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1.

Inleiding

Op 6 december 2005 heeft de gemeenteraad van Oostzaan de Kadernota WMO, met als
ondertitel “Niet leunen, maar steunen” vastgesteld. De vastgestelde beleidskaders zijn:
1. Een beleidsarme invoering van de WMO
2. Oostzaan leefbaar en groen
3. Voorkomen is beter, inclusief beleid
4. Oostzaan sociaal en klantgericht, eigen verantwoordelijkheid
5. Maatwerk waar nodig en mogelijk
6. Regionale samenwerking
In de kadernota is aangekondigd dat een juridische analyse zou worden voorbereid. Deze
kunt u vinden in hoofdstuk 2.
Tevens werden in de kadernota de financiële kaders genoemd. Echter deze worden met dit
uitvoeringsprogramma bijgesteld, aangezien inmiddels de bedragen bekend zijn waar de
gemeente de komende jaren mee kan gaan werken. In hoofdstuk 3 zullen wij deze
beschrijven. De bijstelling heeft vooral betrekking op die prestatievelden, waar het gaat om
mantelzorg, inclusief beleid en specifieke voorzieningen.
Dit WMO uitvoeringsprogramma is vooral een plan van aanpak voor de komende jaren. Per
prestatieveld worden doelstellingen beschreven en verder uitgewerkt tot activiteiten.
Aangezien de huishoudelijke verzorging als eerste wordt overgeheveld vanuit de AWBZ naar
de WMO en dus per 1 januari tot de verantwoordelijkheden van de gemeente gaat behoren,
zal als eerste worden gewerkt aan een zorgvuldige invoering van de huishoudelijke
verzorging en de toegang hiertoe via het in ontwikkeling zijnde loket in Zaanstad. Ook wordt
bekeken hoe de vier subsidieregelingen vanuit de AWBZ kunnen worden overgeheveld naar
de gemeente. Deze zaken worden afgestemd tussen de negen gemeenten in de regio
Zaanstreek Waterland, met ondersteuning door het ISW.
Tevens zal 2006 voor Oostzaan in het teken staan van de wijzigingen in de
subsidiedeelverordeningen Sport en Cultuur naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit
hierover op 27 februari 2006. Vanaf 2007 zullen de overige activiteiten van dit WMO
uitvoeringsprogramma aan de orde komen.
De WMO is op dit moment nog een dynamisch geheel. De zorgplicht voor rolstoelen,
scootmobielen en huishoudelijke verzorging is na de behandeling van het wetsvoorstel in de
Tweede Kamer omgezet in een compensatieplicht. Hiermee worden de gemeenten verplicht
inwoners met een ergonomische of psychosociale belemmering te compenseren, zodanig
dat zij kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit heeft dus consequenties voor de
gemeente als totaal. Alle sectoren dienen voldoende aandacht te besteden aan deze
doelgroepen en dat zal vooral gelden voor prestatieveld 5, inclusief beleid.
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Ook worden de gemeenten verplicht specifieke voorzieningen (prestatieveld 6) aan te
bieden, zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget. Dit wordt verder
uitgewerkt in de verordening voor specifieke voorzieningen.
Al deze activiteiten worden verricht in nauwe samenspraak met de burgers en instellingen
die er gebruik van moeten maken. De commissie Ouderen, Wvg gerechtigden en
Gehandicapten heeft met name een grote rol in de inspraak over collectieve en specifieke
voorzieningen, daar waar het gaat om de lokale inspraak. Het Regionaal Patiënten en
Consumenten Platform (RPCP) zal betrokken worden daar waar het gaat om regionale
aangelegenheden, zoals regionale inkoop van voorzieningen. Ook ondersteunt het RPCP de
lokale cliëntenparticipatie in het kader van de WMO.
De verenigingen zullen nauw worden betrokken bij de te ontwikkelen deelverordeningen
Sport en Cultuur. De betreffende instellingen worden als subsidieontvangers betrokken bij
de deelverordening Maatschappelijke dienstverlening, maar hierbij worden ook weer de
gebruikers van deze instellingen betrokken.
2.

Juridische analyse WMO

Het wetsvoorstel WMO is nu in procedure gebracht. In de week van 23 januari 2006 vond
hierover een technisch en inhoudelijk overleg plaats in de Tweede Kamer. Op dit moment
zijn de volgende zaken opgenomen in het wetsvoorstel:
a. Op grond van artikel 3 stelt de gemeenteraad tenminste eens per vier jaar een of meer
plannen vast, die richting geven aan de door de gemeenteraad en het college van B&W te
nemen beslissingen betreffende maatschappelijke ondersteuning. In artikel 1, onder g is
gedefinieerd welke beleidsvelden onder maatschappelijke ondersteuning vallen. In het
plan worden de hoofdzaken van het beleid genoemd. Op grond van artikel 3 staan er
tenminste in: doelstellingen, uitvoering, te verwachten resultaten, kwaliteitswaarborgen,
keuzevrijheid en behoeften van kleine doelgroepen.
De gemeenteraad van Oostzaan heeft op 6 december 2005 de kadernota WMO
vastgesteld. Daarin staan de actiepunten vermeld voor de komende vier jaar. Dit
uitvoeringsprogramma is daar een verdere uitwerking van. Omdat de kaders voor de
komende jaren zijn vastgesteld, is dit uitvoeringsprogramma verder een zaak van het
college.
Op grond van artikel 11 moet inspraak hebben plaatsgevonden volgens de gemeentelijke
inspraakverordening, voordat de raad het beleidsplan vaststelt. Inwoners moeten daarbij
al vroegtijdig de gelegenheid krijgen om voorstellen te doen. Op grond van artikel 12
vraagt het college hiertoe advies aan een representatieve cliëntenorganisatie. Dit geldt
ook voor deelplannen en verordeningen op grond van de WMO. De commissie Ouderen,
Wvg-gerechtigden en Gehandicapten Oostzaan is voor de gemeente het adviesorgaan
wat de beleidsvelden over de zorg betreft. De overige inspraak is geregeld in de vorm
van themabijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de andere beleidsvelden.
De oude regelgeving op grond van de Wvg en de Welzijnswet kan gehandhaafd blijven
tot maximaal 1 jaar na inwerkingtreding van de Wmo. Verordeningen op grond van deze
wetten dienen dus te zijn aangepast voor 1 januari 2008.
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b. Op grond van artikel 5 stelt de raad een verordening vast over de door het college te
verlenen individuele voorzieningen. Ook hier moet de inspraakprocedure worden gevolgd
en advies worden gevraagd. De compensatieplicht moet hier duidelijk in worden
verwerkt. De compensatieplicht is als volgt gedefinieerd: dit zijn voorzieningen op het
gebied van maatschappelijke ondersteuning die een cliënt in staat stellen:
-

een huishouden te voeren

-

zich te verplaatsen in en om de woning

-

zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel

-

medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan

Bij het bepalen van de voorzieningen dient het college rekening te houden met de
persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van de voorzieningen, alsmede met
de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te
voorzien.
c. Op grond van artikel 6 bepaalt het college of aan iemand die aanspraak heeft op een
individuele voorziening, de keuze wordt gelaten tussen voorzieningen in natura,
financiële tegemoetkoming of een PGB. De keuzevrijheid in deze vorm is een
verplichting.
d. De gemeente moet de dienstverlening zoveel mogelijk laten verrichten door derden. De
gemeente kan de uitvoering alleen zelf doen als er geen private partijen is die de taak
onder redelijke condities wil en kan uitvoeren. Voor materiële goederen is dit nog
strenger: deze moet de gemeente op grond van artikel 10 betrekken van derden, tenzij
dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
e. In verband met de verstrekking aan cliënten van 18 jaar of ouder kan een eigen bijdrage
worden gevraagd indien het een individuele voorziening of PGB betreft. Voor
verschillende voorzieningen kunnen verschillende eigen bijdragen gelden. Deze mag
afhankelijk worden gesteld van het inkomen, maar niet zodanig dat er een eigen
inkomensbeleid wordt gevoerd. Op grond van artikel 15 komt de minister hiervoor nog
met een regeling (AmvB). Ook de financiële tegemoetkoming kan per soort
ondersteuning verschillend zijn.
f.

