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Inleiding

Aanleiding
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De
Wmo is geen zorg- of voorzieningenwet maar een welzijns- en participatiewet.
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat in artikel 3 vermeld dat de
gemeenteraad voor maximaal 4 jaar een plan vaststelt dat richting geeft aan de door de
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te nemen beslissingen
betreffende maatschappelijke ondersteuning. In juni 2007 is door de gemeenteraad de eerste
Wmo kadernota 2007-2010 vastgesteld. Deze werd in 2008 gevolgd door een activiteitenplan
per prestatieveld en per jaarschijf doorlopend tot en met 2010. De gemeente is verplicht om
vanaf 2011 een nieuwe kadernota met een meerjarenprogramma op te stellen.
De Wet maatschappelijke ondersteuning schrijft een aantal wettelijke verplichtingen voor die we
moeten uitvoeren en waarin we geen keuze hebben. Vanuit het collegeprogramma voor de
komende 4 jaar zijn een aantal ambities opgenomen die beleidsmatige gevolgen hebben voor
deze kadernota Wmo. Vanuit de nieuwe regering komen er een aantal ontwikkelingen op ons af
waar we nu al op in moeten spelen.
Bij het tot stand komen van deze nieuwe kadernota is rekening gehouden met een aantal
ontwikkelingen. De afdeling Maatschappelijke Diensten heeft de bezuinigingsopdracht 1,5
formatieplaats op het team beleid te realiseren. Een logisch gevolg hiervan is dat deze
bezuiniging consequenties heeft voor de beleidskeuzes voor de komende vier jaar.

Leeswijzer
Voor u ligt de tweede Wmo kadernota 2011-2014. De nota start met een terugblik. Deze is
gericht op het activiteitenplan 2008-2010. In de bijlage kunt u per prestatieveld lezen wat in de
afgelopen vier jaar is bereikt. Daarna volgt de vooruitblik. In de vooruitblik wordt aangegeven
welke (toekomstige) ontwikkelingen van invloed zijn op het tot stand komen van deze
kadernota Wmo 2011-2014. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven wat onze richtinggevende
hoofdlijnen zijn voor de komende vier jaar. De Wmo kent 9 prestatievelden. In hoofdstuk 4
wordt per prestatieveld een toelichting gegeven. Vervolgens wordt een vooruitblik voor de
komende 4 jaar vermeld waarbij per activiteit wordt aangegeven aan welke visie de activiteit
voldoet. In de bijlage kunt u zien in welke jaarschijven de activiteit wordt opgepakt en hoeveel
middelen hier voor beschikbaar zijn.
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1

Terugblik

In juni 2007 is door de gemeenteraad de eerste Wmo kadernota 2007-2010 vastgesteld en is
besloten dat de Wmo in beginsel budgettair neutraal ontwikkeld en uitgevoerd diende te worden
op basis van de inhoudelijke en financiële peiling van het budget 2007. In juni 2008 heeft de
gemeenteraad ingestemd met het activiteitenplan (bestedingsvoorstel Wmo) 2008-2010. Het
bestedingsvoorstel Wmo 2008-2010 geeft per prestatieveld aanbevelingen (inclusief financiële
gevolgen) die in de periode 2008-2010 opgepakt moesten worden. Uit de inhoudelijke evaluatie
Wmo 2007 bleek dat in 2007 is geprobeerd om met de zittende beleidscapaciteit de extra
uitvoeringstaken die richting de gemeente kwamen op te vangen. Echter, met de komst van de
Wmo bleken er naast extra uitvoeringstaken ook veel beleidsmatige consequenties. Deze
consequenties legden een grote druk op de aanwezige beleidscapaciteit. Door de budgetten te
herijken ontstond er binnen de bestaande begroting ruimte voor het uitvoeren van de Wmo.
Daarnaast is met de Gemeenteraad afgesproken om de Wmo-reserve af te ramen tot een
plafond van € 600.000,- per 1-1-2011. In latere besluitvorming (de eerste bestuursrapportage
van 2010) is besloten dat de WMO-reserve in stand zou worden gehouden tot het moment dat
de onderzoeksresultaten naar de gestegen kosten Hulp bij de huishouding bekend zouden zijn.
Over de periode 2008-2010 zijn 52 uitvoeringsactiviteiten toegezegd. Deze waren
onderverdeeld in 9 prestatievelden en een extra taak op het gebied van burgerparticipatie. Op
een viertal activiteiten na bij prestatieveld 3 (het geven van informatie, advies en
cliëntondersteuning) zijn alle activiteiten gerealiseerd.
De vier activiteiten die niet zijn gerealiseerd hebben een relatie met het informatiebeleidsplan.
Als gevolg van de vertraagde invoering van het informatiebeleidsplan en met name de
transactionele website was het niet mogelijk deze actiepunten tijdig af te ronden. Deze
activiteiten zijn ondergebracht in de planning voor 2011. De gereserveerde middelen zijn per 11-2011 niet meer beschikbaar.
Alle uitgevoerde activiteiten zijn binnen een speciaal hiervoor beschikbaar gesteld budget
opgepakt en uitgevoerd. Per 1 januari 2011 is dit extra budget niet meer beschikbaar en
worden alle taken binnen de reguliere budgetten uitgevoerd.
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2

