Concept
Wet maatschappelijke ondersteuning - Wmo Beleidsplan 2012 - 2015
__________________________________________________________________
Inleiding
In 2007 werd de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. Inmiddels vier jaar
verder en veel ervaringen rijker, wordt hier het beleidsplan gepresenteerd voor de
volgende periode. In het beleidsplan 2012 - 2015 is het huidige Wmo beleid aangepast
aan de actualiteit. Aansluitend is het plan uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma op
de Wmo thema's van Dronten. Volgens afspraak wordt hierover jaarlijks gerapporteerd
aan het College.
Overzicht van de lijn in de sturing op Wmo beleid en uitvoering:

2007

Inrichten van het Maatschappelijke Steunpunt: loket voor individuele
verstrekkingen
Vaststellen Wmo beleidsplan "Samen voor elkaar"

2008

Vaststellen Wmo programma "Bouwen aan de sociale infrastructuur"

2009

Opstellen eerste voortgangsrapportage

2010

Voortgangsrapportage 2010

2011

Nieuw beleidsplan / Invoeren van de Kanteling

2012

Beleidsplan 2012 – 2015

2006

Gezien de toename van gemeentelijke taken op het sociaal domein, in een tijd van
financiële ombuigingen, is het noodzakelijk de Wmo kaders helder vast te stellen.
Hiervoor wordt teruggegrepen naar de ambities in het eerste Wmo beleidsplan Dronten
en naar de Wmo rapportage van 2010. De conclusie uit de rapportage 2010 is, dat de
oorspronkelijke missie van het Wmo beleid in Dronten nog steeds actueel is, maar
zeker hernieuwde aandacht nodig heeft. Vanwege de landelijke ontwikkelingen en de
lokale situatie in Dronten, komt er een grotere druk op Wmo voorzieningen. In dit licht
bezien verdient het aanbeveling bij te sturen in het Wmo beleid.
Hiervoor werd een ambtelijke werkgroep Wmo beleidsplan ingesteld en werd het
Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD) om advies gevraagd. Eind mei
2011 heeft het OBD een informatiebijeenkomst georganiseerd in het kader van het
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nieuw op te stellen Wmo beleidsplan. Onderwerp van gesprek was o.a. hoe meer zicht
te krijgen op de vraag van mensen die aangewezen zijn op maatschappelijke
ondersteuning. De uitkomst van de goed bezochte bijeenkomst zal geen verrassing
zijn. De kerken en verenigingen dragen op informele wijze veel bij aan de
gemeenschap en bieden veel hulp en ondersteuning. In diverse voorbeelden werd
duidelijk dat mondige burgers zelf veel kunnen regelen. Voor de kwetsbare groepen
geldt dat zij altijd individuele aandacht nodig zullen hebben in het zoeken naar een
oplossing voor beperkingen in maatschappelijke participatie.
In het nieuwe Wmo beleidsplan worden drie lijnen uitgezet. Deze lijnen vormen het
kader voor alle projecten op de zes beleidsthema's van het Wmo beleid Dronten.
De drie lijnen zijn:
1. Consolideren van de resultaten die in de afgelopen periode zijn bereikt en
deze verder ontwikkelen.
2. Implementeren van nieuwe gemeentelijke taken, voor zover deze de Wmo
taken raken. Het gaat daarbij om de overheveling van functies uit de
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), de transitie van de
jeugdzorg en invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv).
3. Innoveren in de uitvoering van individuele voorzieningen voor
maatschappelijke ondersteuning.
Leeswijzer:
In hoofdstuk 1 worden de kaders van het Wmo beleid in Dronten nog even kort
uiteengezet. Afgesloten wordt met de conclusies uit de rapportage 2010. Aansluitend
volgen in hoofdstuk 2 de landelijke ontwikkelingen op het sociaal domein. In hoofdstuk
3 worden de ontwikkelingen en de verwachtingen voor Dronten weergegeven.
Al deze informatie bij elkaar leidt tot het uitzetten van drie lijnen voor de tweede
periode van het Wmo beleid. Deze drie lijnen worden in hoofdstuk 4 vertaald in een
Wmo uitvoeringsprogramma. In dit programma worden de projecten beschreven op de
zes beleidsthema's van Dronten.
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1. Ankers WMO beleid Dronten
1.1. Uitgangspunten Wmo beleid
Het Wmo beleid Dronten berust op drie uitgangspunten:
Wederkerigheid en wisselwerking (tussen burger, instellingen en overheid),
Mensen en hun mogelijkheden,
Ontmoeting en overleg.
Driehoek van burger, instellingen en overheid
In wisselwerking met mensen, instellingen, verenigingen probeert de gemeente
processen in gang te zetten die de eigen kracht van de burger versterken. Zij stimuleert
initiatieven die aansluiten op wat er gebeurt en al is bereikt in Dronten. De gemeente
schept voorwaarden, de instellingen ondersteunen waar nodig en de burger draagt zelf
de nodige steentjes bij.
Actief meedoen op eigen kracht
De Wet maatschappelijke ondersteuning gaat over “meedoen” als individu in de
samenleving; maar ook over “meedoen” in de buurt, en als instelling in het lokale
netwerk. Actieve deelname aan de samenleving betekent werken of onderwijs volgen
of vrijwilligerswerk doen. Maar ook lid zijn van een sportvereniging of deelname aan
culturele activiteiten, zoals het bezoeken van een museum of een concert.
Samenhang, afstemming en verandering
De Wmo in Dronten bestaat uit zes beleidsthema's1. Apart vormt ieder thema een
onderdeel waarin gemeente, instellingen en gemeenschap taken hebben. Ieder thema
is belangrijk, maar staat niet op zich zelf. Ontmoeting, overleg en afspraken zijn nodig
zodat de thema's elkaar gaan versterken. Het streven is meer samenhang aan te
brengen tussen de werkterreinen, zodat de Wmo meer wordt dan een optelsom van
projecten.
1.2. Versterken sociale infrastructuur
Bouwen aan de sociale infrastructuur2 van Dronten is een gemeenschappelijke
verkenning van de sociale kwaliteit van de lokale gemeenschap. De inzet is, vanuit
verschillende invalshoeken, de sociale verbanden te versterken en duurzame
ontwikkeling van de sociale infrastructuur te bevorderen.
Met het beleid op het gebied van welzijn, sport, vrijwilligers, wijk en buurtbeheer
worden de vanzelfsprekende voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijke
leven versterkt (eerste niveau). Daar bovenop, op het tweede niveau, wil de gemeente
de preventieve activiteiten stimuleren en de voorzieningen voor maatschappelijke