Motivatieplicht: Op grond van artikel 26 vermeldt de beschikking op welke wijze de
genomen beschikking bijdraagt aan het behouden en bevorderen van de
zelfredzaamheid en de normale maatschappelijke participatie van mensen met een
beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal
probleem. Bezwaar en beroep zijn hierop van toepassing.

g. Op grond van artikel 9 dient jaarlijks voor 1 juli een klanttevredenheidsonderzoek te zijn
gedaan en dienen aan het ministerie van VWS monitoringsgegevens te worden verstrekt.
Deze worden voor 1 januari verwerkt als benchmarkgegevens, waarmee de prestaties van
de verschillende gemeenten worden vergeleken.
h. Overgangsrecht: Er is een verschil tussen overgangsrecht met betrekking tot de Wvg en
met betrekking tot de huishoudelijke verzorging vanuit de AWBZ.
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Wvg:
- de financiële bepalingen over verantwoording, vaststelling en uitbetaling blijven van
kracht voor de al verleende, aangevraagde of aan te vragen uitkeringen op grond van
de Wvg
- roerende zaken, die op grond van de Wvg zijn verkregen, blijven niet vatbaar voor
vervreemding, verpanding, belening of beslag, zolang ze een geschikte voorziening
zijn.
- Een bestaande voorziening blijft gedurende de looptijd van een beschikking gelden,
maar maximaal tot 1 jaar na inwerkingtreding van de WMO
- Op nieuwe aanvragen voor rolstoelen en scootmobielen blijft de Wvg van toepassing,
voor zover die aanvragen zijn gedaan binnen 3 maanden nadat de raad de WMOverordening heeft vastgesteld, maar maximaal binnen 1 jaar na inwerkingtreding WMO
- Op andere nieuwe aanvragen blijft de Wvg van toepassing voor zover die aanvragen
zijn gedaan binnen 3 maanden nadat de raad het WMO-plan heeft vastgesteld, maar
maximaal binnen 1 jaar na inwerkingtreding WMO.
- De voorzieningen die op deze nieuwe aanvragen worden verleend, blijven gelden
gedurende de looptijd van de beschikking, maar maximaal tot 1 jaar na
inwerkingtreding WMO.
- Bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen Wvg-besluiten blijft de Wvg van toepassing.
Huishoudelijke verzorging:
- Een indicatiebesluit voor huishoudelijke verzorging op grond van de AWBZ blijft gelden
gedurende de looptijd van het besluit, maar maximaal tot 1 jaar na inwerkingtreding
WMO
- Op nieuwe aanvragen voor HV blijft de AWBZ van toepassing, voor zover die aanvragen
zijn gedaan binnen 3 maanden nadat de raad de WMO-verordening heeft vastgesteld
maar maximaal binnen 1 jaar na inwerkingtreding WMO.
- De voorzieningen die op deze nieuwe aanvragen worden verleend, blijven gelden
gedurende de looptijd van de beschikking, maar maximaal tot 1 jaar na
inwerkingtreding WMO
- Bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen HV besluiten op grond van de AWBZ blijft de
AWBZ van toepassing.
Opmerking: In het bovenstaande, als de termijn van drie maanden wordt genoemd, wordt
wel bedoeld dat deze drie maanden vallen binnen het eerste jaar nadat de WMO in werking is
getreden.
Een probleem kan ontstaan aan het einde van het eerste jaar na inwerkingtreding WMO,
aangezien dat betekent dat binnen het eerste jaar alle bestaande cliënten opnieuw moeten
worden geïndiceerd onder het WMO-regime. Dit betekent dan ook heel veel extra
indicatiekosten voor de gemeenten. Daarom zullen wij onderzoeken of dit op te lossen is
binnen de overgangsregelingen in de nieuw te maken verordeningen.
Op grond van de derde nota van wijziging is geregeld dat het Centraal Administratiekantoor
bijzondere ziektekosten (CAK-bz) verplicht wordt aangewezen als uitvoeringsinstantie voor
de inning van de eigen bijdragen om de stapeling van eigen bijdragen AWBZ en WMO te
kunnen maximeren.
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3.

Bijstelling financiële beleidskaders

In de kadernota WMO werd een raming weergegeven voor de toevoeging aan het
Gemeentefonds van € 584.957, afgeleid van de cijfers van de gemeente Zaanstad. Inmiddels
zijn de bedragen vanaf 2006 bekend op grond van de septembercirculaire van het ministerie
van Binnenlandse zaken en factsheets van het ministerie van VWS.
Wat is er nu bekend?
2007: Het eerder genoemde bedrag voor de uitvoering van de huishoudelijke verzorging in
de septembercirculaire 2005 van € 204.530 wordt aangepast aan de ervaringscijfers 2005
en wordt ontvangen in 2007. Dit is het netto bedrag, dat in 2005 is besteed aan de
huishoudelijke verzorging en voornamelijk bestaande uit het gebruik door cliënten minus
eigen bijdragen. Het definitieve bedrag wordt vermeld in de meicirculaire 2006.
Ook zal dan bekend zijn wat de vrijval zal zijn van formatie bij het ministerie van VWS en het
Zorgkantoor, zodat wellicht nog een bedrag voor organisatiekosten wordt toegevoegd.
In de historische cijfers zijn grote verschillen gevonden tussen gemeenten. Dit blijkt te
maken te hebben met indicatiebeleid van de voormalige RIO´s, het beleid van de
Zorgkantoren en het aantal 75 plussers. Het RIO Zaanstreek indiceerde streng, dat is te
merken aan de relatief lage bijdragen voor Zaanstad, Wormerland en Oostzaan voor de
huishoudelijke verzorging in 2007. Deze verschillen worden gelijkgetrokken met de
verdeelsleutel WMO, die is ontwikkeld op grond van een onderzoek door Cebeon. Daarmee
zijn de Zaanse gemeenten z.g. voordeelgemeenten.
2007: Vanaf 2008 geldt de objectieve verdeelsleutel WMO. Fasegewijs worden de bedragen
van de verschillende gemeenten aangepast naar een landelijke norm. Hiermee is meer
objectief gewogen naar het aantal 75 plussers en het aantal mensen met een
minimuminkomen, alsmede de omgevingsadressendichtheid. Oostzaan kan uiteindelijk een
toevoeging aan het gemeentefonds verwachten van € 22 per inwoner naar € 42 per inwoner
voor de post huishoudelijke verzorging. Aangezien er in Nederland voordeelgemeenten zijn,
waar nu veel meer is uitgegeven aan huishoudelijke verzorging, maar ook nadeelgemeenten,
die altijd krap geïndiceerd hebben, zal iedere gemeente fasegewijs in de vorm van een
integratie-uitkering gedurende vier of vijf jaar (wordt bekend in de meicirculaire 2006) een
bijdrage krijgen richting de landelijke norm. Een integratie-uitkering is geen geoormerkte
uitkering. Wel krijgen de gemeenten gedurende drie jaar een zorgplicht voor rolstoelen,
scootmobielen en huishoudelijke verzorging. Voorts is het nodig dat de voorzieningen voor
vrijwilligers en mantelzorgers worden uitgebreid. Wij stellen u dan ook voor de integratieuitkering WMO als gemeente wel te oormerken.
Uitgaande van het meest negatieve scenario van vijf jaar voor de gefaseerde invoering van de
integratie-uitkering komen wij tot de volgende aanvullingen voor de komende jaren voor de
WMO. Het gaat hier dus om een voorzichtige raming.
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De vrijval aan formatie en kosten vanuit VWS en Zorgkantoor is nog niet bekend, hier
ontvangen wij meer gegevens over in de meicirculaire. Verder staan op dit moment de
bedragen voor 2007 en 2008 vast wat VWS betreft. Over de jaren erna wordt nog
onderhandeld tussen VNG en VWS.
Jaar 0 2007

