe willen
naar burgers die “stuurman van hun eigen leven“ zijn.
In het collegeprogramma is de Wmo als één van de speerpunten benoemd. Ook
met dit programma is aansluiting in die zin dat ook daar de zelfredzaamheid (naast
een beheersbaar financieel aspect en een efficiënte en effectieve indicatie) als één
van de indicatoren is benoemd.

Opbouw beleidsplan
Het beleidsplan is opgebouwd uit een algemeen deel en een specifiek deel.
In het algemene deel is opgenomen:
• een terugblik
• de besturingsfilosofie
• de vastgestelde kaders en beleidsuitgangspunten
• enkele demografische gegevens
• financieel perspectief
In het specifieke deel wordt ingegaan op de verschillende prestatievelden en wordt
aangegeven op welke wijze het Wmo-platform bij een en ander wordt betrokken.
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1 Algemeen deel
Wat is er tot nu toe gebeurd?
Begin 2005 is binnen de regio Westelijke Mijnstreek een aanvang genomen met de
voorbereidingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In april 2005
hebben een aantal startbijeenkomsten plaatsgevonden in het gemeentehuis van de
voormalige gemeente Geleen. Tijdens deze bijeenkomsten hebben zorgvragers,
zorgaanbieders en raads- en commissieleden de gelegenheid gehad te discussiëren
over de contouren van de nieuwe wet en de gevolgen daarvan voor het lokale niveau. Deze bijeenkomsten hebben uiteindelijk geresulteerd in een eerste proeve
van het visiedocument Wmo. Na informele en formele inspraak is het visiedocument
uiteindelijk in mei 2006 vastgesteld.
Vervolgens is in september 2006 het Beleidskader Wmo vastgesteld, als ook de
verordening Wmo met de daarbij behorende nadere regelen. Duidelijk was dat de
Wmo met ingang van 1 januari 2007 zoveel mogelijk beleidsarm zou worden ingevoerd.
In de laatste maanden van 2006 hebben alle gemeenten alle zeilen bijgezet om de
start van de Wmo – en dan met name de “overname” van de uitvoering van de hulp
bij het huishouden – gladjes zou verlopen. Geconstateerd wordt dat gemeenten
daar behoorlijk in geslaagd zijn.
Niet onbelangrijk in de korte geschiedenis van de Wmo in Beek is de vaststelling
van de verordening burgerparticipatie Wmo in mei van dit jaar. Op basis van deze
verordening is het Wmo-platform aan de slag. Hoewel het platform pas in juni officieel geïnstalleerd is, is het al vanaf begin 2007 betrokken bij een aantal processen.
Eén van die processen is de opstelling van de kaders en de beleidsuitgangspunten
voor het thans voorliggende beleidsplan geweest. De kaders en uitgangspunten
heeft u in juni vastgesteld.
Tot slot hebben in mei van dit jaar een aantal Wmo-doorstart(dialoog)bijeenkomsten
plaatsgevonden met zorgvragers, zorgaanbieders en raads- en commissieleden.
Deze zijn in de gelegenheid gesteld om hun mening te ventileren over de verdere
aanpak en invulling van de Wmo. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen
worden meegewogen bij de opstelling van dit beleidsplan.

De besturingsfilosofie
Over de besturingsfilosofie hebben wij u al in ons voorstel over de kaders en beleidsuitgangspunten uitgebreid geïnformeerd. Voor de korte termijn is de gemeente
aan zet en zal samen met alle betrokkenen vorm moeten geven aan de Wmo.
Daarom wordt voor de korte termijn dan ook gezocht het scenario “de gemeente
aan het roer”. Voor de langere termijn staan wij echter het scenario “stuurman van
je eigen leven” onder het motto “mensen helpen zichzelf te helpen” voor. Ook hier
hangt het van de duidelijkheid van het doel bij een prestatieveld af in hoeverre nu al
kan worden aangegeven hoe de weg van “sturing” naar “zelfredzaamheid” zal verlopen. Uit de beschrijving bij de verschillende prestatievelden zal dit blijken.
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De vastgestelde kaders en beleidsuitgangspunten
U heeft de volgende kaders en beleidsuitgangspunten vastgesteld:
Vanuit het visiedocument 2005
• Liever welzijn dan zorg
• Liever civiele dan professionele organisaties
• Op zoek naar ‘multipliers’
Vanuit het collegeprogramma 2006 - 2009:
De gemeente krijgt een zwaardere rol bij de maatschappelijke ondersteuning van
inwoners. Het streven is mensen te ondersteunen bij het zo lang en goed mogelijk
zelfstandig leven. Met andere woorden, Beek wil de zelfredzaamheid van haar inwoners bevorderen.
Maar hiervoor is wel zorg nodig. Zorg voor elkaar en vanuit de gemeente, welzijnsen zorginstellingen. Voor mensen die thuis wonen en voor mensen die in een zorgcomplex leven. Wij zijn ons hierbij bewust van onze solidariteit met minder bedeelden; in onze eigen samenleving en elders in de wereld.

Enkele demografische gegevens
Allereerst wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de Beekse bevolking tot en met 20251.
Eerst de absolute cijfers:
Jaar
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1

Totaal

0-10

1020

2030

3040

4050

5060

6070

7080

16757

1746

2073

1503

2036

2893

2638

2001

1290

507

70

16577

1679

2040

1547

1864

2848

2637

2047

1310

526

79

16401

1591

2039

1569

1723

2788

2625

2068

1372

540

86

16228

1509

2005

1586

1649

2706

2595

2142

1398

548

90

16046

1439

1961

1647

1560

2581

2609

2171

1408

576

94

15872

1349

1933

1690

1460

2511

2611

2205

1418

601

94

15699

1323

1843

1730

1406

2385

2611

2263

1408

628

102

15520

1303

1786

1737

1363

2243

2617

2305

1422

639

105

15345

1277

1707

1760

1338

2108

2614

2328

1454

641

118

15173

1269

1629

1761

1334

1981

2601

2361

1480

641

116

15007

1259

1564

1757

1348

1835

2597

2342

1525

666

114

14840

1227

1525

1733

1369

1713

2584

2341

1564

657

127

14678

1240

1457

1729

1379

1586

2545

2322

1608

690

122

14516

1236

1390

1713

1401

1512

2478

2321

1632

703

130

14355

1245

1337

1691

1404

1429

2411

2307

1664

711

156

14205

1265

1273

1632

1441

1360

2341

2294

1704

730

165

14041

1260

1252

1598

1445

1315

2220

2308

1739

733

171

13887

1241

1220

1578

1460

1289

2113

2298

1794

731

163

13738

1260

1190

1518

1481

1263

1993

2316

1794

748

175

13588

1277

1181

1455

1487

1251

1878

2303

1816

770

170

Gegevens afkomstig van Cbs.

8090

90 en
ouder
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In onderstaand overzichtje is de bovenstaande tabel vertaald in percentages.
Jaar
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

bevolking
taal
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81

to-

0 – 20 jaar

20 – 60 jaar

60+

100
97
95
92
89
86
83
81
78
76
74
72
71
69
68
66
66
64
64
64

100
98
96
94
93
91
90
88
86
85
83
82
80
78
76
75
73
71
69
67

100
102
105
108
110
112
114
116
117
119
120
121
123
124
125
126
128
129
130
131

Wat kan uit deze gegevens worden afgeleid?
Krimp van de bevolking
Deze zal in de periode t/m 2025 in Beek sterker zijn dan in de andere gemeenten in
de Westelijke Mijnstreek en veel sterker dan algemeen in Nederland.
Als het aantal inwoners op dit moment op 100% wordt gezet, is dit percentage in
2025 gedaald tot
Beek
81%
Schinnen
85%
Sittard-Geleen
93%
Stein
90%
Ontgroening
De ontwikkeling van het aantal 0 – 20-jarigen vertoon in de komende jaren ook een
dalend beeld. De afname in Beek en Schinnen is groter dan die in Sittard-Geleen en
Stein. Ten opzichte van heel Nederland is de afname in de Westelijke Mijnstreek
fors te noemen.
Demografische druk
De ontwikkeling van het aantal 20 – 60-jarigen, geeft hetzelfde beeld te zien als de
ontwikkeling van de 0 – 20 jaren. Ook hier is de afname in het Beekse het hevigst.
Vergrijzing
De ontwikkeling (toename) van het aantal 60+ ers geeft een ander beeld te zien.
Beek loopt in het begin in de pas met de andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en rond de helft van het komende decennium zal de toename van het aantal
60+ ers minder zijn dan in de andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en in
heel Nederland.
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Conclusie uit het vorenstaande is dat de demografie in deze regio en met name in
Beek een extra uitdaging vormt in het kader van de Wmo. Echter: er gloeit licht aan
de horizon: het lijkt er op dat de bevolkingsontwikkeling zich in deze regio en dan
me name in Beek versneld inzet in vergelijk met heel Nederland. Dat zou kunnen
betekenen dat een stabilisatie dan wel ommekeer ook eerder te verwachten is.
Voor nu en de komende jaren zal deze ontwikkeling een stevige impact hebben op
verschillende gebieden. Niet alleen als het gaat om een toename van het aantal individuele voorzieningen en de aanspraak op de hulp bij het huishouden, maar ook
op andere gebieden als welzijn, vrije tijdsbesteding, leefbaarheid en vrijwilligerswerk
en mantelzorg. De tendens zal zijn: “van groei naar stagnatie” en “van jong naar
oud”.