1 Wmo beleidsplan "Samen voor elkaar"
2 Wmo uitvoeringsprogamma "Bouwen aan de sociale infrastructuur"
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ondersteuning regelen, zoals bijvoorbeeld de mantelzorgondersteuning. En op het
derde niveau wil de gemeente een vangnet voor samenhangende ondersteuning,
begeleiding en zorg garanderen voor mensen die extra aandacht en zorg nodig
hebben.
Dit bouwwerk van meer of minder geformaliseerde samenwerking op drie niveaus legt
de basis voor een dekkend sociaal systeem:
1. Algemeen basisniveau: De beschikbaarheid van een aantrekkelijk en goed
toegankelijk voorzieningenniveau. De mogelijkheden en faciliteiten voor het
volgen van de eigen levensweg, de persoonlijke ontwikkeling en het
samenleven met mensen.
2. Preventie: Het organiseren van bepaalde vormen van dienstverlening en
ondersteuning die voorkomen dat mensen het spoor bijster raken en afhaken.
Voorlichting en advies over diensten en hulpmiddelen waar de burger gebruik
van kan maken. Actief wegnemen van die belemmeringen die zelfstandigheid
en maatschappelijke participatie in de weg staan. Gesteund door een
signaleringssysteem en "erop af” gaan, als de persoon in kwestie niet zelf in
actie komt.
3. Vangnet: Voorzieningen voor individuele begeleiding, maatschappelijke zorg en
opvang. Bestemd voor kwetsbare mensen die meer nodig hebben dan de steun
van de omgeving. Burgers en mantelzorgers moeten de zekerheid hebben dat
er in geval van nood altijd voldoende opvang, begeleiding, hulp en
hulpmiddelen beschikbaar zijn. De sociale infrastructuur staat of valt met een
sterke functie van het vangnet.

1.3. Evaluatie uitvoeringsprogramma
In het Wmo uitvoeringsprogramma 'Bouwen aan de sociale infrastructuur' wordt
jaarlijks een nieuwe planning gemaakt. Met als doel, al werkende weg, de sociale
infrastructuur in Dronten te versterken. Het programma bestaat uit zes inhoudelijke
thema's die ieder een eigen ambitie en doelstelling hebben. De rapportage over 2010
presenteert de stand van zaken op elk van de zes Wmo thema's. De volgende
resultaten zijn bereikt:
De thema's 1 “Samenleven in wijk en buurt” en 2 “Opgroeien in Dronten” hebben ieder
een eigen werkprogramma gekregen waaronder weer afzonderlijke projecten hangen.
Hiermee kunnen de partners onder regie van de gemeente een aantal jaren vooruit.
Voor thema 3 “MAST” is het beleid gewijzigd. MAST is geïntegreerd in de
beleidsdoelen die gesteld worden aan de landelijk (verplichte) invoering van één Klant
Contact Centrum (KCC). De invoering van het KCC ligt bij de afdeling Publiekszaken
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en ook de afdeling Sociale Zaken speelt hierin een rol. In samenspraak met de afdeling
MO wordt gewerkt aan de praktische integratie van de MAST taken in het KCC.
Voor thema 4 is het “Servicepunt vrijwillige inzet en ondersteuning van mantelzorg” in
de Meerpaal nu een jaar in bedrijf. De nieuwe samenwerking met diverse consulenten
aan de balie wordt geëvalueerd, om in de volgende termijn te kunnen werken aan een
verdere ontwikkeling van netwerken en samenwerking. De inzet van vrijwilligers wordt
ook steeds belangrijker om de kosten van de Wmo te gaan beheersen. “Vrijwillig wat
kan en professioneel wat moet” is het motto.
Thema 5 “Wmo voorzieningen” is erg afhankelijk van de vraag naar voorzieningen en
van de uitwerking van de overheveling van AWBZ maatregelen.
De toekomstige overheveling van AWBZ functies naar de Wmo, de vergrijzende
populatie en de gewijzigde organisatie van het gemeentelijke loket, houden in dat de
vraag naar voorzieningen nog lang niet is uitgekristalliseerd.
In het kader van de uitvoering van het projectplan “de Kanteling” zijn projecten gestart
die inzetten op innovatie van de individuele verstrekkingen. Ook is een begin gemaakt
met de invoering van de z.g. "Keukentafelgesprekken". Dit moet leiden tot maatwerk
voor de burger; een werkelijk antwoord volgens de Wmo compensatieplicht. Daarnaast
moet uitvoering van het projectplan “de Kanteling” leiden tot het beheersbaar houden
van de uitgaven.
Voor Thema 6, “Vangnet voor kwetsbaren”, is de preventie van de verslavingszorg
gerealiseerd. Daarnaast verbetert de afstemming van het beleid tussen de
verschillende gemeenten en de centrumgemeente. De centrumgemeente in de
provincie Flevoland is Almere. Almere heeft de regie over het te voeren beleid, beheert
de middelen voor dit thema en beschikt over de noodzakelijke opvang voorzieningen.
De conclusie uit de rapportage 2010 is, dat de oorspronkelijke missie van het Wmo
beleid in Dronten nog steeds actueel is. Er is een redelijk goede basisinfrastructuur
neergezet maar de missie heeft zeker hernieuwde aandacht nodig. De argumenten
hiervoor zijn:
 Tengevolge van de druk op Wmo voorzieningen en vanwege demografische
ontwikkelingen, stijgen de kosten voor de individuele verstrekkingen Wmo
structureel.
 De overheveling van nieuwe maatregelen uit de AWBZ naar de Wmo oefent
een nog grotere druk uit op het gemeentelijke beleid en voorzieningen.
 De eigen kracht van de burger en de zorgzaamheid van de gemeenschap (civil
society) komen nog onvoldoende tot hun recht.
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1.4. Druk op Wmo voorzieningen
We hebben een prognose gemaakt van de kosten van het verstrekken van Wmo
voorzieningen.
De conclusie van deze prognose is dat de kosten voor individuele verstrekkingen bij
ongewijzigd beleid blijven stijgen. Dit hangt samen met de demografische
ontwikkelingen. De bevolking is aan het vergrijzen en ouderen blijven langer
zelfstandig wonen. Daarnaast krijgt de gemeente een uitbreiding van Wmo taken
waardoor ook het aantal Wmo toekenningen stijgt. Tegelijk verandert de uitkering uit
het gemeentefonds. De hoogte daarvan fluctueert en is vanaf 2012 onduidelijk.
In de jaren 2000 - 2010 is het aantal 75 jarigen en ouder, gestegen naar 5,61% van de
bevolking. Aangenomen wordt dat als deze stijging doorzet, het aantal inwoners van 75
jaar of ouder in 2020 ongeveer 7,7% bedraagt. Dit betekent voor Dronten dat bij de
ambitie door te groeien naar 46.000 inwoners, er in 2020, naar verwachting 3555
Drontenaren 75 jaar of ouder zijn. Dit is een stijging van bijna 60% ten opzichte van
2010. Als die stijging zich procentueel doorzet naar kosten voor de verstrekking van
voorzieningen dan wordt de Wmo onbetaalbaar.
Het zoeken naar andere oplossingen, zoals het opzetten van collectieve voorzieningen
en het bieden van maatswerk, wordt hierdoor noodzakelijk.
Werkelijke besteding aan Wmo voorzieningen zoals rolstoelen,
scootmobielen, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en de
kosten van de Regiotaxi.