€ 204.530

Jaar 1 2008

€ 249.073

Jaar 2 2009

€ 293.615

Jaar 3 2010

€ 338.157

Jaar 4 2011

€ 382.700

Voor de invoering van de WMO is er per gemeente een budget in de septembercirculaire
2005 beschikbaar gesteld van € 28.000 basisbedrag + € 2,- per inwoner. Voor Oostzaan
betekent dit een bijdrage van € 46.352. Voor 2006 komt hier nog een bedrag van, landelijk,
€ 30 miljoen bij. De verdeelsleutel hiervan is nog niet bekend.
Het invoeringsbudget wordt besteed aan de voorbereiding van de WMO inclusief een deel
vervanging van taken van de interne projectleider. Tot slot kan nog worden vermeld, dat de
cijfers van de uitvoering Welzijnswet en Wvg in dit WMO uitvoeringsprogramma inmiddels
zijn bijgesteld met de begroting 2006. Tevens is een meerjarenraming toegevoegd voor
zowel de huidige begroting als de toekomstige WMO-begroting. Bedragen zijn overal
weergegeven op produktniveau, dat zijn de bedragen die daadwerkelijk aan activiteiten
kunnen worden uitgegeven. In de kadernota waren alleen de bedragen weergegeven in het
kader van de Welzijnswet, Wvg en AWBZ. Dit wordt in dit uitvoeringsprogramma
doorgevoerd. Andere financiële posten zijn flankerend beleid.
4.

Doelstellingen en planning per prestatieveld

In dit hoofdstuk wordt per prestatieveld een doelstelling voorgesteld met te verrichten
activiteiten gedurende de komende vier jaar. Deze doelstellingen en activiteiten zijn
gebaseerd op de Kadernota WMO.
Prestatieveld 1: Het bevorderen van de sociale samenhang in en de leefbaarheid van dorpen,
wijken en buurten
Onder dit prestatieveld vallen verschillende beleidsvelden. Daarom worden hiertoe een aantal
doelstellingen geformuleerd. Deze zijn vooral gebaseerd op het bestaande beleid. De
beleidsvelden zijn:
a. Sport
b. Cultuur
c. Accommodatiebeleid
d. Leefbaarheid
e. Mondiaal beleid
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Ad a. Sport.

Doelstelling
Vanuit het oogpunt van gezondheidspreventie zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van
Oostzaan deelnemen aan bewegingsactiviteiten. De score op grond van de
gezondheidsenquête 2001 is al hoog, namelijk 44% van alle volwassenen tussen 18 en 70
jaar. Doel is in ieder geval in stand houden en zo mogelijk verhogen van dit percentage.
Tevens sportstimulering van kinderen 2 tot 18 jaar en senioren van 70 jaar en ouder.
Doelgroepen
In principe worden alle inwoners bereikt, maar met name wordt aandacht besteed aan
senioren 55 plus, gehandicapten, jongeren 12 tot 18 jaar en kinderen met een
bewegingsachterstand.
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Prestatie-indicatoren
- Scores fittest GALM project
- Aantal deelnemers activiteiten 55+
- Scores gezondheidsenquête GGD
- Aantal jeugdleden verenigingen 2 tot 12 jaar
- Aantal deelnemers Club Extra en aangepast sporten
- Aantal jeugdleden 12 tot 18 jaar
- Aantal en soort activiteiten op het gebied van sport voor de verschillende
doelgroepen
Activiteiten
- Uitvoering breedtesportproject 2002 – 2007, evaluatie halverwege 2007.
- Voorbereiding BOS-impuls, Buurt, Onderwijs en Sport, aanvraag VWS voor 1 april
2006, voor de jaren 2007 – 2010, voor de leeftijd 4 tot 19 jaar met een achterstand
op het gebied van bewegen en gezondheid.
- Voorbereiding en vaststelling deelverordening Sport
Wijze van participatie
- Voorafgaande aan de aanvraag BOS-impuls worden de sportverenigingen,
jongerenwerk, onderwijs en woningcorporaties betrokken door middel van onderzoek
naar hun wensen ten aanzien van deelname en financiering. Dit zal gebeuren via
diverse overleggen, sleutelfiguren worden hiertoe benaderd. Uitvoering door
Sportservice Noord-Holland
- De deelverordening Sport wordt voorbereid in nauwe samenwerking met de
verenigingen en stichtingen die sportactiviteiten aanbieden. Eerst wordt een
onderzoek gedaan naar diverse cijfers. Daarbij wordt gevraagd naar de wensen van
de sportverenigingen met betrekking tot de subsidiëring en het accommodatiebeleid.
- Tussentijdse evaluatie en evaluatie achteraf van breedtesportproject in samenwerking
met verenigingen en instellingen.
Produkten
- Aanvraag BOS-impuls, voorjaar 2006
- Deelverordening Sport, najaar 2006
- Evaluatie breedtesportproject in 2007
Begroting 2006
Uitgaven
Breedtesport, inclusief subsidies

€ 65.100
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Ad b. Cultuur.

Doelstelling
Conform het raadsbesluit van 31 januari 2005 is de doelstelling van het Oostzaanse
cultuurbeleid:
Oostzaan wil een geïntegreerde aanpak van het cultuurbeleid, gericht op:
1. Ontwikkeling van een levendig centrum door:
- een optimale benutting van het centrumplan, bestaande uit gemeentehuis,
bibliotheek, horeca en zalen, waaronder toneel- en gymzaal
- versterking van het culturele programma
- goede afspraken betreffende programmering, horeca en beheer
2. Behoud van het groene en dorpse karakter door:
- behoud van de karakteristieke lintbebouwing
- bescherming (graf)monumenten, landschapselementen en archeologische
vindplaatsen, gebaseerd op reële mogelijkheden
- behoud van het historisch cultuurlandschap, mede door ontwikkeling van het
veenweidegebied Oostzanerveld tot vrijetijdslandschap, rekening houdend met de
waarde als habitat- en vogelrichtlijngebied
- gebruik van Recreatieschap het Twiske intensiveren met behoud van natuurwaarden
en rust
3. Cultuureducatie basisonderwijs
-

aansluiting bij het Actieplan Cultuurbereik Provincie Noord-Holland

4. Economie bevorderen door:
-

uitvoering Centrumplan

-

bevorderen van recreatie en toerisme: hotel, kampeerboerderij, camping in Oostzaan
of Recreatiegebied het Twiske

-

kansen bieden aan de middenstand

Doelgroepen
Alle inwoners van Oostzaan
Prestatie-indicatoren
- Aantal leden cultuurverenigingen, uitgesplitst naar jeugd 4 tot 18 jaar, 18 tot 65 jaar,
65 jaar en ouder
- Aantal deelnemers aan diverse activiteiten
- Zie verder cultuurnota
Activiteiten
- Uitvoering cultuurnota
- Voorbereiding en uitvoering deelverordening Cultuur
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Wijze van participatie
- Regelmatig overleg over diverse aspecten uitvoering cultuurnota met de betreffende
verenigingen en stichtingen
- De deelverordening Cultuur wordt voorbereid in nauwe samenwerking met de
cultuurverenigingen en stichtingen. Eerst wordt een onderzoek gedaan naar diverse
cijfers. Daarbij wordt gevraagd naar de wensen van deze verenigingen en stichtingen,
maar ook de inwoners van Oostzaan, waaronder jongeren, met betrekking tot de
subsidiëring en het accommodatiebeleid.
Produkten
- Uitvoeringsnota in 2006 op basis van Cultuurnota
- Deelverordening Cultuur najaar 2006
Begroting 2006
Uitgaven
Cultuurnota incl. subsidies
Bibliotheekwerk

€ 70.000
210.000
_________

Totaal

€ 280.000

Ad c. Accommodatiebeleid.