Financieel perspectief
Hulp bij het huishouden
In eerste instantie wordt gefocust op de ontwikkeling met betrekking tot de financiën
ten aanzien van de hulp bij het huishouden. In onderstaand overzicht zijn voor wat
betreft de inkomsten de gegevens verwerkt zoals die in de junicirculaire zijn opgenomen2. Voor wat betreft de uitgaven is rekening gehouden met de volledige herindicatie van cliënten in 2007 en daarmee een verschuiving van HH plus naar HH basis (85%). Verder is uitgegaan van een lichte stijging van de zorg in natura en een
handhaving van het huidige (fors aantal) aantal PGB-ers.
Financiële prognoses ten aanzien van de hulp bij het huishouden
budget
netto
budget
netto
eigen bidrage ZIN
eigen bijdrage pgb
budget

uitgaven
ZIN bruto
uitgaven
pgb bruto
total uitgaven

saldo ZIN
sldo pgb
saldo

2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

€ 1.618.250

€ 1.281.472

€ 1.328.502

€ 1.377.258

€ 1.427.803

€ 1.480.204

€ 155.490

€0

€0

€0

€0

€0

€ 301.181

€ 311.497

€ 318.527

€ 324.406

€ 329.657

€ 334.616

€ 28.939
€ 2.103.860

€ 29.930
€ 1.622.899

€ 30.606
€ 1.677.635

€ 31.171
€ 1.732.834

€ 31.675
€ 1.789.135

€ 32.152
€ 1.846.971

2007

2008

2009

2010

2011

2012

€ 1.145.145

€ 1.025.109

€ 1.095.428

€ 1.116.107

€ 1.156.307

€ 1.174.097

€ 598.991

€ 619.999

€ 634.326

€ 646.301

€ 656.999

€ 667.107

€ 1.744.136

€ 1.645.107

€ 1.729.755

€ 1.762.408

€ 1.813.306

€ 1.841.203

2007
€ 774.286
-€ 414.562

2008
€ 567.860
-€ 590.068

2009
€ 551.601
-€ 603.721

2010
€ 585.556
-€ 615.130

2011
€ 601.153
-€ 625.324

2012
€ 640.723
-€ 634.955

€ 359.724

-€ 22.208

-€ 52.120

-€ 29.574

-€ 24.171

€ 5.768

Bedragen excl. Wmo-subsidies en uitvoeringskosten. Budget geïndexeerd met 0,037 (percentage niet in de junicirculaire genoemd. Opbrengst eigen bijdrage op basis van eigen bijdrage 2005. Geen rekening gehouden met suppletieregeling.
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Het vorenstaande betekent – zoals ook reeds bij de 2e BERAP 2007 en de begroting 2008 aangegeven – dat het verwachte grote tekort op de voorziening hulp bij
het huishouden lijkt mee te vallen. Ook in vergelijk met de andere gemeenten in de
Westelijke Mijnstreek springt Beek er relatief positief uit.
In grafiekvorm ziet een en ander er als volgt uit:
Budget HbH

Prognose budget-uitgaven HbH Beek
€ 2.500.000

Totaal Uitgaven
Saldo

€ 2.000.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€0
-€ 500.000

Basis
2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Voor wat betreft de verwachte inkomsten
Eén van de redenen dat Beek er relatief positief uitspringt, is gelegen in het feit dat
de algemene uitkering minder gedaald is dan verwacht. Dat komt omdat de bevolkingsopbouw (en dan vooral het aantal ouderen) één van de indicatoren voor de
bepaling van de algemene uitkering is. Als gezegd heeft Beek in vergelijk met de
regio en met heel Nederland veel ouderen. Vandaar dat de uitkering op dat punt hoger uitvalt.
Voor wat betreft de verwachte uitgaven
Echter, we moeten niet te vroeg juichen. Er is ook een belangrijk risico: Op dit moment is er sprake van een groot aantal PGB-ers. Het is bekend dat mensen die voor
de komst van de Wmo zorg in natura geboden kregen en nu een PGB hebben, terug zijn gegaan in de omvang van de hulp (minder uren). Het is niet ondenkbaar dat
deze groep voor een deel toch weer gebruik gaat maken van de (voor de gemeente
duurdere) zorg in natura. In dat geval heeft dat voor de gemeente negatieve financiele gevolgen. Verder is de verwachting dat door de vergrijzing, ontgroening en krimp
van de bevolking de noodzaak van velen om gebruik te maken van hulp bij het huishouden groter zal worden, waardoor de uitgaven ook zullen toenemen.
Het is belangrijk dat we deze financiële ontwikkeling op de voet blijven volgen. Dat
wordt onder meer gegarandeerd door het contractbeheer dat ten aanzien van de
hulp bij het huishouden wordt uitgevoerd. Hiermee wordt niet alleen de kwaliteit van
de dienstverlening bewaakt, maar wordt ook nadrukkelijk in de gaten gehouden hoe
de ontwikkeling van de dienstverlening er in kwantitatief opzicht uitziet (werkelijke
realisatie in vergelijk met prognose). Daarnaast zullen natuurlijk de landelijke ontwikkelingen gevolgd moeten worden.
Andere prestatievelden Wmo
Als bijlage bij dit stuk is een schema toegevoegd waarin de producten benoemd
staan (incl. het bedrag dat daarvoor uitgegeven wordt) die onder de verschillende
prestatievelden vallen. In het schema zijn de producten benoemd die onder de pro-
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gramma’s “maatschappelijke ondersteuning”, “jeugd- en jongerenbeleid” en “sport,
cultuur en recreatie” vallen. Deze worden grotendeels door de afdeling welzijn, zorg
en onderwijs uitgevoerd. Er is echter ook een lijstje “gerelateerd” toegevoegd, waar
producten benoemd worden die onder andere programma’s vallen en die door andere afdelingen worden uitgevoerd. Deze “gerelateerde” producten kunnen allemaal
onder prestatieveld 1 “leefbaarheid en sociale samenhang” gevat worden.
Het overzicht moet gezien worden al een “eerste proeve”. In een volgend beleidsplan zal dit onderdeel verder worden aangevuld en uitgewerkt. Bekeken wordt of dit
aanleiding geeft om de opbouw van de gemeentebegroting aan te passen. In elk
geval zal dan “echt” duidelijk worden – in totaliteit en per prestatieveld – welke financiële gevolgen de invoering van de Wmo voor onze gemeente heeft.
Algemeen
In de programmabegroting 2008 hebben wij reeds aangegeven dat ondanks de forse verlaging van de Wmo-uitkering, zonder de benodigde zorg zelf aan te tasten,
een beperkt tekort ten aanzien van de hulp bij het huishouden resteert. Bij de Najaarsnota heeft u besloten dit tekort te dekken via een bestemmingsreserve die
wordt gevoed door het verwachte overschot op de hulp bij het huishouden in 2007.
Er moeten verder ook gelden worden vrijgemaakt voor projecten in het kader van
wonen – welzijn – zorg, subsidies aan instellingen enz. Het Wmo-budget laat dit –
ondanks het bovengeschetste redelijk positieve beeld niet toe. Wij zullen u bij de 1e
berap 2008 voorleggen hoe wij in meerjarig perspectief met deze zaken zullen omgaan.
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2 Specifiek deel
De basis voor dit deel wordt voor een groot deel gevormd door de kaders en de beleidsuitgangspunten. Inmiddels hebben zich uiteraard wel een aantal ontwikkelingen
voorgedaan. Daar waar van toepassing heeft dan ook actualisatie plaatsgevonden.
Ook zijn er de nodige aanvullingen. Als eerder gezegd hebben wij het onderdeel “financieel perspectief” nog niet opgenomen. Dit wordt of in het volgende beleidsplan
opgenomen, of er vindt een aanpassing / aanvulling van dit beleidsplan plaats.
Verder hebben wij “te maken keuzes” vervangen door “acties”. De acties zullen immers veelal bestaan uit nader onderzoek, het opstellen van nota’s of uit het daadwerkelijk realiseren van een voorziening. Een keuze is dan ook óf afhankelijk van
nader onderzoek óf is al gemaakt.
Per prestatieveld wordt nu – rekening houdend met het vorenstaande - het volgende
stramien gevolgd:
•
•
•
•
•
•

omschrijving van het prestatieveld
bestaand (lokaal) beleid
trends
doelgroep
binnen de planperiode te realiseren doel
acties