Vooruitblik

Bij het tot stand komen van deze nieuwe kadernota spelen een aantal ontwikkelingen een rol
waar rekening mee gehouden moet worden. Deze ontwikkelingen zijn de wettelijke
verplichtingen, het collegeprogramma en de ontwikkelingen binnen het regeerakkoord.
Daarnaast hebben de bezuinigingen ook invloed op onze keuzemogelijkheden. In onderstaand
schema zijn de ontwikkelingen en de gevolgen per prestatieveld weer gegeven, vervolgens
worden de ontwikkelingen in aparte paragrafen uitgeschreven.

1

2

Wettelijke verplichtingen:
Wmo RMC

Collegeprogramma

Regeerakkoord
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Wet publieke
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tijdelijk
gezondheid
Stage
huisverbod

Kanteling
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prestatieveld

ondersteu- makelaarsnen bij
functie
opvoeden inrichten
en
opgroeien

sport en
bewegen

*initiatieven uit
sport in alle
Samenleving
wijken
stimuleren en
faciliteren
*versterken van
de kracht van
de samenleving
*elk dorp en
elke wijk
hebben
tenminste een
gebouwde
ontmoetingsplek
*regiofunctie
voor
voorzieningen
op gebied van
kunst en cultuur
in stand houden
*verenigingen
stimuleren om
beweegaanbod
voor ouderen te
organiseren

uitvoering
jeugdgezondheidszorg

*aanpak op
ontsporende
jongeren
*CJG
ontwikkelen

alle taken op
het gebied
van de
jeugdzorg
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overgeheveld
naar de
gemeente
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4
Kanteling

5

ondersteunen
verenigingen
agenda 22

6

7

vangnet binnen
kaders
rijksbeleid

functies
dagbesteding
en
begeleiding
worden
overgeheveld
naar de
gemeente
scheiden van
wonen en
zorg?

sluitende
hulpverleningsketen
organiseren

8

9

opzetten van
goede ggzketenzorg
stoppen met
roken en
voorkomen
schadelijk
alcoholgebruik

preventieve
verslavingszorg
vooral gericht
op jeugd

2.1 Wettelijke verplichtingen
Er zijn op dit moment 5 wettelijke verplichtingen die van invloed zijn op de invulling van de Wet
maatschappelijke ondersteuning. Deze wettelijke taken zijn de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), Regionaal meld en coördinatiefunctie-wet, maatschappelijke stage, Wet
tijdelijk huisverbod en de Wet publieke gezondheid. Hieronder worden deze wettelijke
verplichtingen beschreven.