Doelstelling
Ruimte bieden aan verenigingen en instellingen om accommodaties zoveel mogelijk
multifunctioneel te gebruiken.
Doelgroepen
Alle gebruikers van accommodaties van verenigingen en instellingen in Oostzaan:
Prestatie-indicatoren
- Aantal accommodaties dat multifunctioneel wordt gebruikt
- Aantal en soort activiteiten per accommodatie
- Tevredenheid van gebruikers hierover
Activiteiten
- Voorbereiding accommodatiebeleid in 2007
- Huurcontracten en tarieven sportvelden herzien in 2006
Wijze van participatie
- De herziening van de huurcontracten en tarieven sportvelden geschiedt in nauw
overleg met de betreffende sportverenigingen
- De voorbereiding van het accommodatiebeleid zal gebeuren via een aantal
bijeenkomsten met verenigingen en stichtingen met eigen accommodaties.
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Produkten
- Een nota accommodatiebeleid in 2007
- Een tussentijdse evaluatie in 2009
- Voorstel herziening huren sportvelden, halverwege 2006
Begroting 2006

Inkomsten verhuur sportvelden

Inkomsten

Uitgaven

€

€

13.500

Huur gymzalen

42.500

Onderhoud sportvelden

58.550

Verleende korting aan verenigingen huur sporthal
Totaal

5.000
___________

__________

€ 13.500

€ 106.050

Ad d. Leefbaarheid.

Doelstelling
Bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurten van Oostzaan
Doelgroep
Alle inwoners van Oostzaan, met specifieke aandacht voor mensen met een belemmering,
zowel op fysiek, verstandelijk als psychosociaal gebied
Prestatie-indicatoren
- Aantal klachten over de openbare ruimte
- Aantal buurt- en dorpsactiviteiten door bewoners
Activiteiten
- Realiseren buurtbemiddeling
- Plannen voor en uitvoering van herbestrating, verlichting, schone wijken
- Laten organiseren van activiteiten voor buurten, maar ook voor het hele dorp, met
facilitering door de gemeente, zowel op het gebied van vergunningen als financieel
Wijze van participatie
- Thema-avond voor inwoners van Oostzaan
- Schriftelijk onderzoek naar klachten openbare ruimte (Omnibusenquete)
- Overleg met buurtverenigingen
- Advisering door commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten
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Produkten
- Deelverordening sociaalcultureel werk 2007
- Samenwerkingsafspraken met woningcorporaties 2006
- Een goed werkend meldpunt voor openbare ruimte 2006
- Notitie en uitvoering buurtbemiddeling 2007
- Vergunningenbeleid
Begroting 2006
Uitgaven
Deel subsidies gezondheidsbeleid

€

3.287

Meldpunt openbare ruimte, wordt
onderdeel Centrale Publieksbalie

P.M.
__________

Totaal

€

3.287

Het beleid van de sector Grondgebiedszaken (milieu, volkshuisvesting, etc.) en het cluster
Bestuursondersteuning (vergunning, handhaving etc.) zijn hierbij flankerend.

Ad e. Mondiaal beleid.

Doelstelling:
Bewustwording van het mondiaal beleid in de gemeente Oostzaan, met name ten aanzien
van de Noord-Zuid- en Oost-Westdialoog.
Doelgroep
- In en rond Oostzaan: Instellingen die zich bezighouden met
ontwikkelingssamenwerking, vluchtelingen en antidiscriminatiebeleid.
- De vluchtelingen zelf.
- Slachtoffers van discriminatie op allerlei gebied.
- Burgers in Uitenhage, Zuid-Afrika en in Vushtrii, Kosovo.
Prestatie-indicatoren
- Cijfers van het Bureau Antidiscriminatie
- Activiteiten en gegevens stichting Vluchtelingenwerk Zaanstreek
- Activiteiten en gegevens stichting Steun Uitenhage
- Activiteiten en gegevens van het project in Kosovo
- Gegevens uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers
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Activiteiten
- Ondersteuning van het via het COS (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking)
- Ondersteuning van het democratiseringsproces in de stad Uitenhage, Zuid-Afrika.
Hiervoor heeft de gemeente Alkmaar gevraagd of een andere gemeente de
loketfunctie wil overnemen van de projecten in Uitenhage. Onderzocht wordt of dit
mogelijk is.
- Ondersteuning van het project in Mitrovica, onder begeleiding van IKV/HIVOS, werd
later Vushtrii, in de buurt van Mitrovica
- (Financiële) ondersteuning van lokale initiatieven op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking
- Vredesbeleid in algemene zin. Werken aan een humane samenleving.
- Ondersteuning van stichting Vluchtelingenwerk Oostzaan, nu Zaanstreek
- Ondersteuning van algemene mondiale rampenbestrijding
Wijze van participatie
- Overleg met sleutelfiguren van bureau Antidiscriminatie en stichting
Vluchtelingenwerk Zaanstreek
- Overleg met sleutelfiguren Uitenhage en Kosovo
- Uitnodigen allochtonen/vluchtelingen in Oostzaan voor overleg rond thema
Produkten
Evaluatie nota mondiaal beleid in 2007
Begroting 2006
Mondiaal beleid

€ 20.800

Totale begroting 2006 voor prestatieveld 1:

b. Sport

Inkomsten

Uitgaven

€

€

c. Cultuur
d. Accommodatiebeleid

65.100
280.000

13.500

e. Leefbaarheid

106.050
3.287

f. Mondiaal beleid

20.800
_________

____________

€ 13.500

€ 475.237
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Prestatieveld 2: Preventief jeugdbeleid

Doelstelling
Nota JOOST: Oostzaan wil met haar jeugdbeleid bereiken, dat kinderen en jongeren kunnen
opgroeien in een stimulerende en veilige omgeving en kunnen uitgroeien tot volwassenen,
die zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij, tot mensen die hun eigen keuzes
kunnen maken en respectvol met elkaar kunnen omgaan. Het beleid is gericht op het
voorkomen van problemen. Speciale aandacht gaat uit naar die kinderen of jongeren die
vanwege hun situatie niet kunnen voldoen aan de eisen die de maatschappij aan hen stelt.
Doelgroep:
Jeugd tot en met 20 jaar.
Prestatie-indicatoren
- Aantal jongeren met een startkwalificatie
- Aantal kinderen/jongeren met fysieke, verstandelijke en psychosociale
belemmeringen of gezondheidsachterstanden
Activiteiten
- In regionaal verband werken aan een sluitende aanpak van 0 tot 19 jaar, ook het
onderwijs hierbij betrekken en versnippering van de zorg tegengaan
- In Oostzaan wordt maatwerk geleverd voor multiprobleemgezinnen, onder meer door
het programma VoorZorg voor zwangeren met risico (Evean JGZ). Regionaal is er een
meer beleidsmatige aanpak, waaraan Oostzaan deelneemt, zoals het programma
RAAK voor kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Zie ook de
prestatievelden 7, 8 en 9.
- De bestaande lokale voorzieningen in stand houden, maar hierin wordt wel een
stimuleringsbeleid gevoerd met betrekking tot de vijf functies van het preventief
jeugdbeleid als afstemming met de Wet Jeugdzorg:
· Informatie en advies (zie ook prestatieveld 3)
· Signaleren van problemen
· Toegang tot het hulpaanbod
· Licht pedagogische hulp
· Coördinatie van de zorg
Hieronder valt ook de uitvoering van het basistakenpakket JGZ 0-19 jaar.
- Samen met het jongerencentrum wordt gewerkt aan de voorbereiding van de
aanvraag BOS-impuls naar VWS
- Ontwikkelen buurtnetwerk in verband met jongerenproblematiek
Wijze van participatie
- Overleg met en afstemming tussen de diverse voorzieningen voor jeugd
- Netwerkontwikkeling met politie, straathoekwerk, jongerenwerk, GGD, Evean JGZ,
Bureau Jeugdzorg, Welsaen, SMD
- Overleg met jongeren zelf
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Produkten
Plan van aanpak naar aanleiding van de evaluatie Jeugdbeleid april 2005, te maken in 2006
Begroting 2006
Specifieke uitkering JGZ
Motie Verhagen