Opgemerkt wordt dat een deel van de teksten per prestatieveld ook al eens opgenomen zijn geweest in ons voorstel met betrekking tot de kaders en beleidsuitgangspunten.
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Prestatieveld 1: Leefbaarheid en sociale samenhang
Omschrijving
Het prestatieveld 'bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van
dorpen, wijken en buurten', is ruim en breed geformuleerd. De gemeente heeft hier
dan ook een grote vrijheid om lokaal invulling te geven en prioriteiten te stellen. De
verschillen in behoeften variëren immers tussen gemeenten, onder meer vanwege
bevolkingssamenstelling en lokale tradities. Er zijn bovendien vele manieren waarop
gemeenten de sociale samenhang kunnen bevorderen. Zorgen voor aantrekkelijke
plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten is daar een voorbeeld van. Een
wijkcentrum waar verschillende zorg- en welzijnsfuncties worden gecombineerd,
maakt het mogelijk dat verschillende groepen elkaar regelmatig tegenkomen. Ook
sport kan een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de doelstellingen op dit beleidsterrein en door de gemeente bevorderd en ondersteund worden.
Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid raakt ook andere sectoren
als wonen, ruimtelijke ordening, integratiebeleid, veiligheid en economie.
Leefbaarheid laat zich definiëren als: het wonen in een prettige en veilige omgeving,
met de mogelijkheid om (thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten. Het klinkt misschien simpel, maar het
vereist een omslag in de aanpak: van aanbod naar vraag en van categoraal naar
gebiedsgericht. Daarbij moet een andere organisatie van de zorg, welzijn en dienstverlening, van categoraal naar gebiedsgericht, zich richten op 3 componenten:
• huis
• diensten/voorziening
• omgeving
Dus: een goede toegankelijke - aanpasbare of aangepaste - woning, betaalbare en
bereikbare haal- en brengdiensten en een veilige, toegankelijke openbare ruimte.
Het spreekt dan ook vanzelf dat het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid raakt aan andere sectoren als wonen, ruimtelijke ordening, veiligheid en
economie.
Met name de laatste twee elementen, goede haal- en brengdiensten en een toegankelijke en veilige openbare ruimte, zijn niet alleen interessant voor mensen met
een handicap, maar voor iedere wijkbewoner. In die zin dienen mensen met een
beperking als hefboom als het gaat om het leefbaar maken en houden van een wijk!
Maar ook andersom, een omgeving die heel, schoon en veilig is, waarin gemeenten
dus veel investeren in leefbaarheid, zal de vraag naar zorg verminderen.
Om de leefbare woonomgeving tevens zodanig te maken dat het de sociale samenhang bevordert is kent dit beleidsterrein twee belangrijke uitgangspunten.
Ten eerste ontstaat het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid
niet alleen door de inzet van de door de gemeente gefinancierde professionele organisaties. Ook en met name gaat het om de inzet van de bewoners zelf. Een leefbare woonomgeving heeft immers geen vast format maar wordt bepaald door de
bewoners zelf. Het ligt dan ook voor de hand dat de gemeente bij de uitwerking van
dit beleidsterrein aansluit bij initiatieven van de bewoners, of dergelijke initiatieven
stimuleert, om ervoor te zorgen dat de voorzieningen in de wijk optimaal aansluiten
bij de wensen en behoeften van de bewoners.
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Ten tweede wordt de sociale samenhang bevorderd door het hanteren van het principe van algemeen naar bijzonder van bijzonder naar algemeen (oplossingen voor
leefbaarheid voor iedereen in de wijk). Vaak is het (op de lange termijn) voordeliger
om oplossingen te kiezen die niet voor specifieke doelgroepen maar voor iedereen
bruikbaar is. Dit zorgt er tevens voor dat mensen meer mogelijkheid krijgen om direct of meer op afstand elkaar tegen te komen en/of elkaar te ontmoeten.
Bestaand (lokaal) beleid
De volgende nota’s, notities, enz. hebben met dit prestatieveld van doen:
• uitvoeringsprogramma WWZ / Woonvisie
• notitie servicepunten
• notitie wijkcontactambtenaar
• gemeentelijk dienstverleningsconcept
• zondagochtendbijeenkomsten college
• nota met betrekking tot wijksteunpunt Spaubeek
• nota Buurtbeheer, inclusief doorstartnota en evaluatienota
• sociale structuurschetsen, burgeronderzoeken
• nota sport
• startnotitie ouderenbeleid
Trends
De belangrijkste trend waar rekening mee gehouden moet worden is de ontwikkeling van de bevolking (ontgroening, vergrijzing, krimp). Er zal meer nadruk moeten
worden gelegd op ouderen en alles wat daarmee samenhangt. .

Doelgroep
Dit prestatieveld treft de gehele bevolking. Eerder is echter al aangehaald dat er
specifiek gelet zal worden op de groep ouderen. In de notitie ouderenbeleid zal overigens worden uitgewerkt wie precies onder de “ouderen” begrepen worden.
Binnen de planperiode te realiseren doel
Dit brede prestatieveld behoeft zeker – ook als het gaat om de verwachte resultaten
- nadere uitwerking. Een heleboel zaken gebeuren al op de verschillende
(deel)terreinen. Deze zullen herijkt moeten worden. Wellicht dient het beleid aangepast te worden of is nieuw beleid noodzakelijk.
Vooralsnog is het belangrijk dat er een goede, volledige inventarisatie van het beleid
plaatsvindt. Hierna kan gekeken worden of aanpassing en/of uitbreiding van beleid
noodzakelijk is. Dit alles in samenhang uiteraard. Hierbij moet vooral worden ingezet
op ouderen.
Voor nu worden enkele concrete resultaten benoemd, die al voorkomen in b.v. het
collegeprogramma of die voortvloeien uit bestaand beleid:
• een samenhangende notitie ouderenbeleid, waarin beleid wordt geformuleerd
om te kunnen inspelen op de vergrijzing, ontgroening en krimp van de Beekse
samenleving en waarin een relatie wordt gelegd met de Wmo. Ook zullen verbanden moeten worden gelegd met lokaal volksgezondheidsbeleid en met het in
de sportnota vastgelegde sportbeleid.
• een uitwerking op lokaal niveau van het uitvoeringsprogramma wonen – welzijn
– zorg. In dit programma zal nadrukkelijk gekeken moeten worden naar de gevolgen voor “wonen – welzijn – zorg” van vergrijzing, ontgroening en krimp.
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•

•
•
•
•
•

er moet een sportnota komen die mede als basis kan dienen om te komen tot
lange termijnvisie voor sportaccommodaties. Daarnaast zal in de sportnota ook
een relatie moeten worden gelegd met lokaal volksgezondheidsbeleid, ouderenbeleid en met het beleid ten aanzien van NJOY!
realisatie van één servicepunt in de eerste helft van 2008 in Genhout en daarna
bezien of er ook nog punten in de andere kernen gerealiseerd moeten worden.
realisatie van een zorgkruispunt in Spaubeek in de eerste helft van 2008.
meer samenhang tussen de verschillende wijzen waarop de gemeente met haar
burgers communiceert.
eens in de vier jaar, één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen een burgeronderzoek houden.
volledige beschrijving van het prestatieveld inclusief binnen de planperiode te
realiseren doel, waarbij extra aandacht wordt geschonken aan de samenhang
tussen de verschillende onderdelen.

Acties
No.
01.

Wat
Start met het opstellen sportnota. De
nota zal interactief worden opgesteld.

Wie
gemeente

Wanneer
laatste kwartaal 2007

02.

Opstellen van een lokaal uitvoeringsprogramma wonen – welzijn – zorg.
Realisatie van een servicepunt in Genhout in de eerste helft van 2008. Een
servicepunt is met name voor kleine
woonkernen waar algemene voorzieningen dreigen te verdwijnen, zoals
postkantoor en pinautomaat.

gemeente

< 01.07.2008

Indicator
meer dan 85% van de
Beekse sportverenigingen kan zich in de nota
vinden
rapport

gemeente

< 01.07.2008



Duidelijkheid over de vraag of er in de
andere kernen ook een servicepunt
moet komen.
Realisatie van een zorgkruispunt in
Spaubeek. Het zorgkruispunt is gericht
op zorg en welzijn van met name ouderen. Hier is o.a. informatie te krijgen, en
ondersteuning bij het verkrijgen van
voorzieningen.

gemeente

< 01.01.2009

er worden verschillende voorzieningen aangeboden.
 meer dan 75% van
de Genhouter bevolking is tevreden
over het servicepunt
notitie

gemeente

< 01.07.2008



Startnotitie ouderenbeleid verder uitwerken tot een brede notitie ouderenbeleid.
Notitie met betrekking tot samenhang
verschillende wijzen waarop gemeente
met haar burgers communiceert.
Beschrijving van het prestatieveld.

gemeente
en platform

< 01.01.2009

gemeente

< 01.01.2009

notitie

gemeente

< 01.06.2008

notitie

gemeente
en platform

< 01.01.2010

notitie

gemeente

loopt al

afgewerkte groslijst

03.

04.