2007
2008
2009
2010
2011
2012

€ 3.773.000,00
€ 3.988.000,00
€ 4.265.000,00
€ 4.262.000,00
€ 4.142.000,00
€ 4.199.000,00

Bij de prognose van de besteding aan Wmo voorzieningen moeten 2 kanttekeningen
worden genoemd:
-

De verwachting is dat de nieuwe generatie ouderen meer te besteden heeft dan de
huidige groep. De nieuwe groep zal veel meer zelf de nodige hulp en voorzieningen
regelen. Bovendien betalen zij een eigen bijdrage. Dat heeft een positief effect op
de beschikbare budgetten. De huidige grote groep ouderen met een klein pensioen
of AOW doet eerder een beroep op de gemeente. De verwachting is dat deze
groep relatief kleiner wordt.

-

De cijfers zijn gebaseerd op de nu bekende gegevens. Er is geen rekening
gehouden met inflatie. Bovendien is op dit moment niet te voorzien in hoeverre er
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nog wetswijzigingen worden doorgevoerd en of er in de toekomst nog sprake zal
zijn van een herverdeling van middelen vanuit het Rijk.

1.5. Conclusie
Gezien de landelijke ontwikkelingen en de situatie in Dronten verdient het aanbeveling
bij te sturen op het sociaal domein. Het Wmo beleid kan niet volstaan met enkel het
technisch goed uitvoeren van het gemeentelijke verstrekkingenbeleid. Altijd blijft het de
vraag in hoeverre de toegekende voorzieningen bijdragen aan het versterken van de
eigen kracht van mensen.
Uiteindelijk zijn de burgers beter af als zij meer aandacht krijgen voor hun vragen,
problemen of beperkingen. En daarvoor ook een antwoord en oplossing op maat
ontvangen. Tevens blijkt uit de cijfers dat het oplossen van hulpvragen louter met
verstrekkingen op den duur onbetaalbaar wordt. Het bouwen aan de sociale
infrastructuur van Dronten is belangrijker dan ooit. De argumenten hiervoor zijn:
 Compensatie van beperkingen in maatschappelijke participatie wordt niet direct
opgelost met een individuele verstrekking. Meer inzet op maatwerk, het
verbinden van informele en formele zorg en oplossingsgericht werken.
 De kosten voor de individuele verstrekking Wmo stijgen structureel.
 Nog meer maatregelen uit de AWBZ worden overgeheveld naar de Wmo.
Dronten is in 2011 gestart met het project ter voorbereiding op de transitie in
2013 van AWBZ begeleiding naar de Wmo.
 Het landelijke project de Kanteling heeft geleid tot een nieuwe
modelverordening Wmo. Dit vereist individueel maatwerk ter compensatie van
beperkingen. Dronten treft voorbereidingen voor de verbreding van de Wmo en
het realiseren van de Kanteling.
 De capaciteit en kwaliteit van welzijnsdiensten moeten worden aangepast voor
de uitvoering van de Wmo in de volle breedte. Het aanbod van uitvoerende
instellingen is onvoldoende toegesneden op het realiseren van optimale
resultaten. De gemeente moet de sturing beter c.q. anders vormgeven.
 Landelijk is het programma Welzijn Nieuwe Stijl gestart. Enerzijds een nieuwe
visie op welzijn (vraaggericht i.p.v. aanbodgericht) en tegelijk een
stimuleringsprogramma ter ondersteuning van gemeenten en instellingen bij de
bredere invulling van de Wmo.
De ontwikkelingen in Welzijn Nieuwe Stijl moeten ook in Dronten worden
opgepakt en leiden tot innovatie in het Wmo beleid.
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2. Landelijke ontwikkelingen
2.1 Landelijke evaluatie Wmo
Uit de eerste landelijke evaluatie van de Wmo blijkt dat gemeenten zich de afgelopen
jaren vooral gericht hebben op de technische kant van de wet, zoals het op orde
krijgen van de nieuwe taken (hulp bij het huishouden, informatie en advies, de
mantelzorgondersteuning enz). Daardoor zijn de gemeenten nog onvoldoende
toegekomen aan verdere invulling van de ruimte die de Wmo biedt.
2.2. Welzijn Nieuwe Stijl
Het programma Welzijn Nieuwe Stijl van het ministerie van VWS stimuleert en
ondersteunt gemeenten en welzijnsinstellingen om de Wmo uit te voeren. De
gemeente krijgt handvatten, die er aan bijdragen dat het Welzijn beter wordt
aangestuurd op het bereiken van Wmo doelen.
2.3. De Kanteling
De Kanteling is een door de VNG ondersteund project, gericht op de zelfredzaamheid
van de burger en zijn omgeving als het gaat om participatie. Het vraagt een andere
houding van zowel burger en de cliëntondersteuner om van de eigen kracht uit te gaan:
Wat kan iemand wél.
De Kanteling biedt ruimte aan allerlei creatieve arrangementen, die mensen in staat
stellen om te participeren. Het verstrekken van een voorziening is het sluitstuk van het
aanbod.
2.4. Transitie AWBZ naar Wmo
Het kabinet gaat de AWBZ verder decentraliseren door de functie extramurale
begeleiding over te hevelen naar de Wmo. Deze begeleiding is bedoeld voor mensen
met somatische, psychogeriatrische of psychiatrische problematiek, of een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, die matige tot zware beperkingen
hebben op het terrein van de sociale redzaamheid, bewegen en verplaatsen, psychisch
functioneren, geheugen, oriëntatie, en/of probleemgedrag. De overheveling van de
extramurale begeleiding naar de Wmo verloopt gefaseerd. Nieuwe cliënten per 2013;
vanaf 2014 is de gemeente volledig verantwoordelijk.
Het doel van begeleiding is bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid,