Inkomsten

Uitgaven

€ 107.779

€

5.350

Jeugdbeleid

111.500

Jeugdgezondheidszorg

185.876

Lokaal onderwijsbeleid

130.000

Totaal

___________

____________

€ 113.129

€ 427.376
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Prestatieveld 3: Het geven van informatie en advies

Doelstelling
Voor de burger duidelijkheid te scheppen in de vraag wie wat doet en waar en tot een
beperking te komen van het aantal loketten. De wet gaat ervan uit dat er maar één intake
hoeft plaats te vinden, waarna de (aan)vraag verder wordt behandeld door een backoffice,
waarin afstemming plaatsvindt tussen de instellingen die Wmo- en AWBZ-voorzieningen
verstrekken. De gemeente Oostzaan maakt hierbij wel een onderscheid tussen het lokale
Informatie- en Serviceloket Zorg en Welzijn, waar informatie, advies en cliëntondersteuning
plaatsvindt, alsmede de doorgeleiding naar welzijnsdiensten en het “aanvraagloket”, waar
daadwerkelijk voorzieningen kunnen worden aangevraagd. Burgers die behoefte hebben aan
ondersteuning, kunnen zich wenden tot het lokale serviceloket. Burgers die dat niet nodig
hebben, kunnen direct een voorziening aanvragen via het Zorgloket in Zaanstad.
Doelgroep
Alle burgers met een verzoek om informatie, advies en/of cliëntondersteuning
Prestatie-indicatoren
- Aantal bezoekers Informatie en Serviceloket Zorg en Welzijn
- Aantal bezoekers Zorgloket Zaanstad
- Aantal bezoekers opvoedspreekuur Evean JGZ en GGD JGZ
- Aantal bezoekers consultatiebureaus en inloopspreekuren
- Aantal cliënten en contacten VTO Vroeghulp
- Aantal bezoekers sociaal raadslieden SMD
- Aantal en soort vragen
- Aantal en soort adviezen
- Aantal en soort doorverwijzingen
- Aantal loketten op het gebied van zorg, jeugdzorg en jeugdhulpverlening
- Toegankelijkheid van de loketten, zowel fysiek als telefonisch
- Duidelijkheid en transparantie van procedures
Activiteiten
- Via de provinciale stimuleringsregeling Wonen Plus uitbreiden van de bestaande
cliëntondersteuning in Oostzaan in 2006. Hiertoe wordt ook de AWBZ-regeling
Diensten bij Wonen met Zorg uitgevoerd, die aan de stichting Wonen Plus NoordHolland is toegekend door het Zorgkantoor voor 2005 en 2006.
- Voorbereiding overname AWBZ-regeling Diensten bij Wonen met Zorg, tweede helft
2006
- Samen met de gemeenten Zaanstad en Wormerland wordt gewerkt aan een lokaal
loket voor informatie, advies, cliëntondersteuning en de toegang tot zorg en
voorzieningen in Zaanstad. Dit loket zal klaar zijn op 1 juli 2006. Daarna wordt
onderzocht of een verdere uitbreiding naar jeugdzorg en OGGZ wenselijk en nodig is.
- Het beleid sociale zaken wordt afgestemd op het beleid zorg en specifieke
voorzieningen in het kader van de WMO.
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-

De loketten voor preventief jeugdbeleid, zowel in Oostzaan als in de regio, in kaart
brengen en zonodig saneren, in overleg met de collegagemeenten in de regio. Het
loket voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning van Evean en GGD in
Oostzaan optimaliseren.

Wijze van participatie
- Advisering door commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten
- Advisering door cliëntenraad Sociale Zaken
- Goed overleg en samenwerking met de deelnemers aan het Wonen Plus project, met
als belangrijkste deelnemers de stichting Hulpdienst Oostzaan en de SMD.
- Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten Informatie- en Serviceloket Zorg en
Welzijn
- Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten jeugdgezondheidszorg
Produkten
- Projectplan Wonen Plus in 2006
- Evaluatie Wonen Plus en verantwoording naar provincie in 2007
- Kwartaalrapportages en jaarverslagen SMD en Informatie- en Serviceloket
- Maraps en jaarverslagen RIO Zaanstreek en servicepunt
- Managementrapportages GGD en Evean
Begroting 2006

Inkomsten provinciale regeling Wonen Plus

Inkomsten

Uitgaven

€ 20.000

€

Maatwerk JGZ

17.455

Deel (subsidies) gezondheidsbeleid

5.149

Deel (subsidies) ouderenbeleid

11.595

Indicatiedeel RIO Zaanstreek

83.564

Deel (subsidies) maatschappelijke dienstverlening

53.653

Totaal
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_________

___________

€ 20.000

€ 171.416

Prestatieveld 4: Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
Er is in Oostzaan nog geen beleid voor de ondersteuning van mantelzorgers. Voor
vrijwilligers is er wel verenigingsondersteuning in het kader van het breedtesportproject.
Verder is er geen structureel vrijwilligersbeleid.

Mantelzorgondersteuning
In het kader van de AWBZ is er een regeling coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg
(CVTM), die per 1 januari 2007 tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten zal gaan
behoren.
Doelstelling
Een volwaardige mantelzorgondersteuning voor diegenen die dat nodig hebben in Oostzaan,
als flankerend beleid voor het beleid specifieke voorzieningen. Hierbij wordt ook aandacht
besteed aan een respijtzorgvoorzieningen als “time out” voor mantelzorgers.
Doelgroep:
Mantelzorgers, die zorgen voor familie en vrienden in Oostzaan.
Prestatie-indicatoren
- Aantal mantelzorgers
- Aantal en soort ondersteunende activiteiten
- Bekendheid van zowel mantelzorgers als cliënten met deze activiteiten
- Tevredenheid van zowel mantelzorgers als cliënten over deze activiteiten
Activiteiten:
- Ontwikkelen van beleid ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuiszorg, waaronder
overname van de CVTM-regeling vanuit de AWBZ per 1 januari 2007
Wijze van participatie
- Overleg met platform mantelzorg
- Overleg met cliënten en mantelzorgers in Oostzaan
- Raadplegen LOT
- Advisering door de commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten
Produkten:
- Beleidsdocument ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuiszorg

Begroting 2006
Nog niet van toepassing, regeling wordt dit jaar nog uitgevoerd door het Zorgkantoor.
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Vrijwilligersondersteuning
Juist omdat Oostzaan zeer rijk is aan actieve vrijwilligers, is er nooit echt de noodzaak
geweest tot vrijwilligersondersteuning. Alles loopt tot op heden goed, er zijn nog niet zoveel
signalen dat het werven en behouden van vrijwilligers een probleem is. Om dit te toetsen, is
in het najaar van 2005 door de Vrijwilligerscentrale van Welsaen een onderzoek gedaan
onder de vrijwilligers van de verenigingen op het gebied van cultuur, ouderenwerk, kerken
en dergelijke. Een dergelijk onderzoek is al in 2000 gedaan in de sport, ter voorbereiding op
de breedtesportimpuls. Dit laatste onderzoek heeft geleid tot het deelproject
Verenigingsondersteuning, waar enkele Oostzaanse verenigingen al gebruik van maken. Aan
de hand van de uitkomsten van beide onderzoeken zal een vrijwilligersbeleid worden
geformuleerd.