05.

06.

07.

08.
09.

10.

Per onderdeel kijken wat de samenhang is met de andere onderdelen en
vervolgens komen tot een integrale beschrijving en aanpak
Oppakken verbeterpunten uit het burgeronderzoek dat in 2006 is uitgevoerd.

er worden verschillende voorzieningen aangeboden.
 meer dan 75% van
de
Spaubeekse
bevolking is tevreden over het zorgkruispunt.
brede notitie ouderenbeleid
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11.

Nieuw
2009

burgeronderzoek

houden

in

gemeente

< 01.01.2010

burgeronderzoek
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Prestatieveld 2: Preventieve ondersteuning jeugd
Omschrijving
Het prestatieveld 'op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden' heeft betrekking
op de in een gemeente wonende jeugdigen – en in voorkomende gevallen hun ouders – bij wie sprake is van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval zoals schooluitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van
de Wet op de jeugdzorg niet nodig is dan wel voorkomen kan worden. Dit beleidsterrein geldt als aanvulling op andere wetgeving, zoals de Wcpv en de Leerplichtwet,
vastgelegde taken.
Het ligt voor de hand dat de gemeenten bij dit prestatieveld aansluiting zoeken bij de
vijf functies van het preventief jeugdbeleid die er op lokaal niveau tenminste moeten
zijn. Het betreft de functies:
•
•
•
•
•

informatie en advies;
signaleren van problemen (bijvoorbeeld om de coördinatie tussen signalerende
instanties);
toegang tot het hulpaanbod (lokale en regionale hulpaanbod, zoals vroeg- en
voorschoolse educatie, onderwijsachterstands- en HALT-voorzieningen);
licht-pedagogische hulp (opvoedingsondersteuning aan ouders en gezinnen
waar problemen zijn of dreigen te ontstaan, schoolmaatschappelijk werk);
coördinatie van zorg (afstemmen en zo mogelijk bundelen van zorg in het geval
dat meerdere hulpsoorten nodig zijn om een jeugdige of gezin te ondersteunen
voorzover deze niet reeds onder de Wcpv (basistaken jeugdgezondheidszorg)
gebracht).

Bestaand (lokaal) beleid
• nota jeugdbeleid
• Beleidsplan integrale JGZ Westelijke Mijnstreek 2006-2007
• nota zorg voor het kind
• gemeentelijk rol bij jeugdzorg
• pedagogische spreekuren
• JIT / JPP
• NJOY!
• Brede school
• zorgstructuren / zorgteams
• RAAK-producten
• Veiligheidshuis
• HALT
Trends
Het nieuwe kabinet heeft een minister voor jeugd en gezin. Deze heeft een aantal
speerpunten van beleid benoemd: de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin,
stroomlijning en kwaliteitsverbetering van jeugdzorg, het uitvoeren van pilots met
betrekking tot onwillige jongeren en gezinsbeleid. Deze zaken moeten nauwgezet
gevolgd worden.
Doelgroep
Het gaat om de doelgroep jeugd (t/m 23 jaar). Binnen deze doelgroep is er speciaal
aandacht voor de kwetsbare jeugd. Ook kunnen verder die mensen die direct be-
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trokken zijn bij jeugd (b.v. ouders/opvoeders) of zich met de jeugd bezig houden
(b.v. mensen van verenigingen) tot de doelgroep gerekend worden.
Binnen de planperiode te realiseren doel
Het jeugdbeleid – inclusief de preventieve ondersteuning jeugd - moet (ook) integraal worden benaderd. Hiertoe is de nota jeugdbeleid opgesteld. In deze nota
wordt een integrale aanpak van jeugdbeleid / zorg / problematiek aangeboden en
wordt een aantal concrete na te streven resultaten opgenomen. Hieronder valt ook
het beleid omtrent de NJOY!. Vanaf 1 september 2007 is een coördinator aangesteld die deze activiteiten voor zijn of haar rekening neemt.
Acties
No.
01.

02.

Wat
De volgende actiepunten als vastgelegd in de nota jeugdbeleid oppakken.
Thema Buurt en Leefbaarheid
• Accommodaties en voorzieningen
jeugd
• Opstellen sportnota
• NJOY! (BOS-impuls)
• Evaluatie subsidiebeleid
• Centrum voor jeugd en gezin
Thema Sluitend netwerk
• Pakket RAAK
• Zorgstructuren
• Leerplicht
• Onderwijsachterstanden
• Veiligheid jeugd
Alcoholmatiging en drugspreventie
Inbedding NJOY! (nieuwe omschrijving
BOS-impuls / Brede Schoolconcept) in
Beekse organisatie en binnen de
Beekse scholen en betrokken verenigingen.

Wie
gemeente

Wanneer
vanaf
september 2007

Indicator
 verschillende deelnotities over de
genoemde onderwerpen
 realisatie van minimaal één jeugdruimte

gemeente

vanaf
september 2007




deelname door alle Beekse scholen
meer
dan
250
deelnemers
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Prestatieveld 3: Informatie, advies en cliëntondersteuning
Omschrijving
Dit prestatieveld, het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning, kan
zowel een algemene als een individuele component hebben.
Met 'geven van informatie en advies' wordt gedoeld op activiteiten die de burger de
weg wijzen in het veld van maatschappelijke ondersteuning. Het kan hierbij zowel
gaan om algemene voorzieningen zoals (voldoende) informatiepunten, als om meer
specifieke voorzieningen zoals een individueel advies, of hulp bij de verheldering
van een ondersteuningsvraag. Het is wenselijk dat de gemeente zich daarbij laat
leiden door de 'één loket gedachte': een burger dient zich in principe niet vaker dan
één maal tot de gemeente behoeven te wenden om over het gehele scala van voorzieningen de nodige informatie te verkrijgen. Daarbij dient de gemeente zich niet te
beperken tot die voorzieningen waar zij zelf 'over gaat', maar ook informatie te geven over relevante aanpalende terreinen, zoals zorg en wonen.
Onder ‘cliëntondersteuning’ wordt verstaan de ondersteuning van een cliënt bij het
maken van een keuze of het oplossen van een probleem. Cliëntondersteuning heeft
de regieversterking van de cliënt (en zijn omgeving) tot doel ten einde de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen. Het kan informatie en advies, maar vooral ook uitgebreide vraagverheldering en kortdurende en kortcyclische ondersteuning bij keuzes op diverse levensterreinen omvatten. Cliëntondersteuning gaat een stap verder dan informatie en advies en richt zich op mensen die
voor een vraag of een situatie staan die zodanig complex is dat de betreffende persoon het zelf en met zijn omgeving niet op kan lossen. Maatschappelijke organisaties hebben in hun reactie op een ontwerp van dit wetsvoorstel gewezen op het belang om juist de positie van de zwakkere cliënt te versterken in de uitvoering van dit
wetsvoorstel. Dit is voor de regering aanleiding geweest cliëntondersteuning in dit
beleidsterrein te expliciteren.
Bestaand (lokaal) beleid
• zorgloket
• maatschappelijk werk
• Wmo-platform
Trends
Alle gemeenten hebben inmiddels een zorgloket. Wat opvalt is dat elke gemeente
het loket op een heel eigen wijze invult. Invulling is afhankelijk van de plaatselijke situatie. Wat wel als trend gezien kan worden is het streven om te komen tot een digitalisering van het loket. Ook daar is er echter weer een groot verschil tussen de gemeenten waarneembaar. Digitalisering is overigens een aanvulling op het bestaande en kan gebruikt worden door mensen die dat kunnen. Voor het overige wordt
gewerkt via telefoon, huisbezoek enz.
Doelgroep
De potentiële afnemers van diensten die te maken hebben met wonen, welzijn en
zorg en mensen die hulp bij het huishouden of een individuele voorziening nodig
hebben.
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Binnen de planperiode te realiseren doel
Het zorgloket moet zich ontwikkelen tot “het” gemeenteloket waar men terecht kan
voor advies en informatie in het kader van wonen, welzijn, zorg en voor indicering
als het gaat om de hulp in het huishouden en individuele voorzieningen in het kader
van de Wmo. Gekozen is voor een groeimodel. Dat betekent dat mede aan de hand
van de eerste evaluatie bekeken wordt of het loket verbreed en / of verdiept moet
worden. Bij de opening is ingezet op een “eng” loket waarin alleen de hoogst noodzakelijke diensten zijn opgenomen.
Het zorgloket moet uiteraard als functie ook passen in de Publieksbalie en het gemeentelijk dienstverleningsconcept.
Er moet een goede sociale kaart komen. Deze is een onmisbaar hulpmiddel in de
informatieverstrekking.
Acties
No.
01.

Wat
Zorgloket evalueren en bezien of er
mede naar aanleiding hiervan verbreding en/of verdieping dient plaats te
vinden.

Wie
gemeente
en
werkgroep loket
uit
het
Wmoplatform

Wanneer
< 01.01.2008

02.