2.1.1 De Wet maatschappelijke ondersteuning
Kadernota
In de Wet maatschappelijke ondersteuning is ruimte voor lokale beleidsvrijheid. Maar een aantal
taken zijn wettelijk vastgelegd. Zo zijn wij wettelijk verplicht om eens in de vier jaar een
kadernota Wmo te schrijven met daarin vermeld de gemeentelijke doelstelling, hoe het beleid
wordt uitgevoerd en per jaarschijf de acties en gewenste resultaten.
Voorzieningen
De gemeente is verplicht om een verordening op te stellen voor alle individuele voorzieningen in
verband met de toegang tot het recht op de individuele voorzieningen.
Compensatieplicht
De Wmo kent een compensatieplicht. Deze compensatieplicht heeft tot doel het bevorderen van
de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de burger. Om participatie en
zelfredzaamheid te stimuleren is het niet genoeg om voorzieningen te verstrekken en
activiteiten of organisaties te subsidiëren. Er is een kanteling nodig van voorzieningenloket naar
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ondersteuning op maat, waarbij het uitgangspunt de eigen kracht van de burgers is. De Wmo is
geen zorg- of voorzieningenwet, maar een welzijns- en participatiewet.
Kanteling
De Kanteling is een project van de VNG dat erop gericht is gemeenten te ondersteunen bij het
invullen van de compensatieplicht en het vormgeven van de Wmo. De manier waarop eenzelfde
resultaat (bijvoorbeeld ‘het kunnen wonen in een schoon en leefbaar huis’) wordt bereikt kan
sterk verschillen per situatie. Wat er toe doet is dat er een oplossing gevonden wordt die past
bij de individuele situatie van de burger en die tevens leidt tot het bereiken van het resultaat.
Op het niveau van de individuele burger betekent de kanteling dat er meer nadruk ligt op de
vraag wat hij nodig heeft, dan op de vraag waar hij recht op heeft. Dit vraagt om veel aandacht
voor het gesprek met individuele burgers. Eerst goed de situatie in kaart brengen voordat er
afspraken gemaakt worden over oplossingen. Het betekent ook dat er een nadrukkelijk beroep
gedaan wordt op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger. De gemeente is niet
langer een voorzieningenloket, maar een plek waar je in gezamenlijkheid tot oplossingen komt.
De Kanteling is een opdracht voor alle gemeenten om de omslag te maken van claimgericht
(voorzieningen en hulpmiddelen) naar resultaatgericht (participatie en zelfredzaamheid)
werken. De Wmo en de Kanteling hebben niet alleen betrekking op het gemeentelijk beleid op
het gebied van voorzieningen. Kantelen gaat over alle fases die een burger doorloopt vanaf het
moment dat hij een beperking ervaart in zijn deelname aan de samenleving, tot het moment
dat hij passend ondersteund wordt ter compensatie van die beperking.
De centrale toegang tot de Wmo is binnen Venray opgenomen binnen de publieksbalie. De
gemeente is dan ook het Zorgloket waar alle mensen terecht kunnen voor de
ondersteuningsvraag, en als zodanig dé plek om ondersteuning te krijgen bij het versterken
van zelfredzaamheid en participatie.
Voor onze partnerorganisaties betekent dit dat zij een belangrijke bijdrage moeten leveren in
het signaleren van ondersteuningsvragen die ook daar binnen komen.
Dit vraagt van ambtenaren en bestuurders een externe oriëntatie en de kunst om zaken te
‘durven loslaten’. Minder nadruk op het zelf uitvoeren (het verstrekken van voorzieningen) en
meer nadruk op regie (afstemming zoeken met maatschappelijke partners). Samen met de
maatschappelijke partners invulling geven aan de kanteling vraagt intensieve afstemming.
De gemeente moet meer zelf het initiatief nemen bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van
ondersteuning. De gemeente faciliteert de ontwikkeling van nieuwe vormen van ondersteuning
door partnerorganisaties daarin de ruimte te geven. De kanteling loopt door de diverse
prestatievelden van de Wmo heen. De rol van de beleidsmedewerkers moet meer komen te
liggen op het voeren van de regie en minder op het zelf uitvoeren (zaken los durven laten). Dit
vraagt een andere manier van denken en handelen. Niet alleen van beleidsmedewerkers, ook
van bestuurders.