zodat opname in een instelling of verwaarlozing worden voorkomen. De begeleiding
kan tevens worden ingezet ter ontlasting van de mantelzorgers. Het bieden van
begeleiding is nooit een doel op zich, maar altijd een middel om resultaten te bereiken
op het gebied van zelfredzaamheid en participatie.
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2.5. De Wet werken naar vermogen
In de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) beoordeelt de gemeente vanaf 1
januari 2013 de mate waarin iemand kan werken om in zijn levensonderhoud te
voorzien. Kern van de wet is om mensen met een bepaalde afstand tot de
arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Dit geldt voor iedereen die nog (deels) in staat is
om te werken. Ook deze wet gaat uit van het positieve in de mens, namelijk wat kan hij
wél. Ook mensen met een AWBZ indicatie, kunnen onder het regime van de Wwnv
komen te vallen
Voor deze groep mensen worden voorzieningen gecreëerd of in stand gehouden, die
borg staan voor een zinvolle vorm van participatie zoals dagbesteding ( mogelijk ter
voorbereiding op een betaalde baan). Omdat er overlap zal zijn tussen de WWNV
doelgroep en de transitie AWBZ/Wmo doelgroep is het van belang vraag en aanbod
van voorzieningen en activiteiten op elkaar af te stemmen.
2.6. Overhevelen taken zorg voor de jeugd
Het kabinet wil vanaf 2014 de ondersteuning en zorg voor de jeugd onderbrengen bij
de gemeenten. Een nieuw stelsel voor de zorg voor jeugd heeft tot doel, een eind te
maken aan de bureaucratie en aan de sterk versnipperde hulpverlening in de
jeugdzorg. Uiterlijk eind 2016 moeten alle taken en verantwoordelijkheden zijn
overgeheveld. Gemeenten kunnen dan maatwerk bieden, beter afgestemd op de lokale
en individuele situatie. In Dronten gaat het om ruim 200 jongeren, die via bureau
jeugdzorg, op enige manier begeleid worden. Deze begeleiding wordt vanaf 1 januari
2013 onderdeel van de Wmo
2.7 Conclusie
Met het decentraliseren van deze rijkstaken worden gemeenten beter in staat geacht
een samenhangend beleid te ontwikkelen met als doel kwetsbare groepen deel te laten
nemen aan de samenleving. Ook kunnen gemeenten samenhang brengen in de
taakgebieden waarvoor zij al verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van
welzijn en schuldhulpverlening.
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3. Speerpunten 2012 - 2015
3.1. Kansen voor integraal gemeentelijk beleid
De verantwoordelijkheid van de gemeente voor haar kwetsbare burgers is toegenomen
door de invoering van de Wmo. Ook de centralisatie en versobering van de AWBZ, de
Wet werken naar vermogen en de transitie jeugdzorg, leiden ertoe dat op lokaal niveau
de verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers sterk toeneemt. Het stimuleren van
actief burgerschap en de eigen kracht van burgers staat in alle gevallen centraal.
Samenwerking met burgers, maatschappelijke organisaties en gemeente is de
komende jaren essentieel. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de aanpak op wijk- of
buurtniveau. Dronten is een gemeenschap van korte lijnen en met doorgaans een open
houding gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen. De gemeente
beschikt al over diverse vormen van samenwerking, zoals in kerken, verenigingen, of
samenwerking in jeugdnetwerken. Het bevorderen van integraal samenwerken is en
blijft een belangrijke voorwaarde in het boeken van resultaten op het sociale domein.
3.2 Uitdagingen voor de gemeente
Allereerst komen er drie grote operaties op de gemeente af: de transitie van AWBZ
naar Wmo, de transitie van de jeugdzorg en de invoering van de Wet werken naar
vermogen. De gemeenten in Flevoland werken zoveel mogelijk samen in het proces
van voorbereiding, terwijl we op zoek gaan naar de dwarsverbanden tussen de
verschillende ontwikkelingen.
3.2.1 Implementeren van de overheveling van de functie begeleiding uit de
AWBZ.
Onder de noemer ‘AWBZ Pakketmaatregelen’ zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd.
Begeleiding gericht op maatschappelijke participatie valt niet langer onder de AWBZ.
De begeleiding voor mensen met een lichte beperking is in 2009 al uit de AWBZ
gehaald.
De huidige regering gaat de ÁWBZ Pakketmaatregelen verder doorvoeren. De gehele
functie extramurale begeleiding, wordt per 1 januari 2013 overgeheveld naar de Wmo.
Het gevolg is dat de Wmo compensatieplicht ook voor mensen met een matige of een
zware beperking van toepassing is. Voor deze groep gaan we op zoek naar nieuwe
arrangementen, die er aan bijdragen dat iedereen de mogelijkheid blijft houden om
maatschappelijk te participeren.
De transitie van de extramurale begeleiding is een grote operatie waar de gemeente
Dronten zich goed op wil voorbereiden. Op dit moment maken ongeveer 700 inwoners
gebruik van enige vorm van extramurale begeleiding. De aard van de begeleiding is
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divers. Het kan gaan om dagbesteding van een jongere op de zorgboerderij of om de
begeleiding van een dementerende oudere bij de dagelijkse bezigheden. Een
uitgebreid overzicht van cliëntprofielen waar het hier over gaat kunt u vinden op
http://www.hhm.nl (download/NV112770).