Doelstelling
Het ontwikkelen van een goed ondersteunend vrijwilligersbeleid.
Doelgroep
Alle Oostzaanse vrijwilligers.
Prestatie-indicatoren
- Aantal vrijwilligers, uitgesplitst naar werksoort
- Aantal en soort activiteiten vrijwilligersondersteuning
- Bekendheid met deze activiteiten
- Tevredenheid over deze activiteiten
Activiteiten
- Ontwikkelen vrijwilligersbeleid
Wijze van participatie
- Overleg met vrijwilligers van verenigingen en stichtingen, waaronder kerken, in
Oostzaan
- Raadplegen van Sportservice Zaanstad en Vrijwilligerscentrale Welsaen
Produkten
- Beleidsdocument vrijwilligerswerkbeleid in 2006
Begroting 2006
Vrijwilligersondersteuning in de sport is opgenomen in de begroting voor de
breedtesportimpuls, zie prestatieveld 1. In de begroting 2006 is nog geen aparte post
opgenomen voor het overige vrijwilligersbeleid.
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Prestatieveld 5: Algemene voorzieningen ter bevordering van de deelname aan het
maatschappelijk verkeer voor mensen met een beperking

Doelstelling
Een zodanig voorwaardenscheppend beleid te ontwikkelen en uit te voeren, dat mensen met
ergonomische en/of psychosociale belemmeringen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
functioneren in de maatschappij. Deze voorzieningen staan niet alleen open voor deze
doelgroep, maar zijn in principe beschikbaar voor iedereen die er gebruik van wil maken.
Deze collectieve voorzieningen zijn voorliggend voor de individuele, specifieke
voorzieningen.
Het gaat hier om de toegankelijkheid van de openbare ruimte, van het openbaar vervoer en
gebouwen. Verder gaat het om levensloopbestendig en aanpasbaar bouwen, maar ook om
activiteiten die voor de doelgroep worden georganiseerd en tevens voor voor anderen
toegankelijk zijn.
De gemeente is hiertoe voorwaardenscheppend, maar niet altijd financier. Zij kan ook
optreden als regisseur en belangenbehartiger naar andere financiers, zoals
woningcorporaties, de eigenaren van openbare gebouwen, zorgaanbieders, etc.
Doelgroep
Alle inwoners van Oostzaan die gebruik willen maken van deze voorzieningen.
Prestatie-indicatoren
- Aantal aangepaste bussen
- Aanpassingen trottoirs aan deze bussen
- Aantal ritten Belbus
- Aantal toegankelijke gebouwen
- Aantal en soort activiteiten voor de doelgroep
Activiteiten
- Monitoren toegankelijkheid openbare ruimte en eigen openbare gebouwen, waar
nodig aanpassingen plegen.
- Stimuleren toegankelijkheid andere openbare gebouwen
- Rolstoeltoegankelijkheid van bussen blijven stimuleren
- Blijven ondersteunen van de stichting Belbus Oostzaan als collectief
vraagafhankelijke vervoersvoorziening en stimuleren afstemming met overig
regionaal vervoer
- Instandhouden en waar nodig uitbreiden van sociaalrecreatieve activiteiten voor
iedereen met een ergonomische en psychosociale belemmering alsmede voor
mensen met een chronisch psychische aandoening, maar ook de toegankelijkheid
bevorderen van activiteiten die voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn
- Voorbereiding overname AWBZ-regeling Zorgvernieuwingsprojecten GGZ, tweede
halfjaar 2006
- Eerste kwartaal 2006: Aanvraag op grond van de provinciale deelverordening Wonen,
Welzijn en Zorg om alvast een aantal WMO-voorzieningen te kunnen realiseren
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Wijze van participatie
- Overleg met (vertegenwoordigers van) de doelgroepen ouderen, gehandicapten,
chronisch zieken en psychiatrisch patiënten in Oostzaan
- Overleg met en advisering door de commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en
Gehandicapten
- Overleg met Oostzaanse verenigingen en instellingen die activiteiten verzorgen voor
de doelgroep
Produkten
- Afspraken met uitvoerders en financiers openbaar vervoer bij nieuwe
concessieverlening in 2008
- Prestatie-afspraken met de woningcorporaties in het kader van de Woonvisie in 2006
- Aanvraag op grond van provinciale deelverordening Wonen, Welzijn en Zorg in 2006
Begroting 2006
Inkomsten
Inkomsten ROA voor CVV

Uitgaven

€ 7.150

Deel subsidies gezondheidsbeleid

€ 2.340

Deel subsidies ouderenbeleid

33.088

Aangepast sporten en Club Extra

reeds opgenomen in

En seniorensport

breedtesportbudget, zie
prestatieveld 1

Totaal
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__________

_________

€ 7.150

€ 35.428

Prestatieveld 6: Specifieke voorzieningen ter bevordering van de deelname aan het
maatschappelijk verkeer voor mensen met een beperking

Doelstelling
Voor mensen met een ergonomische en/of psychosociale belemmering de randvoorwaarden
scheppen, dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. De gemeente Oostzaan
stelt zich hierbij sociaal en klantgericht op, maar gaat wel uit van de eigen
verantwoordelijkheid van de klant. Eerst wordt bekeken of het inclusief beleid,
georganiseerd in prestatieveld 5, voldoende oplossingen biedt. Zo niet, dan worden
aanvullend specifieke voorzieningen verstrekt.
Hierbij wordt onderkend dat er grenzen zijn aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen,
zoals het zelf kunnen organiseren van de zorg, het beheren van persoonsgebonden
budgetten en het beroep op de mantelzorg. Daarmee wordt bij de indicatiestelling rekening
gehouden. Het uitgangspunt is dat mantelzorg steeds vrijwillig en aanvullend aan
professionele hulp wordt geacht, echter wel passend binnen het financieel kader (motie
PvdA-fractie Oostzaan d.d. 6 december 2005).
Het document Gebruikelijke zorg dient in principe als basis hiervoor, speciale aandacht dient
te worden besteed aan de positie van jongere kinderen van zorgbehoevende ouders.
Doelgroep
Inwoners van Oostzaan met een ergonomische en/of psychosociale belemmering of een
chronisch psychische aandoening.
Prestatie-indicatoren
- Aantal en soort verstrekte voorzieningen, inclusief PGB’s
- Aantal gegronde bezwaarschriften ten opzichte van het aantal ingediende
bezwaarschriften en ten opzichte van het aantal beschikkingen
- Doorlooptijden van aanvraag tot en met verstrekking
- Klanttevredenheid over indicatiestelling
- Klanttevredenheid over de kwaliteit van de voorzieningen
Activiteiten
- Ontwikkelen en implementeren beleid huishoudelijke verzorging eerste helft 2006
- Inkoop huishoudelijke verzorging in 2006
- Overname AWBZ subsidieregeling ADL-clusters, tweede helft 2006
- Omvormen Wvg-verordening naar WMO-verordening in 2007
- Evaluatie vervoer Connexxion, in combinatie met Belbus, begin 2007
- Als gevolg daarvan al dan niet een Europese aanbesteding begin 2007
- Evaluatie dienstverlening en verstrekking hulpmiddelen in 2008
- Bij al deze activiteiten het vangnet sociale zaken betrekken
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Wijze van participatie
- Overleg met en advisering door commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en
Gehandicapten
- De instellingen dienen aan de gemeenten verantwoording af te leggen over hun eigen
clientenparticipatie, zoals de clientenraad van RIO Zaanstreek, de
thuiszorgorganisaties e.d.
- Overleg met en advisering door medewerkers Informatie- en Serviceloket Zorg en
Welzijn
- Overleg met Zorgkantoor en zorgaanbieders
- Overleg met gemeente Zaanstad, RIO Zaanstreek en overige partijen
Produkten
- Verordening huishoudelijke verzorging in 2006
- Regeling ADL-clusters, in 2007 op te nemen in WMO-verordening
- Contract inkoop huishoudelijke verzorging derde kwartaal 2006
- Document evaluatie Wvg-vervoer begin 2007
- WMO-verordening specifieke voorzieningen eind 2006
- Document evaluatie dienstverlening en verstrekking hulpmiddelen in 2008
Begroting 2006
Inkomsten