Heroverwegen hoe de informatie- en
adviesfunctie vorm moet worden gegeven.

gemeente
en
Wmoplatform

< 01.06.2008

03.

Bezien in hoeverre digitalisering kan
worden ingevoerd / doorgevoerd.

gemeente
en
werkgroep loket
uit
het
Wmoplatform

< 01.06.2008

Indicator
 draagvlak bij het
Wmo-platform over
vormgeving en invulling van het
zorgloket
 meer dan 95% van
de klanten is tevreden over het
zorgloket
draagvlak bij het Wmoplatform over vormgeving en invulling van de
informatie- en adviesfunctie
notitie

04.

Bezien hoe zorgloket past binnen de
Publieksbalie en het gemeentelijk
dienstverleningsconcept.
Bezien of maatschappelijk werk voldoende soulaas biedt voor cliëntondersteuning
Evalueren Wmo-platform

gemeente

< 01.06.2008

notitie

gemeente

< 01.06.2008

notitie

gemeente
en
Wmoplatform

< 01.10.2008

Samen met andere gemeenten in de
regio onderzoeken welke sociale kaart
het meest geschikt is. Ook kijken naar
een verdere digitalisering daarvan.

gemeente

< 01.06.2008

draagvlak bij gemeente
en Wmo-platform over
het (wellicht bij te stellen) functioneren
een sociale kaart

05.

06.

07.
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Prestatieveld 4: Mantelzorg en vrijwilligers
Omschrijving
Hoewel vrijwilligerswerk en mantelzorg naar inhoud en motivatie van de betrokkenen verschillen, zijn deze thema’s voor de overzichtelijkheid van het aantal prestatievelden en het feit dat de overeenkomst gelegen is in de inzet voor de naasten, in
één prestatieveld benoemd. Het zal hier als regel gaan om algemene beleidsmaatregelen, minder vaak om individuele voorzieningen, al biedt de Wmo daartoe wel alle ruimte als de gemeente dat wenst te doen.
Hoewel de gemeentelijke verplichtingen ook op dit prestatieveld vooral 'procedureel'
zijn, wordt verwacht dat, nu de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers voor
het eerst een wettelijke basis heeft gekregen, het gemeentelijke beleid op dit punt
zeker zal worden geïntensiveerd.
Mantelzorg
Bij het verlenen van mantelzorg gaat het om het bieden van iets extra 's dat qua
duur en qua intensiteit de geschetste 'normale gang van zaken' overstijgt. Vaak is er
- in tegenstelling tot 'normale' situaties in het huishouden - sprake van een situatie
die wordt gekenmerkt door het in de knel komen van maatschappelijke verplichtingen en persoonlijke voorkeuren. Mantelzorg kan daarmee omschreven worden als
langdurende zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij
zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg
van huisgenoten voor elkaar overstijgt.

Vrijwilligersbeleid
De vrijwillige inzet van burgers, zowel informeel en ongeorganiseerd (kleinschalig
burgerinitiatief) als in georganiseerd verband (vrijwilligersorganisaties en bijvoorbeeld sport), vormt een onmisbaar deel van de ‘civil society’. Vrijwilligerswerk is ook
bij uitstek het voertuig voor burgers om verantwoordelijkheid te nemen en niet alles
van een ander of de overheid te verwachten. Met zijn vrijwillige inzet is de burger
niet slechts consument van publieke diensten, maar levert hij actief een bijdrage. Hij
geeft niet alleen zijn eigen ‘meedoen’ vorm, maar draagt ook bij aan het ‘meedoen’
van kwetsbare groepen. Belangenorganisaties van vrijwilligers wezen erop dat de
formulering van dit prestatieveld de indruk wekt dat het vooral zou gaan om vrijwillige inzet in de zorg. Dit is echter niet de bedoeling. De doelstelling van de Wmo
is ‘meedoen’ in de brede zin van het woord en het vereist dat vrijwillige inzet op alle
terreinen van de samenleving ondersteund kan worden.
Bestaand (lokaal) beleid
• subsidiebeleid verenigingen (algemene subsidieverordening inclusief beleidsregels, activiteitensubsidie, faciliteringsregeling)
• het ledenkader van verenigingen ondersteunen door deskundigheidsbevordering
en kadertrainingen
• vrijwilligersplatform
• participatie in steunpunt mantelzorg
Trends
Vrijwilligerswerk en mantelzorg vormen de basis voor de civil society, maar zijn
daarbij tegelijkertijd de achilleshiel. Onze maatschappij kenschetst zich immers juist
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door een grote individualisering. Mensen willen zich niet structureel binden, zijn wel
bereid “als het hun uitkomt” een bijdrage te leveren. De Wmo is gebaseerd op het
idee van de zorgzame samenleving, in feite een samenleving zoals die vroeger was,
waar iedereen voor elkaar zorgde (of is ook dat beeld een beetje geromantiseerd?).
Alle gemeenten bijten hun tanden stuk op dit onderwerp. Hoe buigen we de trend
van individualisering om naar een trend van zorgen voor elkaar.
Doelgroep
In eerste instantie mantelzorgers en vrijwilligers en ontvangers van mantelzorg en
vrijwillige hulp. Om te komen tot een goed functionerende civil society, heb je echter
de hele bevolking, het maatschappelijk middenveld, ondernemingen enz. nodig. Je
hele gemeenschap dus!
Binnen de planperiode te realiseren doel
Duidelijk is dat dit voor de Wmo bijzonder belangrijke prestatieveld zeker voor wat
betreft het onderdeel mantelzorg nader handen en voeten gegeven moet worden.
Om de civil society voldoende vorm te geven zal de afname van het aantal vrijwilligers en mantelzorgers in elk geval een halt moeten worden toegeroepen. Sterker
nog: er zal een ommezwaai moeten komen naar een toename van vrijwilligers en
mantelzorgers.
Wij willen hierbij aansluiting zoeken bij de voornemens van staatssecretaris Bussemaker als neergelegd in de beleidsbrief “mantelzorg en vrijwilligerswerk: Voor elkaar”. De staatssecretaris wil een 4-jarig actieprogramma vaststellen voor een kwaliteitsimpuls voor de lokale ondersteuning. Ze wil een aantal basisfuncties benoemen:
• informatie en advies;
• het bieden van diverse vormen van ondersteuning (emotioneel en educatief, financieel en materieel);
• een lokaal aanbod voor respijtzorg, als aanvulling op de AWBZ-georganiseerde
respijtzorg.
Gemeenten zullen een en ander tot lokaal maatwerk moeten ombouwen. Een punt
wat wij daarbij zullen bezien is of het mogelijk is om te komen tot een model (naar
Engels en Rotterdams voorbeeld), waarbij er een contract gesloten wordt tussen
gemeente en mantelzorger. Hierin komen mantelzorger en gemeente overeen op
welke ondersteuning de mantelzorger mag rekenen. De gemeente waardeert hiermee de inzet van de mantelzorger en biedt ter ondersteuning en verlichting een
pakket diensten en voorzieningen aan.
Acties
Omdat vrijwilligerswerk en mantelzorg naar inhoud en motivatie van de betrokkenen
verschillen, zijn de acties naar aanleiding van deze thema’s uitgesplitst.

Ten aanzien van vrijwilligerswerk
No.
01.

Wat
De bestaande subsidiewijze en subsidiemogelijkheden voor verenigingen
evalueren.

Wie
gemeente,
samen met
Wmoplatform en
verenigingen

Wanneer
< 01.04.2008

Indicator
 meer dan 85% van
de
verenigingen
staan achter een
nieuwe
subsidieverordening
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Ten aanzien van mantelzorg
No.
01.

02.

Wat
Deelname in steunpunt mantelzorg onderzoeken en bezien of een lokaal
steunpunt tot de mogelijkheden behoort.
Onderzoeken hoe gekomen kan worden tot een model waarin er een contract gesloten wordt tussen gemeente
en mantelzorger.