2.1.2 Regionaal Meld en Coördinatiefunctie-wet (Prestatieveld 2)
Het centrale doel van de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren tot 23
jaar om een startkwalificatie te behalen of de voor hen hoogst haalbare en meest passende
vorm van onderwijs en/of arbeidsmarktpositie te laten bereiken. De gemeente heeft met de
inwerkingtreding van de RMC-wetgeving de taak gekregen om jongeren van 12-23 jaar (in de
regio Venray) die geen onderwijs meer volgen en geen startkwalificatie hebben te stimuleren en
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te begeleiden om dit alsnog te doen. Venray is aangewezen als centrumgemeente voor
uitvoering van de RMC-taken tbv de regio Venray.
In 2011 moet het aantal voortijdig schoolverlaters landelijk teruggebracht zijn naar 35.000. In
het nieuwe regeerakkoord is de doelstelling opgenomen het aantal voortijdig schoolverlaters
verder te verlagen naar 25.000. Dit betekent voortzetting van de ingezette lijn en intensievere
begeleiding van (potentiële) vsv-ers in het vmbo en mbo. Want deze uitvallers zijn vaker
jongeren met een opeenstapeling van problemen, de zogenaamde harde kern. Hiervoor is een
verdere intensivering van de samenwerking tussen onderwijs, zorg, veiligheid en arbeidsmarkt
(Werkplein) essentieel.

2.1.3 Maatschappelijke stage (Prestatieveld 4)
Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt de maatschappelijke stage voor alle middelbare
scholieren wettelijk verplicht. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een goede
makelaarsfunctie in te richten voor maatschappelijke stageleerlingen. Maatschappelijke
stagiaires kunnen ook behouden blijven voor het vrijwilligerswerk. Daarbij kan de makelaar een
belangrijke rol spelen.

2.1.4 Wet tijdelijk huisverbod (Prestatieveld 7)
Vanuit de Wet tijdelijk huisverbod heeft de gemeente naast de bestuursrechtelijke aanpak (de
burgemeester legt het huisverbod op) ook een taak in de hulpverlening. De gemeente heeft
een regierol bij de bestrijding van huiselijk geweld en bij de nazorg. Hulpverlening is cruciaal.
De taak van de gemeente is om partijen en instanties die voor de aanpak van huiselijk geweld
verantwoordelijk zijn, bij elkaar te brengen, ervoor te zorgen dat zij sluitende afspraken maken
en erop toe te zien dat zij de gemaakte afspraken nakomen. Omdat sinds de invoering van deze
wet (1 juli 2009) het aantal opgelegde huisverboden sterk achter blijft t.o.v. de landelijke cijfers
is het Veiligheidshuis op zoek gegaan naar een andere werkwijze die in de vorm van een pilot
uitgetest gaat worden in Venray. Deze pilot zal medio 2011 van start gaan.

2.1.5 De Wet publieke gezondheid
Vanuit de Wet publieke gezondheid is bepaald dat de gemeenteraad vóór 1 juli 2011 en
vervolgens elke vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vaststelt. De gemeente heeft
tot taak om in de nota aan te geven op welke wijze zij de komende jaren wil inzetten op het
handhaven en bevorderen van een goede gezondheid van haar inwoners. Daarnaast is per 1 juli
2010 binnen deze wet het artikel 5a (de ouderengezondheidszorg) van kracht gegaan. Met dit
artikel krijgt de gemeente de opdracht zorg te dragen voor de uitvoering van de preventieve
zorg voor ouderen. Om een goed beeld te krijgen op welke terreinen de gemeente
gezondheidswinst kan behalen, zijn de gezondheidsmonitoren van de GGD geraadpleegd. Deze
rapportages geven informatie over de gezondheidssituatie van de jeugd, volwassenen en
ouderen in onze regio. De belangrijkste conclusies uit de gezondheidsmonitoren:
-

Vanuit de jongerengezondheidsmonitor is het verminderen van risicogedrag zoals
overmatig alcoholgebruik en het blijven bestrijden van overgewicht onder jongeren een
belangrijk speerpunt.

-

Vanuit de volwassenenmonitor blijkt ook het verminderen van risicogedrag zoals
overmatig alcoholgebruik en het blijven bestrijden van overgewicht een belangrijk
speerpunt. De GGD constateert echter dat het veranderen van de leefstijl en de

10

Kadernota Wmo 2011-2014

participatie van mensen niet gemakkelijk blijkt te zijn, preventiedoelen worden niet
altijd gehaald en participatie van mensen blijft achter.
-

Vanuit de ouderenmonitor blijkt dat te veel ouderen kampen met overgewicht en
chronische aandoeningen waar vooral een ongezonde leefstijl aan ten grondslag ligt en
dan met name op het gebied van voeding en beweging.