De gemeente Dronten kiest voor een projectmatige invoering. In het najaar 2011 is het
project opgezet. Het jaar 2012 wordt gebruikt ter voorbereiding op een zorgvuldige
transitie per 1 januari 2013
3.2.2 Ruimte voor vernieuwing
De gemeente Dronten heeft de ambitie een vernieuwende invulling te geven aan de
oorspronkelijke missie van het Wmo beleid in Dronten. Deze ambitie krijgt vorm in
projecten die vallen onder "de Kanteling" en “Welzijn Nieuwe Stijl”.
Project de Kanteling: omslag in denken en doen
Project de Kanteling heeft als doel om het claim- en aanbodgericht werken om te
bouwen naar vraag- en resultaatgericht werken. Dat klinkt abstract, maar betekent in
praktijk dat in het contact tussen de cliëntadviseur en de cliënt de participatie en
zelfredzaamheid voorop staat en het verstrekken van een voorziening daarbij enkel
een noodzakelijk hulpmiddel kan zijn.
De gemeente gaat de komende periode de compensatieplicht van artikel 4 van de
Wmo concretiseren volgens de ideeën die worden geschaard onder "de Kanteling". De
effecten van een beperking compenseren is iets anders dan zorgen voor
voorzieningen.
Bij het "gekantelde denken" staat het resultaat voor de burger voorop. Als voorbeeld:
Als het bezoeken van de kaartclub voor een cliënt de enige vorm van participatie is,
dan is het oplossen van het vervoersprobleem voor hem het resultaat. Dat betekent
niet dat er voor dit vervoersprobleem een rolstoel of een scootmobiel verstrekt moet
worden. Dat zou ook opgelost kunnen worden via de vrijwilligers vacature bank (vvb) of
via een mobiel lid van dezelfde kaartclub.
De burger in zijn specifieke situatie benaderen en hem met behoud van zijn eigen
verantwoordelijkheid wijzen op mogelijke resultaten betekent maatwerk en creativiteit,
waarbij het organiseren van collectieve/algemene voorzieningen ( zoals in dit
voorbeeld de vvb) centraal staat.
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Introduceren Welzijn Nieuwe Stijl
Welzijn nieuwe stijl focust op een andere aansturing van de welzijnsgerelateerde
instellingen in de gemeente. Welzijn nieuwe stijl betekent
 vraaggericht werken, ten behoeve van kwetsbare inwoners;
 stimuleren van eigen kracht van burgers;
 samen met partners ruimte zoeken en ontwikkelen van alternatieve vormen van
maatschappelijke ondersteuning;
 meer ruimte voor kennis en kunde en creativiteit van de professional;
 instellingen aansturen op het bereiken van de Wmo doelen;
 subsidiemiddel inzetten om doelen te bereiken/
Welzijn nieuwe stijl en de kanteling sluiten op elkaar aan. Het is aan de betrokken
instellingen en de gemeenten om hier op creatieve wijze uitvoering aan te geven
3.2.3 Versterken relatie welzijn en zorg
In het kader van het Nieuwe Welzijn moet de gemeente als opdrachtgever duidelijk te
zijn over de verwachtingen van het welzijnswerk. Het doel is een kanteling te
realiseren, waardoor mensen langer en beter de regie kunnen houden over eigen
welzijn en gezondheid. Daarvoor moet beschikbare subsidie zo effectief mogelijk
worden ingezet.
Op alle 6 beleidsthema’s van de Wmo heeft welzijnswerk een taak en speelt een rol als
uitvoerder, coördinator of ontwikkelaar. Ten behoeve van de gewenste innovatie van
Wmo verstrekkingen en de versterking tussen zorg en welzijn, is versterking nodig in
het welzijnswerk. Ook is een nieuwe taakstelling nodig voor het organiseren van
collectieve vormen van maatschappelijke ondersteuning. Bij de ontwikkeling van de
sociale component in wijk en buurtbeheer kan een aansluiting worden gevonden
tussen thema 1 "Samenleven in wijk en buurt", thema 4 “ Vrijwillige inzet en
ondersteuning mantelzorg” en thema 5 "Wmo voorzieningen".
3.3 Drie beleidslijnen
Hiervoor zijn de grote uitdagingen beschreven die in de komende jaren op de
gemeente afkomen. Grote operaties die in de voorbereiding en de invoering veel
gemeentelijke capaciteit eisen. Omdat de compensatieplicht voor een grotere groep
gaat gelden is het ook noodzakelijk veel te investeren in de innovatie van het aanbod.
Zodat het nodige aan alternatieve ondersteuning beschikbaar is en werkelijke
oplossingen mogelijk worden.
Daarnaast moet vooral worden vastgehouden aan wat is bereikt op de zes thema’s van
het eerste Wmo programma. Zoals o.a. op het terrein van wijk- en buurtbeheer en het
jeugdbeleid: denk aan de opening van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de
samenwerking met diverse partners en de (regionale) afspraken ten behoeve van het
Vangnet. Het totale beleid voor maatschappelijk participatie staat of valt met het
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functioneren van een adequaat vangnet. Mensen die werkelijk op voorzieningen zijn
aangewezen moeten die eenvoudigweg kunnen verkrijgen.
Het Wmo beleid volgt drie lijnen:
1. Consolideren van resultaten uit periode 2008 – 2011;
2. Implementeren van de overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ en op
termijn de transitie jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen;
3. Innoveren van de individuele verstrekkingen en innovatie in het aanbrengen van
samenhang in de toegang tot ondersteuning bij maatschappelijke participatie op
het terrein van wonen – zorg – welzijn.
3.4 Opdracht zes beleidsthema's
Op de bestaande zes beleidsthema's van Dronten, worden de projecten uitgezet die
invulling geven aan de drie beleidslijnen. Op een rij:
1. Samenleven in wijk en buurt:
Opdracht: Consolideren, innoveren en voortbouwen op de bereikte resultaten.
2. Opgroeien in Dronten.
Opdracht: Consolideren en Innoveren door de Eigen kracht van ouders voorop te
stellen.
3. Wmo loket integreren in KCC:
Opdracht: Burgers kunnen terecht met hun vragen op sociaal maatschappelijk
gebied. De melding wordt adequaat afgehandeld.
4. Servicepunt vrijwilligers en ondersteuning mantelzorg:
Opdracht: Consolideren van de resultaten die zijn bereikt in de front-office. Hierop
voortbouwen, innoveren en uitbreiden van het vrijwilligerswerk Implementeren:
ontwikkelen van maatwerk voor de Kanteling.
5. ‘Wmo voorzieningen’ voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen.
Opdracht: Innoveren van de individuele verstrekkingen. Hanteren van de z.g.
keukentafelgesprekken volgens "de Kanteling". Implementeren van de overheveling
van de AWBZ functies naar de Wmo.
6. Vangnet voor kwetsbaren: Maatschappelijke opvang, huiselijk geweld,
verslavingszorg, OGGZ
Opdracht: Consolideren van de bereikte - regionale - afspraken. Doorontwikkelen.