Uitgaven

€ 102.265

€

Overname AWBZ-regeling
huishoudelijke verzorging
Huishoudelijke verzorging

102.265

Voorzieningen Wvg
Totaal

361.861
__________

__________

€ 102.265

€ 464.126
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Prestatievelden 7,8,9: Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ

Doelstellingen
Het zo goed mogelijk bieden van hulp op maat aan klanten die dit nodig hebben in
Oostzaan. Medewerking verlenen aan de Zaans-Waterlandse regionale ketensamenwerking
van gemeenten en aanbieders op het gebied van maatschappelijke opvang, verslavingszorg,
OGGZ en preventie van huiselijk geweld. Dit beleid wordt gelieerd aan het veiligheidsbeleid
van Oostzaan.
Doelgroep
Inwoners van Oostzaan met een hulpvraag op het gebied van dit prestatieveld. Hierbij kan
ook bemoeizorg voorkomen.
Prestatie-indicatoren
- Aantal inwoners met een al dan niet actieve hulpvraag op dit gebied
- Aantal contacten en hulpverlening door GGD op het gebied van huiselijk geweld en
OGGZ
- Aantal contacten en hulpverlening samenwerkingsverband RAAK
Activiteiten
- De gemeente verleent haar medewerking aan de ketensamenwerking tussen
aanbieders op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg opdat een
sluitende zorg kan worden verleend aan de betreffende klanten. Hiertoe is door de
Zaans-Waterlandse gemeenten en aanbieders op dit gebied op 28 november 2005
het convenant Ketensamenwerking OGGZ ondertekend.
- De gemeente verleent haar medewerking aan de coördinatie en het advies- en
meldpunt Huiselijk Geweld via de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek
Waterland
- Ten behoeve van voorkomende gevallen in Oostzaan wordt bekeken welke
dienstverlening het beste past. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van het meldpunt
Extreme Overlast en Extreme Zelfverwaarlozing van de GGD.
- De gemeente voert ook preventief beleid ten aanzien van jongeren in risicovolle
gezinssituaties (zie ook prestatieveld 2), waaronder situaties huiselijk geweld.
- Preventief beleid huisuitzettingen in samenwerking met de woningcorporaties,
daarbij het tweede kansbeleid betrekken.
Wijze van participatie
- Overleg over dit prestatieveld met belangenorganisaties voor (ex)psychiatrisch
patiënten, SMD, GGD, woningcorporaties en SHV, jongeren, jongerenwerk,
straathoekwerk (Bureau Jeugdzorg).
Produkten
- Managementrapportages en jaarverslag GGD Zaanstreek Waterland
- Rapportages naar aanleiding van het convenant OGGZ
- Rapportages RAAK

25

Begroting 2006
Uitgaven
Subsidie vrouwenopvang

€

1.006

Begroting GGD 2006 m.b.t. OGGZ en
huiselijk geweld

6.320

Alcoholvoorlichtingsproject scholen

1.663
_________

Totaal

€
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8.989

5.

Inspraak en verantwoording

Op grond van de artikelen 11 en 12 van de WMO dienen de burgers van een gemeente
nadrukkelijk te worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding. Op welke wijze dit
plaatsvindt, is per prestatieveld beschreven. Aangezien de gemeente Oostzaan bij de
beleidsvoorbereiding gebruikmaakt van de methodiek van interactieve beleidsvorming,
worden niet alleen burgers, maar ook verenigingen en instellingen bij de
beleidsvoorbereiding betrokken.
Aangezien het een omvangrijk document betreft met een veelheid aan onderwerpen, is dit
uitvoeringsprogramma WMO verzonden aan allen die het aangaat met het verzoek
inhoudelijk te reageren. De reacties zijn gebundeld en tegelijkertijd met dit
uitvoeringsprogramma aan het college aangeboden.
Daarna worden bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen de betreffende
organisaties en belanghebbenden betrokken.
De WMO gaat uit van een horizontale verantwoording naar burgers en gemeenteraad. Dit kan
plaatsvinden via het burgerjaarverslag, maar ook via de begrotingscyclus. Daarnaast dient
verticale verantwoording plaats te vinden via een benchmark, voor 1 juli van ieder jaar, naar
het ministerie van VWS.
Op grond van de inspraakverordening wordt in het burgerjaarverslag weergegeven over
welke onderwerpen inspraak is verleend en hoe de inspraak is verlopen. Ook de inspraak
over WMO-onderwerpen wordt hierin dus weergegeven.
In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 6, wordt samengevat wanneer welke onderwerpen
zullen worden uitgewerkt. Dit is tevens een handvat voor de jaarplanningen van de
gemeente. Via begroting, managementrapportages en jaarverslag wordt aan gemeenteraad
en burgers gerapporteerd op welke wijze deze plannen zijn aangepakt en wordt de stand
van zaken weergegeven. Evaluatie vindt plaats op de momenten dat het nodig is of wanneer
het wettelijk noodzakelijk is.

Begroting 2006
Inkomsten
Uit invoeringsbudget WMO

Uitgaven

€ 5.500

Commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en gehandicapten

€ 2.700

Intensivering cliëntenparticipatie (invoeringsbudget WMO)

2.500

Communicatie (invoeringsbudget)

3.000
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________

_______

€ 5.500

€ 8.200

6.

Overzicht vierjarig plan

Wat gaan we doen in 2006?

Wie doet het

Wanneer

Aantal
uren

Prestatieveld 1
Aanvraag BOS-impuls

A. Vrieze/

Voor 1 april 2006

Sportservice NH

16,
verder
uitbesteed

Bijeenkomst over tussentijdse

Commissie AZ/

rapportage breedtesport

A. Vrieze

Deelverordening sport en cultuur

A. Vrieze,

Eind april 2006

20

Gereed najaar 2006

268

Najaar 2006

100

A. Heiner,
R. Schaatsbergen
Herziening huurcontracten en huren

P. Flens en

sportvelden

A. Vrieze

Uitvoering cultuurnota

Ambtenaar cultuur

Geheel 2006

400

Samenwerkings- en prestatie-

P. Sondaar

Eerste helft 2006

?

afspraken met woningcorporaties

F. Dull

Meldpunt openbare ruimte, in relatie

S. Plooijer

Halverwege 2006

?

S. Plooijer

Eerste helft 2006

20

Plan van aanpak en uitvoering n.a.v.

Ambtenaar

Geheel 2006

400

evaluatie jeugdbeleid, daarin

jeugdbeleid

tot Publieksbalie
Loketfunctie Uitenhage onderzoeken

Prestatieveld 2

meenemen afstemming Wet Jeugdzorg
en buurtnetwerk

Prestatieveld 3
Project Wonen Plus

A. Vrieze

Geheel 2006

200

Invoering lokaal loket voor aanvragen

Gem. Zaanstad/

Voor 1 juli 2006

30

2006

n.v.t.