Speerpunten 2011-2014:
Het stimuleren van een gezonde leefstijl, met name het meer bewegen voor alle
leeftijdsgroepen en de blijvende aandacht voor risicogedrag zullen de speerpunten voor de
komende vier jaar zijn.
Relatie Wmo – Wet publieke gezondheid
De Wet publieke gezondheid begeeft zich vooral op het gebied van de primaire- en secundaire
preventie. De primaire preventie heeft als doel de gezondheid van (nog) gezonde burgers te
bevorderen en te beschermen. Onder primaire preventie vallen activiteiten die voorkomen dat
een bepaald gezondheidsprobleem, ziekte of ongeval ontstaat. Bij de secundaire preventie
worden ziekten of afwijkingen in een vroeg stadium opgespoord. De doelgroep bestaat uit
personen die ziek zijn, een verhoogd risico lopen of een bepaalde genetische aanleg hebben.
De Wmo richt zich vooral op secundaire en tertiaire preventie en heeft ten doel burgers met een
fysieke, sociale of psychische beperking te laten deelnemen aan de maatschappij. Bij tertiaire
preventie worden complicaties en ziekteverergeringen voorkomen.
Vanuit de gezondheidsmonitoren van de GGD blijkt sport en bewegen het sleutelbegrip voor
veel voorkomende gezondheidsproblemen. Dankzij sport en bewegen zitten mensen snel en
goedkoop beter in hun vel, het bevordert het meedoen, het bevordert een gezonde leefstijl en
het draagt bij aan een oplossing van de vijf landelijke speerpunten (voorkomen van depressie,
overgewicht, diabetes, roken en schadelijk alcoholgebruik). De Wmo en gezondheid hebben
overeenkomsten en hebben elkaar veel te bieden. Voor de komende vier jaar zal de aandacht
gericht zijn op sport en bewegen. In de bijlage vindt u een overzicht van de kosten van het
gezondheidsbeleid en een terugblik.
Prestatieveld 1:
Binnen prestatieveld 1 van de Wmo gaat het onder meer om meedoen, inzet voor elkaar en
sociale samenhang. De combinatie van de Wmo en sport draagt bij aan het verminderen van
maatschappelijke problemen, zoals veiligheid en leefbaarheid in buurten en het voorkomen van
(zwaardere) zorg. Via sport en bewegen zullen meer mensen participeren in de samenleving.
Door sport in de wijken en dorpen te betrekken bevordert dit niet alleen de leefbaarheid maar
het bevordert ook de gezondheidssituatie en voorkomt gezondheidsproblemen.
Prestatieveld 2:
Vanuit de Wet publieke gezondheid is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg. Vanaf 1 januari 2009 is hier ook de regie over de prenatale zorg aan
toegevoegd. Onder prenatale zorg wordt verstaan zwangerschapsgym, deelname panel
borstvoeding, huisbezoeken en casusoverleg. Vanuit de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg
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wordt fors ingezet op preventie (signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van
jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren, het ramen van de
behoeften aan zorg, de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, het
geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het formuleren van maatregelen ter
beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen). De jeugdgezondheidszorg participeert dan ook in
het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Prestatieveld 4;
Binnen de Venrayse sportverenigingen zijn vele vrijwilligers betrokken die zich op een
positieve manier inzetten voor de sportbeleving. Hiermee richt sport zich op de bindende
kracht van burgers.
Prestatieveld 9:
Het bevorderen van verslavingsbeleid heeft een directe relatie met de landelijke speerpunten
voorkomen van roken en schadelijk alcoholgebruik. Via de GGD en het Vincent van Gogh
instituut (GGZ) worden diverse activiteiten ingekocht ter stimulering van het stoppen met roken
en het voorkomen van schadelijk alcohol- en drugsgebruik.