Wie
gemeente

Wanneer
vanaf
01.09.2007

Indicator
notitie

gemeente

vanaf
01.09.2007

notitie

- 21 -

Prestatieveld 5: Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer en
het zelfstandig functioneren
Omschrijving
Voluit gaat het hier om het 'bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en over het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een
chronisch psychisch of psychosociaal probleem.
In dit het prestatieveld wordt gedoeld op algemene maatregelen die, zonder dat men
zich tot de gemeente behoeft te wenden, ten goede kunnen komen aan een ieder
die daaraan behoefte heeft. In die zin behoeft de maatregel dus niet bij uitsluiting
gericht te zijn op mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem
of een psychosociaal probleem. Het is wel belangrijk dat er bij het nadenken over
deze maatregelen nagedacht is over het gebruik door deze groepen, zodat niet achteraf blijkt dat zij bij het gebruik daarvan buiten de boot vallen. Het van te voren nadenken over de gebruiksmogelijkheden voor mensen met beperkingen noemen we
‘inclusief beleid’. (Inclusief beleid is beleid, waarbij in alle fasen van een beleidscyclus rekening wordt gehouden met verschillen tussen mensen en dan met name met
de verschillen tussen mensen met en zonder beperkingen.)
Het gaat hier om een breed scala van maatregelen. Wat betreft de deelname aan
het maatschappelijk verkeer kan gedacht worden aan de toegankelijkheid van de
woonomgeving en openbare ruimten zoals leeszalen, het gemeentehuis, etc. De
deelname van mensen met een beperking aan het maatschappelijk verkeer zal bevorderd worden als zij zich met hun rolstoel, of met welk hulpmiddel dan ook, gemakkelijk kunnen bewegen in hun woonomgeving, en toegang hebben tot alle
openbare faciliteiten. Maar ook het organiseren van activiteiten met een sociaalrecreatief of sportief karakter zodat ook specifieke doelgroepen daaraan kunnen
deelnemen, is een goed voorbeeld.
Door het gebruik van het woord 'bevorderen' geeft dit beleidsterrein de gemeente
een grote mate van beleidsvrijheid. Zij kan daardoor invulling aan dit beleidsterrein
geven met behulp van het bestuurlijk instrumentarium waarover zij zelf beschikt. Ze
kan evenzeer, als 'pleitbezorger' van de mensen om wie het gaat, veranderingen
proberen aan te brengen op terreinen waar zij geen directe bevoegdheid heeft. Te
denken valt aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, waarvoor de gemeente niet of slechts ten dele verantwoordelijk is. Ook een sector als 'aanpasbaar
bouwen' is een voorbeeld van een terrein waarop de gemeente geen beleidsinstrumenten heeft, maar waarop zij wel degelijk voor de doelgroep belangwekkende resultaten kan boeken.
Bij participatie in de samenleving gaat het om de mogelijkheden tot deelname aan
alle aspecten van de samenleving. Deze participatie zal gelden voor alle mensen,
inclusief de doelgroep: mensen met lichamelijke beperkingen, lichte verstandelijke
beperkingen en gedragsproblemen en (ouderen, gehandicapten, chronisch zieken,
(ex)psychiatrische patiënten.
Bestaand (lokaal) beleid
• nota inclusief gehandicaptenbeleid
• gehandicaptenplatform
• op te stellen nota toegankelijkheid gebouwen
• integratie mensen met een beperking in de gemeenschap
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•
•
•

welzijnswerk
Omnibuzz
bevordering levensloop bestendig bouwen of aanpassen

Trends
Steeds meer wordt er aandacht geschonken aan het deelnemen van mensen met
een beperking in de samenleving. Vertegenwoordigers van deze groep worden
vooraf betrokken bij projecten als het gaat om toegankelijkheid en bereikbaarheid.
Ook wordt meer aandacht geschonken aan levensbestendig wonen, vóór projecten,
maar ook in bestaande situaties.
Doelgroep
Mensen met een beperking of chronisch psychisch probleem en mensen met een
psychosociaal probleem
Binnen de planperiode te realiseren doel
Mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem
moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Dit brede doel moet
verfijnd en geëxpliciteerd worden. Ook zal binnen de gemeentelijke organisatie de
noodzaak van inclusief beleid nog verder geïmplementeerd moeten worden. Dat er
sprake moet zijn van inclusief beleid wil overigens niet zeggen dat er geen inventarisatie moet komen van de kleine en kwetsbare doelgroepen die onder dit prestatieveld vallen.
Acties
No.
01.

Wat
Onderzoek toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen

Wie
gemeente

Wanneer
< 01.01.2008

Indicator
draagvlak bij het Gehandicaptenplatform

02.

Jaarlijks bezien of welzijnswerk deugdelijke bijdrage levert aan de participatie van de mensen

gemeente
met PIW

jaarlijks
mei/ juni

03.

Bevorderen uitgangspunt inclusief beleid binnen gemeentelijke organisatie.

gemeente

< 01.06.08

04.

Inventarisatie maken van kleine en
kwetsbare doelgroepen die onder dit
prestatieveld vallen.

gemeente

< 01.06.08

meer dan 80% van de
afnemers van welzijnsdiensten zijn daar tevreden over
in alle gemeentelijke
nota’s waar dat op van
toepassing is wordt rekening gehouden met
toegankelijkheid
notitie

in
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Prestatieveld 6: Verlenen individuele voorzieningen
Omschrijving
Dit prestatieveld beschrijft het onderdeel van maatschappelijke ondersteuning dat
zich richt op individuele mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem. Het gaat hier om individueel te verlenen
voorzieningen, die aan de behoefte van het individu zijn aangepast. Dat individuele
gebruikskarakter van de voorziening betekent niet dat de gemeente het verlenen
van die voorziening niet op collectieve wijze kan vorm geven. Te denken valt aan
het vervoer van gehandicapten door middel van taxibusjes waarop men een individueel beroep kan doen, vergelijkbaar met het huidige collectieve Wvg-vervoer. Of
men 'toegang' heeft tot een dergelijke voorziening hangt echter altijd af van de individuele kenmerken van de persoon met een beperking.
De gemeente is, met uitzondering van die voorzieningen waarvoor een zorgplicht
geldt, geheel vrij om te bepalen welke concrete voorzieningen zij zal verlenen, en
welke niet. Voor de hand liggende vormen waaraan gedacht kan worden zijn woonvoorzieningen, sportrolstoelen, begeleiding bij zelfstandig wonen, dagbesteding voor
ouderen, maaltijdvoorziening, sociale alarmering, vervoersvoorzieningen, klussendiensten, algemeen maatschappelijk werk of vormen van psychosociale hulpverlening.
Bestaand (lokaal) beleid
• verordening maatschappelijke ondersteuning
• besluit nadere regelen maatschappelijke ondersteuning
• contracten met zorgaanbieders
• contractbeheer uitvoering door zorgaanbieders
• contracten met andere uitvoeringsorganisaties
Trends
In het aanbod hulp bij het huishouden vindt een verschuiving plaats van HH+ naar
HH-basis.
Doelgroep
Chronisch zieken, gehandicapten, GGZ-gebruikers, ouderen, mensen met een beperking.
Binnen de planperiode te realiseren doel
Een dusdanig voorzieningenniveau bieden dat voldaan wordt aan het compensatiebeginsel.
Acties
No.
01.

3

Wat
Bezien aan de hand van de praktijk of
contracten andere uitvoeringsorganisaties gehandhaafd moeten blijven, aan3
gepast moeten worden enz.

Inmiddels afgerond

Wie
gemeente
en
Wmoplatform

Wanneer
< augustus
2007

Indicator
 aantal klachten van
klanten
 nakoming
voorwaarden contract-
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02.

03.

04.

05.

Aan de hand van contractbeheer zonodig nadere afspraken maken met
zorgaanbieders4
Bezien of de verordening dan wel het
besluit aanpassing behoeft ; in eerste
instantie uitgaan van de reacties die we
afgelopen jaar ontvangen hebben en
die voorlopig in de ijskast gezet zijn 5
Onderzoeken hoe de indicering het
beste vorm gegeven kan worden

Nieuwe aanbesteding
voormalige Wvg.

hulpmiddelen

beheer
notitie

gemeente

< half augustus 2007

gemeente

< half augustus 2007

reacties Wmo-platform,
instellingen en burgers

gemeente

< 01.07.2008

gemeente

< 01.06.2008

meer dan 95% van de
klanten is tevreden
over het indiceringsproces
notitie

Een aantal genoemde acties dient nadere toelichting Die volgt hier onder.
ad. 01 en ad. 02 Moeten we doorgaan met de zorgaanbieders waar we nu mee werken en zo ja, moeten er nadere afspraken gemaakt worden?
In de Westelijke Mijnstreek wordt de noodzakelijke hulp bij het huishouden aangeboden door Orbis, Meander en Groene Kruis/Domicura. Vanaf het begin van dit jaar
heeft eerst wekelijks, daarna maandelijks overleg met deze organisaties plaatsgevonden. Tevens wordt door een extern bureau contractbeheer gevoerd. Dit bureau
bespreekt haar bevindingen zowel met de zorgaanbieders als met de gemeenten.
Inhoudelijk kwalitatief zijn er over het functioneren van de drie aanbieders geen bemerkingen. Zowel bij gemeenten als bij de zorgaanbieders zelf zijn geen klachten
binnen gekomen.
De enige opmerking die gemaakt kan worden is het aanleveren van de benodigde
managementinformatie. De overgang van een (computer)systeem waar al jarenlang
mee gewerkt werd naar andere systemen, heeft de nodige (technische) problemen
opgeleverd. Alle aanbieders hebben daar in meer of mindere mate hinder van ondervonden. Op dit moment kan gesteld worden dat deze “problemen” tot het verleden behoren.
Gezien het vorenstaande hebben wij geen aanleiding gezien om de contracten met
de huidige zorgaanbieders niet te continueren. Ook de andere colleges in de Westelijke Mijnstreek waren die mening toegedaan. In de komende periode wordt bezien
of er wel weer een nieuwe aanbesteding gedaan moet worden. Hierover zullen wij u
op de hoogte houden.
ad. 03 Verordening maatschappelijke ondersteuning en besluit nadere regelen
maatschappelijke ondersteuning
De beleidsarme invoering naar 2007 heeft ervoor gezorgd dat in de huidige verordening en het daarbij behorende besluit, eigenlijk nagenoeg het bestaande beleid
met betrekking tot de Wvg en de hulp bij het huishouden is overgenomen. Ook is
geen rekening gehouden met afgelopen jaar gemaakte opmerkingen van diverse
organisaties.
4
5

