Het College van B&W heeft op 31 augustus 2010 het Collegeprogramma getiteld “Inwoners
betrokken, betrokken inwoners” vastgesteld. In programma 2 “Opgroeien in Lansingerland” en
programma 5 “Maatschappelijke ondersteuning” wordt het WMO-beleid belicht. Hieronder worden
de speerpunten uit deze programma’s gemeld:

•

Burgerparticipatie

Meedoen van alle inwoners aan alle facetten van de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden,
familie of bekenden, is een belangrijk streven van de WMO. Als dat niet kan, zoekt de gemeente actief
naar mogelijke ondersteuning binnen de wettelijke regelingen. Het eindperspectief van de Wmo is een
samenhangend lokaal beleid voor maatschappelijke ondersteuning en de aanpalende terreinen, zoals
gezondheidsbeleid. De WMO-raad ziet zij als een belangrijk instrument voor burgerparticipatie.
•
Zorgzame samenleving
De gemeente Lansingeralnd werkt aan een zorgzame samenleving, waarin alle inwoners optimaal mee
kunnen doen, zichzelf kunnen redden, elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen en waarin zij ook
verantwoordelijkheid dragen. Daarom bevordert en ondersteunt zij de maatschappelijke inzet van
inwoners, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Zij werkt voortdurend aan een
infrastructuur en een voorzieningenniveau die een zorgzame samenleving mogelijk maakt.
•
Sluitende zorgketens
In het veld van de maatschappelijke ondersteuning en het gezondheidsbeleid spelen veel partijen een
rol. Dat vraagt om afstemming tussen partijen, tussen vraag en aanbod en om ketensamenwerking. De
meest kwetsbaren in onze samenleving hebben de meeste baat bij een goede samenwerking in de keten.
Vaak gaat het om mensen die we niet direct zien: mensen in een sociaal isolement, mensen met een ggzproblematiek, licht dementerenden, slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze groep
groeit, onder andere door de groei van het aantal ouderen met een hogere levensverwachting, de groei
van het aantal mensen met psychische problemen en de complexiteit van de maatschappij.
Het signaleren van deze kwetsbare groepen is niet eenvoudig. Het vraagt inzet van het volledige
maatschappelijk middenveld. Met een actieve benadering, sluitende zorgketens en een zorgvuldige
aanpak kan de gemeente Lansingerland deze mensen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben.
•
Gezonde leefstijl
De gemeente Lansingerland werkt aan een gezonde samenleving, waarin iedereen zich persoonlijk en
sociaal kan ontwikkelen. Thema’s daarbij zijn gezond blijven, erger voorkomen en kwaliteit waarborgen.
Het lokale gezondheidsbeleid richt zich vooral op jeugd en ouderen en op de risicogroepen. Het gaat dan
om mensen met schadelijk alcoholgebruik (speerpunt binnen de verslavingsproblematiek), mensen met
overgewicht en mensen met een (kans op) depressie en/of sociaal isolement.
Steeds meer mensen hebben moeite met een gezonde leefstijl. Ongezonde voeding en genotmiddelen
zijn in overvloed te krijgen. Daarbij is het gebruik ervan sociaal geaccepteerd. Tegelijk hebben veel
mensen een druk bestaan, zodat zij weinig tijd over hebben voor gezond bewegen. Dit geldt voor jong en
oud. Een gezonde leefstijl bevordert zij door kwalitatief goede voorzieningen en preventieve
activiteiten. Goede voorlichting over de effecten van een ongezonde leefstijl en een laagdrempelig
aanbod van beweegactiviteiten kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl. Een integrale aanpak staat
daarbij voorop.
•
Ondersteuning inwoners
Inwoners die door omstandigheden niet volledig zelf kunnen participeren, ondersteunt de gemeente
Lansingerland, zodat ook zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarbij willen we dat ze
zoveel mogelijk gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen. Waar dat niet lukt, zetten we