2.2 Collegeprogramma
Vanuit het collegeprogramma voor de komende 4 jaar zijn een aantal ambities opgenomen die
beleidsmatige gevolgen hebben voor deze kadernota Wmo.
Enkele zaken die vanuit het collegeprogramma van invloed zijn op deze kadernota Wmo én de
keuzes die we kunnen maken beïnvloeden, worden daar waar mogelijk per prestatieveld van de
Wmo puntsgewijs aangehaald:
Prestatieveld 1:
•

Als lokale overheid faciliteren we initiatieven uit de samenleving, primair door het
wegnemen of helpen overwinnen van belemmeringen. Jeugdbeleid is hierbij als
speerpunt benoemd.

•

Wij willen graag dat zoveel mogelijk burgers op eigen kracht meedoen aan de
samenleving. Daarbij willen we de kracht van de Venrayse samenleving beter dan
voorheen gebruiken. De rol van de gemeente zal daarbij steeds meer verschuiven naar
stimuleren en waar nodig ondersteunen en faciliteren. De burgers zijn eerst en vooral
zelf verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit van het eigen leven als de kwaliteit van de
eigen leefomgeving. Op beide vlakken verschuift de rol van de gemeente naar
stimuleren en faciliteren. Daarbij zien we de burger als deskundige en we zetten de
burger dan ook als zodanig in. Op deze manier ontstaat de gewenste lokale samenleving
die samen aan kwaliteit van leven werkt.

•

Elk dorp en elke wijk heeft tenminste een gebouwde ontmoetingsplek. Dit hoeft geen
gemeentelijke accommodatie te zijn.

•

We willen met ons voorzieningenpakket onze positie als centrumgemeente behouden.
Dit willen we vooral doen door dat wat we hebben in stand te houden, bijvoorbeeld op
het gebied van kunst en cultuur.

•

Op het gebied van gezondheidszorg leggen we het accent met name op meer bewegen
voor en door ouderen, waarbij we stimuleren dat verenigingen meer activiteiten voor

12

Kadernota Wmo 2011-2014

ouderen gaan organiseren. Dit heeft een positief effect op het verenigingsleven, op de
gezondheid van ouderen en voorkomt gezondheidsklachten in de toekomst.
Prestatieveld 2:
•

Het in samenhang ontwikkelen van het jeugdbeleid doen we door het formuleren en in
uitvoering brengen van een ononderbroken beleidslijn. Wij nemen hierin als lokaal
bestuur de regisserende rol ter hand. Als onderdeel van dit voornemen is in 2010
gestart met een integrale aanpak op ontsporende jongeren binnen Venray.

•

Binnen het preventief jeugdbeleid vervult het virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin
Horst-Venray vanaf de realisatie in 2010 een belangrijke rol. Dit als centrum voor
informatie en advies bij opgroeien en opvoeden en de aansluitende vraag naar licht
pedagogische hulpverlening. Voorkomen dat vragen zorgen en zorgen problemen
worden.

Prestatieveld 4:
We ondersteunen vrijwilligersorganisaties bij het zoeken naar mogelijkheden om inzet van
vrijwilligers te borgen en daar waar de behoefte bestaat bevorderen we de deskundigheid van
bestuurders en vrijwilligers.
Prestatieveld 5:
Agenda 22 vormt het uitgangspunt voor inclusief lokaal beleid. Dat betekent dat bij alle beleid
en de communicatie tussen burger en gemeente, rekening gehouden wordt met de specifieke
behoefte van mensen met een beperking.
Prestatieveld 6:
Het vangnet voor hen die dat nodig hebben moet zo veel mogelijk in stand worden gehouden en
sociaal maatschappelijke voorzieningen moeten zoveel mogelijk binnen de kaders van het
rijksbeleid op niveau worden gehouden.
Prestatieveld 9:
Op het gebied van gezondheidszorg leggen we het accent met name op preventieve en
curatieve verslavingszorg, vooral gericht op de jeugd.