A. Vrieze
Loketten preventief jeugdbeleid

Ambtenaar

optimaliseren, onderdeel jeugdbeleid

jeugdbeleid

Overname AWBZ-subsidieregeling

A. Vrieze

Najaar 2006

30

A. Vrieze

Najaar 2006

120

L. Slotman

Eerste helft 2006

200

A. Vrieze

Najaar 2006

30

Diensten bij Wonen met Zorg

Prestatieveld 4
Beleidsdocument mantelzorg en
vrijwillige thuiszorg, overname CVTMregeling
Beleidsdocument vrijwilligerswerkbeleid

Prestatieveld 5
Overname AWBZ-subsidieregeling
Zorgvernieuwingsprojecten GGZ
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Vervolg acties 2006
Aanvraag provinciale regeling WWZ

A. Vrieze en

Voor 1 april 2006

150

H. Boven
Indien toegekend, dan uitv.programma

A. Vrieze, H. Boven Mei – oktober 2006

500

A. Vrieze, regio ZW Geheel 2006

200

Wmo verordening individuele

A. Vrieze, regio

Eerste helft 2006

100

voorzieningen

Zaanstreek

Overname AWBZ-subsidieregeling

A. Vrieze

Najaar 2006

30

Beleid sociale zaken afstemmen met

A. Vrieze en

2006

50

beleid specifieke voorzieningen

L. Slotman

Prestatieveld 6
Invoering huishoudelijke verzorging +
inkoop

ADL-clusters

Prestatieveld 7,8,9
Uitvoering convenant OGGZ

Regiogemeenten

2006 e.v.

20

Alcoholvoorlichtingsproject scholen

Ambtenaar jeugd

Eerste helft 2006

20
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Wat gaan we doen in 2007?

Wie doet het

Wanneer

Aantal
uren

Prestatieveld 1
Indien toegekend, uitvoering BOS-

Ambtenaar

2007 – 2010

100

impuls gedurende vier jaar

jeugdbeleid

Evaluatie breedtesportproject

A. Vrieze

Halverwege 2007

30

Nota accommodatiebeleid, daarbij

A. Vrieze,

Eerste helft 2007

100

toegankelijkheid meenemen

ambtenaar

Eerste helft 2007

200

2007

50

S. Plooijer

Eerste helft 2007

40

A. Vrieze

Eerste helft 2007

200

A. Vrieze

Eerste kwartaal 2007

30

Indien toegekend, uitvoering WWZ-

A. Vrieze en

2007 – 2009

600

programma

H. Boven
Eerste kwartaal 2007

50

Geheel 2007

100

cultuur, M.
Stam, P. Flens
Deelverordening sociaal cultureel werk,

Ambtenaar

hierbij toegankelijkheid bevorderen

cultuur en

voor doelgroepen ouderen,

jeugdbeleid

gehandicapten, chronisch zieken en
(ex)psychiatrisch patiënten
Notitie en uitvoering buurtbemiddeling

W. van
Twuijver en
A. Vrieze

Evaluatie mondiaal beleid

Prestatieveld 3
Deelverordening maatschappelijke
dienstverlening
Evaluatie project Wonen Plus en
verantwoording naar provincie

Prestatieveld 5

Prestatieveld 6
Evaluatie gehandicaptenvervoer

A. Vrieze en

Connexxion in combinatie met Belbus,

F. Dull

evt. Europese aanbesteding
Nazorg invoering WMO

A. Vrieze

30

Wat gaan we doen in 2008?

Wie doet het

Wanneer

Aantal
uren

Prestatieveld 6
Evaluatie dienstverlening en

A. Vrieze en

verstrekking hulpmiddelen n.a.v.

regio-

Europese aanbesteding in 2005

gemeenten

Wat gaan we doen in 2009?

Wie doet het

Eerste kwartaal 2008

20

Wanneer

Aantal
uren

Prestatieveld 1
Evaluatie uitwerking deelverordeningen

A. Vrieze

Cultuur en Sport

Ambt. cultuur

Maart 2009

30

F. Dull

Eerste helft 2009

100

Wie doet het

Wanneer

Aantal

Prestatieveld 5
Voorbereiding nieuwe concessieverlening OV i.s.m. Zaanstad en ROA

Wat gaan we doen in 2010?

uren

Alle prestatievelden
Evaluatie en herijking WMO-beleid

A. Vrieze

2010

200

We zien hier dat het aantal concrete beleidsvoornemens gedurende de jaren steeds minder
wordt. Echter, het beleid dat in 2006 en 2007 is ingezet, wordt gedurende de jaren daarna
uitgevoerd, gemonitord en wanneer nodig aangepast. Jaarlijks wordt gerapporteerd wat er is
gebeurd. Ook zijn er een projecten die gedurende drie of vier jaar worden uitgevoerd. Naar
verwachting zal de nazorg na de WMO-projectperiode zeker nog het gehele jaar 2007 in
beslag nemen, zo leert de ervaring na de invoering van de Wvg.
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7. Financiële paragraaf
Meerjarenraming 2006 – 2010
Raming inkomsten
Prestatieveld/begrotingsjaar

2007

2008

2009

2010

13500

14000

15000

16000

17000

113129

115000

117000

119000

120000

20000

20000

20000

0

0

0

0

0

0

0

7150

7150

7200

7250

7300

Prestatieveld 6, Specifieke voorzieningen

0

204530

249073

293615

338.157

Prestatieveld 7,8,9, OGGZ

0

0

0

0

0

Participatie

0

0

0

0

0

153779

360680

408273

435865

482.457

Project invoering WMO

2006
46352
plus?

Prestatieveld 1, Leefbaarheid
Prestatieveld 2, Preventief jeugdbeleid
Prestatieveld 3, Informatie en Advies
Prestatieveld 4, Ondersteuning
mantelzorg en vrijwilligers
Prestatieveld 5, Collectieve voorzieningen

Totaal
Toelichting:

1. Vanaf 2007 zijn in de ramingen de inkomsten voor collectieve en specifieke voorzieningen samen genomen. Wij stellen u voor om deze
bedragen te oormerken voor uitgaven in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
2. Bij de inkomsten voor collectieve en specifieke voorzieningen zijn wij uitgegaan van een fasering vanuit het Rijk over vijf jaar. Dit kan
nog gewijzigd worden door een fasering over vier jaar en/of een andere verdeelsleutel. Hierover wordt in de meicirculaire 2006 meer
bekend.
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Uitgaven
Prestatieveld/begrotingsjaar

Project invoering WMO

2006

2007

2008

2009

2010

38152

Prestatieveld 1, Leefbaarheid

475237

480000

485000

490000

495000

Prestatieveld 2, Preventief jeugdbeleid

427376

429000

431000

433000

435000

Prestatieveld 3, Informatie en Advies

171416

172000

175000

178000

180000

0

15000

15100

15200

15300

35428

55875

68500

80450

91700

361861

435827

452641

470043

488052

Prestatieveld 7,8,9, OGGZ

8989

9000

9200

9400

9600

Participatie

8200

5000

5000

5000

5000

1528665

1601702

1641441

1681093

1719652

Prestatieveld 4, Ondersteuning
mantelzorg en vrijwilligers
Prestatieveld 5, Collectieve voorzieningen
Prestatieveld 6, Specifieke voorzieningen

Totaal

1. In deze raming is voorzover mogelijk rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen.
2. De stijgingen van de uitgaven voor de prestatievelden 4, 5 en 6 zijn verrekend met de stijgingen inkomsten integratie-uitkering WMO in
het Gemeentefonds, zodat mogelijkheden ontstaan tot ontwikkeling van collectieve voorzieningen. Vanaf 2010 kunnen, afhankelijk van
het te ontwikkelen beleid, de begrotingsbedragen specifieke voorzieningen worden verminderd.
Voorstel
Wij stellen u voor om de huidige uitgaven voor specifieke voorzieningen niet zonder meer te verhogen, maar op basis van het te
ontwikkelen beleid voor mantelzorgers, vrijwilligers en collectieve en specifieke voorzieningen hier nog ruimte in te laten.
Ook stellen wij u voor deze begroting vast te stellen als een dynamisch geheel, waarbij verschuivingen tussen de prestatievelden mogelijk zijn.
Wanneer het WMO-beleid verder is ontwikkeld, zullen de jaarbegrotingen meer specifieke informatie gaan geven.
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