Inmiddels afgerond
Ligt thans ter besluitvorming voor

- 25 -

Daarom wordt thans een nieuwe verordening voorgelegd. De basis voor deze verordening is niet meer het VNG-model, maar is gebaseerd op verordeningen van
meerdere gemeenten.
De praktijk van de afgelopen maanden heeft ons overigens doen besluiten om geen
rigoureuze maatregelen te treffen die leiden tot verschraling van de zorg. In dat opzicht zijn we in feite ingehaald door de realiteit. Die realiteit is dat ondanks dat er
geen beleidswijziging ten opzichte van de voorgaande periode heeft plaatsgevonden, toch het merendeel van cliënten die onder het AWBZ-regime HH+ kreeg, thans
een indicering krijgen voor HH-basis. Dit in de verhouding HH-basis 85%, HH+,
15%. Uitgegaan was van een verhouding tussen HH-basis en HH+ van 40% - 60%.
Overigens is het goed hier het verschil tussen HH-basis en HH+ nog eens aan te
geven. HH+ biedt niet meer uren zorg, het gaat er alleen om, dat bij HH+ de cliënt
geen regie over zijn of haar eigen huishouden kan voeren. Die regierol wordt vervuld door de thuiszorg. Onder de AWBZ werd het onderscheid tussen HH-basis
HH+ niet gemaakt.
De verplichting om vóór 1 januari 2008 alle cliënten een Wmo-beschikking af te geven, heeft ons doen besluiten de herindicaties versneld ter hand te nemen. Door alle
cliënten (ook die waarvan de eerdere beschikking pas in een later stadium afloopt)
vóór 1 januari 2008 daadwerkelijk te herindiceren (en niet te kiezen voor b.v. een
“administratieve” herindicatie) wordt versneld de bovengeschetste omslag gemaakt
van de duurdere HH+, naar de goedkopere HH-basis.
Deze actie en het feit dat de hoogte van de rijksuitkering minder laag uitvalt dan
verwacht, maakt het dat de verwachte financiële tekorten – op basis van de huidige
kennis - binnen de perken blijven. Rigoureuze maatregelen om met name de uitgaven te beperken achten wij op dit moment dan ook niet noodzakelijk.
Hieronder zijn in het kort de wijzigingen aangegeven die in de thans voorliggende
verordening en het voorliggende besluit zijn opgenomen ten opzichte van de vigerende versies.
Verordening maatschappelijke ondersteuning
• geen vervoersvoorziening bij een verzamelinkomen van 1,5x de norm en hoger
omdat bij dit inkomen de kosten voor vervoer als algemeen gebruikelijk gezien
wordt;
• de 1,5x de norm wordt gehanteerd omdat we het verzamelinkomen gebruiken.
Oorspronkelijk was 1,65x de norm genomen omdat de aanvrager andere kosten
kan hebben. Door wat ruimer te gaan zitten wordt hiermee (gedeeltelijk) rekening gehouden. Bij verzamelinkomen zijn deze kosten reeds afgetrokken van de
belastingen (IB-60 formulier belastingdienst);
• toekenning PGB voor sportrolstoel: uitgebreid met toekenning PGB voor “vergelijkbaar middel” (b.v. zitski);
• inhoudelijk verder weinig wijzigingen. Tekst soms wat anders, soms verschuiving naar Besluit.
Besluit maatschappelijke ondersteuning
• geen PGB mogelijk bij schulden;
• voor alle voorzieningen geldt een eigen bijdrage, behalve de rolstoelen. Deze is
gelijk aan de systematiek van 2007 met betrekking tot de HH. Voordeel is dat alle verstrekkingen aangemeld kunnen worden bij het CAK en dat betrokkene één
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•
•
•

•
•

keer een eigen bijdrage betaalt. Nadeel voor klant is dat ook een eigen bijdrage
wordt gevraagd bij vervoersvoorzieningen. Er komt nog stuk met voorbeelden
waarin de verschillen tussen vóór en ná worden weergegeven;
besparingsbijdrage wordt afgeschaft;
de opgelegde eigen bijdrage wordt geïnd gedurende maximaal 39 perioden van
4 weken;
lijst met algemeen gebruikelijke voorzieningen. Dit betekent dat sommige voorzieningen helemaal niet meer worden vergoed (verhoogd toilet, beugels tot 60
cm) en anderen gedeeltelijk niet, zoals een buggy. Dat laatste was al zo. Alleen
de meerkosten van de aanpassing worden wel vergoed, deze zijn niet algemeen
gebruikelijk.
gradatie in verhuis-inrichtingskosten vergoeding. Was € 2.268 tot 1,65x de norm,
daarboven € 1.500. Wordt € 2.268 tot 1,5x de norm, met een afbouw van € 100
bij elke € 200 meer inkomen. Het minimum blijft € 1.500;
daarnaast redactionele wijzigingen.

ad. 04 Proefproject met betrekking tot de indicering opzetten
Onze notitie met betrekking tot de aanpassing van de indicering bij de hulp in het
huishouden en de individuele verstrekkingen heeft het nodige stof doen opwaaien.
Geconstateerd wordt dat er in elk geval een hele discussie is ontstaan over de indicering en dan meer bepaald over de vraag hoe dit nu zo efficiënt mogelijk kan worden opgepakt, zodat er zo weinig mogelijk kosten aan verbonden zijn. Op deze wijze kan het geld aan de daadwerkelijk noodzakelijke zorg worden uitgegeven en lekt
er niets weg als gevolg van (te) bureaucratische processen.
In eerste instantie waren wij voornemens om een pillot op te starten waarbij voor
wat betreft de indicering voor een groot deel bij de huisartsen gelegd zou worden.
Gesprekken met de huisartsen en ervaringen van andere gemeenten hebben ons
doen besluiten deze pilot niet op te zetten. Hoewel de huisarts een belangrijke aanvullende rol in het indicatieproces kan vervullen, ligt het niet voor de hand om ook
de regie op die plek te leggen.
Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om met een aantal aanpassingen
de indicaties zoveel mogelijk “in huis” te laten plaatsvinden. Voor een groot deel gebeurt dit overigens al. Meer dan de helft van de aanvragen worden door eigen medewerkers afgedaan. Voor de overige aanvragen moet advies worden ingewonnen
bij de GGD (individuele verstrekkingen) of bij het CIZ (hulp in het huishouden). Wij
denken dat er veel tijdwinst bereikt kan worden, als we zelf meer aanvragen kunnen
afhandelen. Dat maakt het natuurlijk wel noodzakelijk dat medewerkers worden bijgeschoold dan wel dat er aanvullend personeel wordt aangetrokken. Uiteraard zullen er altijd zaken overblijven die gezien de complexiteit en de benodigde specifieke
deskundigheid niet alleen door de gemeente kunnen worden afgedaan. Daarvoor
zou een “vangnet” moeten worden ingebouwd.
Indien deze oplossing mogelijk is en er ook voor gekozen wordt is een extra punt
van aandacht de objectiviteit van de afhandelingsprocedure.
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Prestatievelden 7, 8 en 9: Maatschappelijke opvang, OGGZ, Verslavingsbeleid
Omschrijving
Maatschappelijke opvang (Prestatieveld 7)
Maatschappelijke opvang omvat activiteiten bestaande uit het tijdelijk bieden van
onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door een of meerdere problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in
staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
Onder vrouwenopvang wordt begrepen het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie
hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld.
OGGZ (Prestatieveld 8)
Onder het bieden van openbare geestelijke gezondheidszorg wordt nagenoeg hetzelfde verstaan als hetgeen in de Wet collectieve preventie volksgezondheid nu
hieronder wordt verstaan. Te weten: het signaleren en bestrijden van risicofactoren
op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt
voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de
uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg. Het bieden van psychosociale hulp bij rampen wordt niet in de Wmo ondergebracht. Dit desbetreffende deelgebied is daarom expliciet uitgezonderd van het begrip openbare geestelijke gezondheidszorg in de Wmo.
Verslavingsbeleid (Prestatieveld 9)
Ambulante verslavingszorg doelt op activiteiten bestaande uit ambulante hulpverlening, gericht op verslavingsproblemen, en preventie van verslavingsproblemen, inclusief activiteiten in het kader van overlastbestrijding van overlast door verslaving.
Bestaand (lokaal) beleid
• afspraken met betrekking tot maatschappelijke opvang ;
• voor het overige betreft het regionaal beleid.
Trends
In feite hebben deze prestatievelden en tweetal kanten: een zorgkant en een openbare orde kant. Voor wat betreft de openbare orde kant is er een ontwikkeling gaande om te komen tot een zogenaamd Veiligheidshuis. In dit huis zijn in elk geval alle
ketenpartners vertegenwoordigd. Voor wat betreft de zorgkant worden er op regionaal niveau afspraken gemaakt.
Doelgroep
Dak- en thuislozen, zwerfjongeren, zorgmijders, slachtoffers huiselijk geweld, alle
inwoners van de gemeente
Binnen de planperiode te realiseren doel
Komen tot een reëel aanbod om deze prestatievelden adequaat te kunnen invullen.
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Acties
No.
01.