2.3 Regeerakkoord
Vanuit het nieuwe regeerakkoord komen er een aantal ontwikkelingen op ons af waar we in de
kadernota Wmo voor de komende 4 jaar rekening mee moeten houden en op in moeten spelen.
Enkele zaken uit het regeerakkoord die van invloed zijn op de Wmo worden per prestatieveld
van de Wmo genoemd:
Prestatieveld 1:
Sport heeft een belangrijke functie in de maatschappij en de economie. Kinderen en jongeren
kunnen zich dankzij sport gezonder en socialer ontwikkelen. Volwassenen en ouderen die
sporten blijven fitter en gezonder. Het zijn vooral scholen, sportverenigingen en sportclubs, het
liefst zo dicht mogelijk bij mensen in de buurt, die deze positieve impuls mogelijk maken. Sport
in alle wijken is goed voor de gezondheid, maar ook voor de veiligheid.
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Het kabinet streeft naar meer sportlesuren in basis-, beroeps- en voortgezet onderwijs. Het
kabinet zal met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) bevorderen hoe sport en
sportvoorzieningen bij wijkplannen een integraal onderdeel kunnen worden van het verbeteren
van de leefbaarheid.
Actieve cultuurparticipatie blijft de komende jaren van belang, met name de beoefening van
amateurkunst en volkscultuur en bibliotheekbezoek. Een culturele loopbaan voor iedereen is het
doel.
Prestatieveld 2:
Gefaseerd worden alle taken op het gebied van jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten.
Het betreft hier: jeugd-ggz (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet), provinciale jeugdzorg,
gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk gehandicapte
jeugd. Preventie en vrijwillige hulpverlening wordt in goede afstemming met gedwongen
hulpverlening georganiseerd door (samenwerkende) gemeenten. De Centra voor Jeugd en Gezin
die inmiddels gerealiseerd zijn, zullen bij de overheveling naar de (samenwerkende) gemeenten
gaan dienen als front office voor alle jeugdzorg van de gemeenten. De lokale overheid moet de
komende jaren decentralisatie van deze vormen van jeugdzorg vorm geven.
Prestatieveld 5:
Overhevelen functies dagbesteding en begeleiding naar de Wmo. De functies dagbesteding en
begeleiding kunnen het best dichtbij de cliënt geregeld worden. Zij passen daarom beter binnen
de systematiek van de Wmo dan bij de AWBZ. De gemeente kent deze mensen en hun situatie
beter dan de zorgkantoren. Daarom worden de functies dagbesteding en begeleiding
overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Onder begeleiding wordt verstaan, het bevorderen,
behouden of compenseren van zelfredzaamheid en voorkomen van opname in een instelling of
verwaarlozing. Deze begeleiding kan in de vorm van een dagprogramma voor een groep
aangeboden worden (de dagbesteding) of in de thuissituatie (de begeleiding individueel).
Prestatieveld 6:
In de AWBZ wordt overgegaan tot het scheiden van wonen en zorg. Dit betekent dat alle
mensen die in een instelling wonen op termijn zelf de huur moeten gaan betalen. Ter
compensatie van eventuele extra woonlasten, wordt de huidige intramurale eigen bijdrage
verlaagd. Bewoners die de woonlasten financieel niet kunnen dragen, komen in aanmerking
voor de huurtoeslag. (Niet duidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn voor de aanvragen
individuele Wmo-voorzieningen. Op dit moment is het zo dat de instelling waarin verbleven
wordt verantwoordelijk is voor de aanpassing in de woning en voor bijv. de hulp bij het
huishouden. Onduidelijk is wie daarvoor verantwoordelijk is als wonen en zorg gescheiden
wordt.)
Prestatieveld 8:
Goede geestelijke gezondheidszorg voor wie dat nodig heeft, blijft landelijk verzekerd. Hierbij is
goed functionerende 1e lijn zorg essentieel. Het opzetten van goede ggz-ketenzorg in de 1e lijn
wordt bevorderd.
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2.4 bezuinigingen
Als gevolg van de wereldwijde economische crisis is door de gemeenteraad van Venray besloten
te komen tot substantiële bezuinigingen in de begroting. Dit betekent dat naast kortingen op
subsidies (oplopend tot 20%) de subsidiebudgetten voor 4 jaar zijn bevroren. Het gevolg
hiervan is dat er geen financiële ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast wordt de
afdeling Maatschappelijke Diensten geconfronteerd met een forse formatieve
bezuinigingstaakstelling. Uiterlijk in 2014 moet 1,5 formatieplaats op het team beleid bezuinigd
zijn, waarvan 1 fte op het terrein Wmo-breed. Een logisch gevolg hiervan is dat deze
bezuiniging consequenties heeft voor de beleidskeuzes voor de komende vier jaar.
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3