een individuele voorziening in. Betaalbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid zijn de kernwoorden
voor het voorzieningenniveau om op deze wijze de financiële gevolgen te minimaliseren.
•
Decentralisatie van taken
Het Rijk hevelt steeds meer taken over naar de gemeente, omdat de gemeente dichter bij de burgers
staat en beter in staat is beleid “op maat” te maken. De gemeente heeft daarbij de regierol in
maatschappelijke ondersteuning en gezondheidsbeleid. Er zal onderzocht moeten worden of dit ook
financiële gevolgen heeft voor onze gemeente en hoe we deze kunnen beperken.
•
Voorzieningen in de kernen
Vragen van burgers
Niet het aanbod, maar de vraag van de klant is leidend. Het verduidelijken van die vraag is de core
business van het Wmo-loket. Op basis van een heldere vraag kan het WMO-loket de juiste informatie
geven, een integraal advies opstellen en verwijzen naar de meest adequate vorm van ondersteuning.
De gemeente Lansingerland streeft waar mogelijk naar een samenhang met andere informatiefuncties
voor inwoners, zoals het CJG-loket.
Spreiding van voorzieningen
Inwoners die door omstandigheden niet (volledig) zelf kunnen participeren, ondersteunt de gemeente
Lansingerland, zodat ook zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Daar waar het mis dreigt
te gaan of waar het misgegaan is, grijpt zij zo snel mogelijk in om erger te voorkomen. Dit vraagt om een
goede infrastructuur van zorgvoorzieningen: inwoners moeten zorg zo dicht mogelijk bij huis kunnen
halen. Zo is er voor de inwoners van Bleiswijk een duidelijke wens dat de Bleiswijkse huisartsen zich
aansluiten bij de huisartsenpost in Zoetermeer of in Rotterdam. De gemeente heeft uitsluitend een
bemiddelende rol op dit terrein maar vanuit deze rol zal zij zich wel inzetten om de belangen en wensen
van de inwoners uit te dragen.
De gemeente Lansingerland geeft nader vorm aan het concept Zorgzame wijken in de ontwikkeling van
de nieuwe wijken.
Tevens ontwikkelt zij beleid voor voldoende woon- en verblijfsvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen
en stimuleert zij de spreiding van de eerstelijns gezondheidszorg.
Ontmoeten
Organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn werken samen om ontmoetingsmogelijkheden en
ondersteunende begeleiding voor de meest kwetsbaren aan te bieden. Hierbij zal gebruik gemaakt
worden van reeds bestaande accommodaties, zodat de beschikbare gelden besteed kunnen worden aan
de organisatie van de activiteiten voor de mensen in plaats van aan de bouw van een pand. Voor ouderen
is spreiding over de verschillende kernen van ontmoetingsplekken belangrijk, omdat de mobiliteit van
ouderen afneemt.
•

Integraal en preventief jeugdbeleid – niemand buitenspel

De gemeente Lansingerland zorgt voor integraliteit in het jeugdbeleid en voert de regie op hulpverlening
wanneer verzorging, bescherming, veiligheid of ontwikkeling van een kind in gevaar komt. Zij wil
kinderen en jongeren de ruimte bieden om veilig op te groeien en zich te ontplooien tot een volwaardig
lid van de maatschappij.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin vormt het centrale punt waar ouders, jeugdigen en professionals
terecht kunnen met vragen over opvoeding op opgroeien. Het doel van het CJG is het geven van advies,
het ondersteunen van ouders bij de opvoeding van hun kinderen en het coördineren van zorg. Het
uitgangspunt hierbij is laagdrempeligheid en het realiseren van één plan voor het hele gezin. Het belang
van het kind en de ouders staat voorop. De organisatiestructuur en realisatie van een fysiek CJG zijn
daaraan ondergeschikt. In 2010 stelt zij het Werkplan RAAK vast, waarin wordt aangegeven op welke
wijze de aanpak van kindermishandeling in Lansingerland vanaf 2011 wordt uitgevoerd. De aanpak
kindermishandeling hangt nauw samen met de aanpak huiselijk geweld. Zij streeft naar een integrale
aanpak waarbij beide onderwerpen vanaf 2011 onderdeel worden van bestaand beleid op het gebied van
gezondheid, jeugd, Wmo en veiligheid. Zij richt zich op het verder betrekken van jongeren bij

gemeentelijk beleid. De wijze waarop stemt zij af op wat jongeren aanspreekt en wat aansluit bij hun
belevingswereld. Zij zet in op aandacht voor de jeugd en het voorkomen van problemen bij jongeren. Zij
biedt zo nodig in een vroeg stadium individuele ondersteuning om te voorkomen dat de problemen
verergeren.
Voorzieningen en faciliteiten voor jeugd
De gemeente Lansingerland vindt het belangrijk dat er voor jongeren voorzieningen en faciliteiten
beschikbaar zijn om bijvoorbeeld te sporten of zich cultureel te vormen. Naast de mogelijkheid van
jongerencentra, wil zij jongeren de gelegenheid bieden elkaar in de buitenruimte te ontmoeten. Bij
voorkeur maakt zij hiervoor gebruik van bestaande mogelijkheden, zonder extra beslag op middelen. Zij
vindt het belangrijk om jongeren te betrekken en hen mede verantwoordelijk te maken. Zij treden
krachtig op tegen jongeren die overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen. Bij minderjarigen
worden de ouders aangesproken op het gedrag van de jeugdigen en de aangerichte schade zullen zij
verhalen op de daders.