02.

Wat
Samen met de andere gemeenten in
de Westelijke Mijnstreek deze taakvelden in beeld brengen en gezamenlijke
afspraken maken (wellicht op ZuidLimburgs- of Limburgs niveau)
Samen met ketenpartners komen tot
een goede invulling van het Veiligheidshuis.

Wie
gemeente

Wanneer
< 2008

Indicator
notitie

gemeente

< 2008

Totstandkoming Veiligheidshuis
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Hoe wordt het Wmo-platform bij de actiepunten in dit plan betrokken?
Met het Wmo-platform heeft overleg plaatsgevonden over de vraag of, en zo ja wanneer zij bij de uitvoering van de actiepunten worden betrokken. In een aantal gevallen zal het immers zo zijn dat de communicatie over en weer met de burgers al op
een andere manier vorm krijgt. Met het platform is in elk geval afgesproken om zoveel mogelijk vooraf te communiceren en kort te sluiten, om problemen en misverstanden achteraf te voorkomen.
De volgende afspraken zijn gemaakt:
Prestatieveld 1. Leefbaarheid en sociale samenhang:
No.
01.

Wat
Start met het opstellen sportnota. De nota zal interactief
worden opgesteld.

02.

Opstellen van een lokaal uitvoeringsprogramma wonen –
welzijn – zorg.
Realisatie van een servicepunt in Genhout in de eerste helft
van 2008.

03.

04.

Hoe?
Plan van aanpak vooraf bespreken. Terugkoppeling gedurende het totstandkomingsproces. Bespreking nota.
Nog niet besproken.
Geen directe bijdrage. Indien
behoefte wordt informatie gevraagd.
idem

Duidelijkheid over de vraag of er in de andere kernen ook
een servicepunt moet komen.
Realisatie van een zorgkruispunt in Spaubeek

idem

Startnotitie ouderenbeleid verder uitwerken tot een brede notitie ouderenbeleid.
Notitie met betrekking tot samenhang verschillende wijzen
waarop gemeente met haar burgers communiceert.

Plan van aanpak vooraf bespreken.
Gemeente maakt nota en informeert platform.

08.

Beschrijving van het prestatieveld.

09.

Per onderdeel kijken wat de samenhang is met de andere
onderdelen en vervolgens komen tot een integrale beschrijving en aanpak
Oppakken verbeterpunten uit het burgeronderzoek dat in
2006 is uitgevoerd.

Gemeente maakt nota en informeert platform.
Gemeente maakt voorzet en
legt die voor aan het platform.

05.
06.
07.

10.

11.

Nieuw burgeronderzoek houden in 2009

Gemeente stuurt de onderzoeken ter kennisname aan het
platform.
Gemeente informeert het platform.

Prestatieveld 2. Preventieve ondersteuning Jeugd
No.
01.

Wat
De volgende actiepunten als vastgelegd in de nota jeugdbeleid oppakken.
Thema Buurt en Leefbaarheid
• Accommodaties en voorzieningen jeugd
• Opstellen sportnota
• BOS-impuls

Hoe?
Na vaststelling van de nota
wordt per onderdeel bekeken
wat de betrokkenheid zal zijn.
Gemeente maakt een voorzet.
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02.

• Evaluatie subsidiebeleid
• Centrum voor jeugd en gezin
Thema Sluitend netwerk
• Pakket RAAK
• Zorgstructuren
• Leerplicht
• Onderwijsachterstanden
• Veiligheid jeugd
• Alcoholmatiging en drugspreventie
Inbedding NJOY! (nieuwe omschrijving BOS-impuls / Brede
Schoolconcept) in Beekse organisatie en binnen de Beekse
scholen en betrokken verenigingen.

Gemeente informeert het platform, op verzoek van het platform.

Prestatieveld 3. Informatie, advies en Cliëntondersteuning
No.
01.
02.
03.

Wat
Zorgloket evalueren en bezien of er mede naar aanleiding
hiervan verbreding en/of verdieping dient plaats te vinden.
Heroverwegen hoe de informatie- en adviesfunctie vorm
moet worden gegeven.
Bezien in hoeverre digitalisering kan worden ingevoerd /
doorgevoerd.

04.

Bezien hoe zorgloket past binnen de Publieksbalie en het
gemeentelijk dienstverleningsconcept.

05.

Bezien of maatschappelijk werk voldoende soulaas biedt
voor cliëntondersteuning
Evalueren Wmo-platform

06.

07.

Samen met andere gemeenten in de regio onderzoeken
welke sociale kaart het meest geschikt is. Ook kijken naar
een verdere digitalisering daarvan.

Hoe?
Het Platform (meer bepaald de
werkgroep zorgloket) wordt
vanaf het begin betrokken bij
de evaluatie en verdere vormgeving van het loket. De gemeente onderneemt actie.

Gemeente informeert platform.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gemeente neemt initiatief.
Gemeente informeert platform.

Prestatieveld 4. Mantelzorgers en vrijwilligers
Ten aanzien van vrijwilligerswerk
No.
01.

Wat
De bestaande subsidiewijze en subsidiemogelijkheden voor
verenigingen evalueren.

Hoe?
Vooraf bespreken met vrijwilligersplatform.

Ten aanzien van mantelzorg
No.
01.
02.

Wat
Deelname in steunpunt mantelzorg onderzoeken en bezien
of een lokaal steunpunt tot de mogelijkheden behoort.
Onderzoeken hoe gekomen kan worden tot een model
waarin er een contract gesloten wordt tussen gemeente en
mantelzorger.

Hoe?
Het platform creëert een werkgroep. De gemeente neemt hier
ook in zitting.
Voor wat betreft het contract zal
de gemeente het voortouw nemen. Ditmoet nog met het platform kortgesloten worden.
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Prestatieveld 5. Bevorderen deelname
No.
01.

Wat
Onderzoek toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen

02.

Jaarlijks bezien of welzijnswerk deugdelijke bijdrage levert
aan de participatie van de mensen
Bevorderen uitgangspunt inclusief beleid binnen gemeentelijke organisatie.
Inventarisatie maken van kleine en kwetsbare doelgroepen
die onder dit prestatieveld vallen.

03.
04.

Hoe?
Gehandicaptenplatform bij betrekken.
Het platform ontvangt van de
gemeente de jaarrapportages.
Actiepunt voor gemeente.
Gemeente maakt dit overzicht
en zendt dit ter kennis van het
platform

Prestatieveld 6. Verlenen individuele voorzieningen
No.
01.

Wat
Bezien aan de hand van de praktijk of contracten andere uitvoeringsorganisaties gehandhaafd moeten blijven, aangepast moeten worden enz.

02.

Aan de hand van contractbeheer zonodig nadere afspraken
maken met zorgaanbieders
Bezien of de verordening dan wel het besluit aanpassing behoeft ; in eerste instantie uitgaan van de reacties die we afgelopen jaar ontvangen hebben en die voorlopig in de ijskast
gezet zijn
Onderzoeken hoe de indicering het beste vorm gegeven kan
worden.
Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen voormalige Wvg.

03.

04.
05.

Hoe?
Platform informeert de gemeente over klachten of indien
nodig over andere uitvoeringszaken.
De gemeente stuurt het platform jaarlijks de bevindingen.
Afgesproken wordt dat het platform in een zo vroeg mogelijk
stadium de verordening ontvangt.
De gemeente informeert het
platform.
De gemeente informeert het
platform.

Prestatievelden 7 t/m 9 : Maatschappelijke opvang, OGGZ, verslavingsbeleid
No.
01.

Wat
Samen met de andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek deze taakvelden in beeld brengen en gezamenlijke
afspraken maken (wellicht op Zuid-Limburgs- of Limburgs niveau)

02.

Samen met ketenpartners komen tot een goede invulling van
het Veiligheidshuis.

Hoe?
De gemeente informeert het
platform.
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3 Slot
Wij hopen met dit plan een eerste aanzet te hebben gegeven tot een integrale aanpak van de Wmo. We realiseren ons dat er nog een lange weg te gaan is, maar zijn
er van overtuigd dat we daar met alle betrokkenen in slagen. Indien daar aanleiding
toe is zullen wij het voorliggende beleidsplan aanpassen. Dat zal uiteraard alleen
gebeuren na overleg met betrokkenen of met het Wmo-platform.