14

4. Uitvoeringsprogramma 2012
Hieronder worden voor elk van de zes beleidsthema's de projecten 2012 weergegeven
die beantwoorden aan de doelstellingen van de drie beleidslijnen. Dit is een
jaarprogramma dat in de volgende jaarrapportage wordt geëvalueerd en bijgesteld.
4.1.

Samenleven in wijk en buurt

Doelstelling
1. Stimuleren van de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners,
zowel ten opzichte van medebewoners als ten opzichte van elkaar (actief burgerschap)
2. Versterken van zelfredzaamheid en oplossingsvermogen van individu en
groep/buurt (zelfredzame samenleving)
Uitvoeringsprogramma “Samenleven in wijk en buurt”
In het uitvoeringsprogramma ‘Samenleven in wijk en buurt’ wordt beschreven hoe er
binnen de gemeente Dronten invulling wordt gegeven aan het eerste beleidsthema van
de WMO. Dit uitvoeringsprogramma is in juni 2009 vastgesteld door het college. Een
aantal projecten uit dit uitvoeringsprogramma is verder uitgewerkt in de nota ‘Wijk- en
buurtbeheer 2.0 2011-2015’. Deze nota is in mei 2011 vastgesteld door het college en
vormt nu het belangrijkste richtinggevende document voor het wijk- en buurtbeheer.
Project

Activiteit

Planning

Organisatie wijken buurtbeheer
‘nieuwe stijl’

In 2011 is er een interne werkgroep WBB gestart,
waaraan verschillende afdelingen deelnemen. Het
doel is om signalen uit de buurten met elkaar te delen
en afstemming te realiseren tussen de verschillende
afdelingen (integraal en vraaggericht werken).

Doorlopend vanaf
september 2011.
De werkgroep
komt ieder
kwartaal bij
elkaar.

Er wordt kritisch gekeken naar de samenstelling van
de wijkteams. Bovendien wordt ingezet op de
interactie tussen wijkteams en vakafdelingen. Er
worden plenaire sessies georganiseerd, waarbij alle
wijkteams gezamenlijk een vakafdeling kunnen
uitnodigen om een onderwerp te bespreken, zoals
jeugd, veiligheid of duurzaamheid. Daarnaast kunnen
externe partners uitgenodigd worden om een
presentatie over hun beleid, projecten en
werkzaamheden te geven. De afdelingen en de
wijkteams informeren elkaar vroegtijdig over
ontwikkelingen in de wijken.
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2012

De plenaire
sessies worden
vanaf juli 2011
ieder kwartaal
georganiseerd.

Buurtschouw
‘nieuwe stijl’

Verhogen van de deelname aan de buurtschouw door
het tijdstip aan te passen aan de beschikbaarheid van
de deelnemers. In 2012 wordt een pilot gehouden,
waarin iedere buurtschouw een bepaald thema krijgt,
zoals verlichting, jeugd, etc.
Voorafgaand aan iedere buurtschouw wordt een
nieuwsbrief verzonden aan alle bewoners, met daarin
informatie over de buurt. In deze nieuwsbrief wordt
aan bewoners gevraagd om klachten over de
openbare ruimte te melden via het
klachtenmeldingensysteem. Tijdens de buurtschouw
kan daardoor worden ingegaan op andere
onderwerpen, zoals bewonersinitiatieven, jongeren,
overlast etc.
Op basis van de specifieke situatie in de buurt worden
professionals uitgenodigd om deel te nemen aan de
buurtschouw. Die professional kan bijvoorbeeld een
jongerenwerker, een maatschappelijkwerkers of een
vervoersdeskundige zijn.

2012 e.v.
2012, daarna
evaluatie en evt.
continueren

vanaf 2012

2011/2012

Onderzoeken of digitale media ingezet kunnen
worden om een digitale buurtschouw mogelijk te
maken. Via een website kan bijvoorbeeld mogelijk
gemaakt worden dat bewoners een rondgang door de
buurt maken, specifieke informatie over hun buurt
vinden en met elkaar communiceren.
Wijkpost

Evaluatie van de dienstverlening via de wijkposten.

2013

Buurtactieplannen

Op basis van behoefte en noodzaak worden er voor
bepaalde buurten buurtactieplannen opgesteld.
Komende tijd wordt het ‘wijkontwikkelingsplan
Lucernehof’ uitgevoerd. Hierbij werken medewerkers
van verschillende gemeentelijke afdelingen en OFW
samen met bewoners aan de verbetering van de
leefbaarheid van de Lucernehof. Er worden acties
uitgevoerd om de woningen, woonomgeving en de
sociale cohesie te verbeteren.

2012 e.v.

Bij andere wijken zullen de kosten van het verbeteren
van de woonomgeving betaald moeten worden uit de
verkoop van grond binnen het wijk ontwikkelingsplan.
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Bewonersbudget

Vanaf 2010 stelt de gemeente jaarlijks een
bewonersbudget van € 25.000 beschikbaar voor
bewonersinitiatieven. Hiervoor zijn spelregels
opgesteld. Het bewonersbudget heeft geleid tot een
toename van het aantal bewonersinitiatieven van 31 in
2009 naar 50 in 2010. Het bewonersbudget wordt
daarom ook gecontinueerd.

Jaarlijks

Buurtbemiddeling

Vanaf 2008 loopt er een pilot buurtbemiddeling.
Bewoners kunnen een conflict in hun buurt melden bij
de coördinator buurtbemiddeling. De coördinator zet
vervolgens getrainde (vrijwillige) buurtbemiddelaars in.
De bemiddelaars bedenken geen oplossing voor het
conflict, maar helpen de bewoners om zelf tot een
oplossing te komen. Na een positieve evaluatie over
een periode van 3 jaar, heeft de gemeenteraad
besloten om buurtbemiddeling als structurele
voorziening aan te bieden aan de inwoners van de
gemeente Dronten. Jaarlijks wordt er een evaluatie
opgesteld.

Vanaf 2012:
buurtbemiddeling
= structurele
voorziening

4.2. Opgroeien in Dronten
Doelstelling
1) Versterken van samenhang en afstemming in de werelden van opvoeding,
onderwijs, vrije tijdsbesteding in één integraal jeugdbeleid.
2) Groeien naar een brede focus op jeugdbeleid en gerichte resultaten op
deelgebieden. Daarin is een belangrijke taak weggelegd voor de reguliere
basisvoorzieningen zoals het peuterspeelzaalwerk, welzijnswerk, bibliotheek, integrale
jeugdgezondheidszorg etc.
3) Waar nodig krijgen risico’s in opgroeien en opvoeden extra aandacht.
Jeugdprogramma
Het jeugdbeleid van de gemeente Dronten is vastgelegd in het Programma Jeugd 2009
– 2012 dat begin 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het programma is
opgebouwd uit onderling samenhangende projecten.
Het gemeentelijk jeugdbeleid is gericht op preventie en samenwerking.
Belangrijkste ontwikkelingen in het Drontense jeugdbeleid
Rond het Centrum voor Jeugd en Gezin is een zorgstructuur ingericht waarin 17 lokale
en regionale organisaties samenwerken. Het kernteam CJG, bestaande uit de vaste
leden Icare/GGD, MDF, BJZ en gemeente, vormen het hart van het CJG Dronten. De
17

gemeente is de regisseur van dit beleid dat voornamelijk wordt bekostigd uit de
decentralisatie uitkering CJG (voorheen brede doeluitkering CJG) die van het rijk
wordt ontvangen. Deze uitkering is in Dronten volledig geoormerkt voor het doel
waarvoor het bestemd is.
Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor een zinvolle
vrijetijdsbesteding en dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Dit beleid wordt
ondermeer ingezet als middel om de overlast door jongeren te beteugelen. Door het, in
april 2011 geïnstalleerde JIT (Jeugd Interventieteam), waarin gemeente, politie,
leerplicht, zorgcoördinatie en het jongerenwerk zitting hebben, zijn alle groepen
jongeren in de gemeente Dronten in beeld gebracht. In het JIT worden de
ontwikkelingen m.b.t. de verschillende groepen gevolgd en worden er waar nodig
maatregelen getroffen.
Activiteiten 2012 voor het project Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt
 Organiseren van een “Beroepenmarkt on tour”, waar leerlingen in het
voortgezet onderwijs op een aansprekende wijze worden voorgelicht en de
mogelijkheid wordt geboden om in contact te komen met het lokale
bedrijfsleven;
 onderzoek door Hbo-studenten:
-

op welk niveau en in welke sector zijn de bedrijven in Dronten op zoek naar
medewerkers?

hoeveel jongeren komen er in die sector en op dat niveau de komende jaren
van school?
 formaliseren van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in de
kerngroep AOA (Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt).
-

Project

Activiteit

Planning

Vervolg plan
jeugdprogramma

- Onderzoek / inventarisatie onder
jongeren, ouders en professionals
- Opstellen vervolgplan

Bestuurlijke
vaststelling in het 3e
kwartaal 2012

CJG: Doorontwikkelen
zorgstructuren; gericht op

- Notitie doorontwikkeling CJG
uitvoeren

Continu

preventie en voorkomen
van escalatie van
problemen.

- Urenuitbreiding
zorgcoördinatoren-plus
- Positionering / PR

Komst jeugdzorg naar
gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg
- overleg met provincie en BJZ
- jeugdzorg integreren in CJG

Inzetten op de Kanteling:
Ouders zijn
probleemeigenaars. Dit

Ouders zijn aanwezig bij
gesprekken en hulpverleners
faciliteren eigen kracht van
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Uiterlijk 2015 gereed
via aparte
projectstructuur

i.p.v. overnemen van het
probleem door de
hulpverlener.

ouders. ( b.v. Homestart)

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Opdracht Kerngroep AOA:
a."Beroepenmarkt on tour"
a. 1e kwartaal 2012
b. Onderzoek door Hbo-studenten b. gereed 3e
kwartaal 2012
c. Formaliseren samenwerking
c. 4e kwartaal
2012.

Herbezinning op inzet
jongerenwerk en
straathoekwerk

19

Overleg met De Meerpaal om te
komen tot nieuwe afspraken over
de omvang en de inzet van het
jongerenwerk en straathoekwerk

Gereed
3e kwartaal 2012

4.3. Wmo loket in publieksbalie
Doelstelling
Positioneren in het Klant Contact Centrum (KCC) van de verplichte Wmo functies
informatie, advies en cliëntondersteuning.
Implementeren van de nieuwe verordening volgens "de Kanteling".
Ontwikkelingen
Het maatschappelijk steunpunt bestaat niet meer. Per 1 november 2011 functioneert
het KCC als de gemeentelijke balie (frontoffice) waar burgers hun paspoort kunnen
aanvragen, maar zich ook met hun vragen op sociaal, maatschappelijk gebied kunnen
melden. Met die melding gaat de Wmo consulent of cliëntadviseur op huisbezoek. Het
bij elkaar brengen van vraag en aanbod is niet langer voorbehouden aan de gemeente
alleen. Iedereen, die in contact komt met een inwoner met problemen kan in principe
vraag en aanbod bij elkaar brengen. De gemeente komt in beeld op het moment dat er
echt een voorziening nodig is om te kunnen participeren.
De voorbije jaren hebben aangetoond dat het MAST loket vooral werd bezocht door
burgers met een Wmo aanvraag. Terwijl in de opzet bedoeld was, dat MAST ook een
belangrijke doorverwijsfunctie naar (en van) andere organisaties zou moeten vervullen.
Naast het feit dat de brede functie niet goed van de grond is gekomen, spelen er ook
andere factoren mee in een herbezinning op de positie van MAST.
Enerzijds is dat de ontwikkeling van het brede gemeenteloket, het Klant Contact
Centrum (KCC). Anderzijds is er de ontwikkeling die de gemeente verplicht het
compensatiebeginsel uit te voeren volgens een nieuwe werkwijze, aangeduid als de
“Kanteling”. Meer dan voorheen gaan consulenten op huisbezoek bij de klant waar zij
in een ‘keukentafelgesprek” de werkelijke vraag en behoefte van de aanvrager in kaart
brengen. Dientengevolge zullen er dus aan het loket minder gesprekken en
handelingen plaatsvinden.
Implementatie van de Kanteling betekent ook dat vormen van maatschappelijke
ondersteuning afgestemd zijn op de vraag van de cliënt. Het aanbod van formele en
informele zorg en diverse vormen van maatschappelijke ondersteuning, moet wel goed
in kaart zijn gebracht. Pas dan kan een goed alternatief aanbod worden gedaan aan de
burger die hulp komt vragen. Naar verwachting komt de cliëntondersteuning van de
MEE organisatie op termijn ook onder gemeentelijke regie. Dit biedt kansen voor een
adequate afstemming van vraag en aanbod.
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Project

Activiteit

Planning

Functies Informatie,
Advies en
Cliëntondersteuning
onderbrengen in KCC
volgens de visie van
de Wmo c.q. de
Kanteling

Procesbeschrijving van
vraag/melding tot en met
oplossing in termen van
resultaat voor de klant
Taakverdeling frontofficemidoffice-backoffice

2011-2012

Implementatie
verordening vlgs de
Kanteling

Ontwikkelen variant Dronten

2012

Implementatie de
Kanteling

- Methodiek
vraagverheldering
en training Keukentafelgesprekken
- Doorloop van front -office
(informatie) naar back-office
(keukentafel e.v.)

2011-2012
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4.4. Servicepunt Vrijwillige inzet en ondersteuning mantelzorg
Doelstelling
Versterken van onderlinge betrokkenheid en gemeenschapszin door het stimuleren en
faciliteren van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg.
Dit alles met behulp van het verenigingsleven, de kerkgemeenschap,
bewonersgroepen, jongerengroepen, belangenbehartigende organisaties, enz.
Fase 1. De Meerpaal welzijn heeft een balie ingericht voor de ondersteuning van
mantelzorgers en vrijwilligers. Een extra punt van aandacht is het organiseren van naar
buiten gericht werken zodat de mantelzorgers en andere groepen beter worden bereikt.
Fase 2. Achter de schermen wordt in de back-office, systematisch gewerkt aan de
opbouw van sociale infrastructuur. De activiteiten van sport en vrije tijd, van hulp en
zorg, de kerkgemeenschap, van het samenleven in de wijken worden samengebracht
en ondersteund.
Het Servicecentrum wordt in de toekomst nog belangrijker; het maatwerk van de
Kanteling krijgt hier vorm. Dit betekent herpositioneren in het afstemmen van vraag en
aanbod van burgers. Versterken van de sociale infrastructuur en herdefiniëren van
taken volgens de bakens zoals opgesteld in Welzijn Nieuwe Stijl (bijlage).

Project

Activiteit

Planning

Evaluatie Servicepunt

Onderzoek / Inventarisatie

Eerste helft 2012

Versterken
vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersvacatureban
k en allerlei
vrijwilligersorganisaties
betrekken bij innovatie
Wmo beleid

gemeentelijke basisfuncties
vergroten / vasthouden
vrijwilligersbestand
Opzetten vrijwilligersbeleid

2012
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4.5. Wmo voorzieningen
Doelstelling
Het verbeteren van de ondersteuningsstructuur bij wonen, werken en begeleiding, door
deze aan te passen op de behoefte van kwetsbare mensen. Deze doelgroep wordt
groter omdat vanaf 2013 de externe begeleiding van de AWBZ overgaat naar de Wmo.
Als voorbeeld: de begeleiding van een verstandelijk gehandicapte in een woongroep
wordt vanaf 1 januari 2013 een Wmo taak.
De gemeente kan dit waarmaken door goed te luisteren naar de cliënten en/ of hun
begeleiders en te stimuleren dat collectieve (welzijns) voorzieningen worden opgezet,
die voorzien in de vraag van de cliënt. Een goed aanbod van collectieve voorzieningen
heeft tot gevolg dat er minder individuele voorzieningen worden verstrekt. Een
voorbeeld van het anders organiseren van bepaalde voorzieningen is de opzet van een
scootmobielpool. Van deze pool kunnen mensen gebruik maken die af en toe een
scootmobiel nodig hebben en daarvoor anders een individuele verstrekking aanvragen.
In Dronten hebben al 25 mensen hun scootmobiel ingeleverd om gebruikt te gaan
maken van de scootmobielpool
In 2012 zal aandacht worden besteed aan het verder vormgeven van de visie op
collectieve voorzieningen. Dit doet de gemeente uiteraard samen met belangrijke
partners zoals De Meerpaal Welzijn en OFW. Ook de cliëntenraad OBD is hierin een
belangrijke partner voor de gemeente.

Project

Activiteit

Planning

Overhevelen AWBZ
functie Begeleiding
naar de Wmo

Projectplan uitvoeren

Voorbereiding afgerond:
1-1-2012
Uitvoering gereed:
1 januari 2013

Pilot project Kanteling
- samenwerken op
uitvoering
- gedeeld gebruik van
voorzieningen

Borgen goede projecten en
nieuwe projecten opzetten
Meten van effecten

Doorlopend
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4.6. Vangnet voor kwetsbaren: Maatschappelijke opvang, huiselijk geweld,
verslavingszorg, OGGZ
Doelstelling
Het vangnet voorziet in ondersteuning van de meest kwetsbaren in onze gemeente. De
hulpverlening is gericht op het versterken van eigen kracht, zodat iedereen mee kan
doen in de samenleving. Het vangnet knopen betekent versterken van samenhang in
de sociale voorzieningen.
Ontwikkelingen
In overleg met de gemeente Almere (centrumgemeente die regionaal het geld beheert
en de regie heeft) en de andere omliggende gemeentes zijn er beleidskaders
ontwikkeld en keuzes gemaakt op de terreinen van de maatschappelijke opvang,
ambulante verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, vrouwen opvang,
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Er zijn regionale afspraken gemaakt over de besteding van de beschikbare budgetten.
Deze afspraken zijn vastgelegd in de regiovisies maatschappelijke opvang,
verslavingszorg, aanpak huiselijk geweld, het Stedelijk Kompas Flevoland en de
regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling.
De inzet van de financiën wordt jaarlijks besproken met de desbetreffende instanties.
Verder is de nazorg voor ex-gedetineerden ondergebracht bij de GGD met rijksgelden.
Voor het jaar 2012 beslissen gemeenten zelf of ze het weer zelf gaan doen of het bij de
GGD laten.
Project

Activiteit

Planning

Preventie
alcoholmisbruik

Tactus verslavingszorg blijft
ingezet voor de leerstraf
alcohol en de preventie op
het middelbaar onderwijs.

Er is in 2012 gemeentelijk
budget om de preventie in het
lager onderwijs te continueren.

Huiselijk geweld

Convenant ondertekend
door alle deelnemende
partijen.

Een sluitende keten aanpak
rond plegers, slachtoffers en
getuigen van huiselijk geweld.

Nazorg ex
gedetineerden

Blijft bij en door de GGD
uitgevoerd worden.

Voorstel gemeentelijke
bekostiging volgt.

Vervuiling en
verwaarlozing

Inzet t.b.v. ernstig vervuilde
en verwaarloosde gezinnen.

Intensieve schoonmaak
inclusief begeleiding.
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