Visie

Op basis van de geschetste maatschappelijke trends en ontwikkelingen is er besloten om vanuit
de afdeling Maatschappelijke Diensten zoveel als mogelijk één brede kadernota Wmo te
schrijven waarin de diverse specifieke kadernota´s per beleidsonderdeel zijn opgenomen. Dit
betekent concreet dat er in de komende vier jaar geen aparte nota lokaal gezondheidsbeleid,
nota sportbeleid, nota kunst en cultuur en nota jeugdbeleid wordt opgesteld.

Algemene visie
De Wmo is een participatiewet. Om participatie en zelfredzaamheid te stimuleren is het niet
genoeg om voorzieningen te verstrekken en activiteiten of organisaties te subsidiëren. De Wmo
vraagt om maatwerk en flexibiliteit bij de ondersteuning van burgers. De nadruk komt te liggen
op wat de burger zelf kan en wat hij kan bijdragen om anderen te helpen. Om dit te kunnen
bereiken is er een omslag in het denken nodig over de rol van de gemeente, van de burger en
van betrokken maatschappelijke organisaties. Er is een kanteling nodig van voorzieningenloket
naar ondersteuning op maat (dagbesteding en begeleiding), waarbij het uitgangspunt de eigen
kracht van de burgers is. Voor de kwetsbare burger in de wijk is de sociale veiligheid een
belangrijk aandachtspunt (versterken steunsysteem/sociale netwerk). Er komt een verschuiving
van een individueel naar een algemeen/collectief aanbod. De relatie tussen burger en gemeente
wordt meer wederkerig. De Wmo is geen zorg- of voorzieningenwet, maar een welzijns- en
participatiewet. Deze visie doet recht aan de compensatieplicht.
De algemene visie die we in elk prestatieveld van de Wmo tot uitdrukking willen laten
komen is:

1. Versterken van de eigen kracht van de burger, van de verenigingen en van de
vrijwilligers (stimuleren van het eigen initiatief en daar waar nodig faciliteren en
ondersteunen).
2. Participatie van mensen met een beperking staat centraal.
3. Verschuiving van een individueel recht naar een collectief aanbod. Dit betekent meer
luisteren naar de vraag en meer richten op het resultaat (dus niet richten op het
bestaande aanbod maar op de uitkomst).
4. Sport en bewegen staat centraal.
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4

de 9 prestatievelden van de Wmo

4.1 het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid
van dorpen, wijken en buurten
Prestatieveld 1 betreft het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen,
wijken en buurten. Dit prestatieveld is erg ruim en breed geformuleerd. De gemeente heeft
hier dan ook een grote vrijheid om lokaal invulling te geven en prioriteiten te stellen. Er
zijn vele manieren waarop de sociale samenhang kan worden bevorderd. Een wijkcentrum
waar verschillende zorg- en welzijnsfuncties worden gecombineerd, maakt het mogelijk dat
verschillende groepen elkaar regelmatig tegenkomen. Ook sport kan een belangrijke rol
spelen bij het bereiken van de doelstellingen op dit beleidsterrein en door de gemeente
bevorderd en ondersteund worden. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid
raakt ook andere sectoren als wonen, ruimtelijke ordening, integratiebeleid, veiligheid en
economie.
Leefbaarheid laat zich definiëren als: het wonen in een prettige en veilige omgeving, met
de mogelijkheid om (thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken van (eenvoudige) zorgwelzijns- en gemaksdiensten.
Om vanuit de woonomgeving sociale samenhang te bevorderen kent dit beleidsterrein twee
belangrijke uitgangspunten.
1. Het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid ontstaat niet alleen
door de inzet van de door de gemeente gefinancierde professionele organisaties.
Ook en met name gaat het om de inzet van de bewoners zelf. Een leefbare
woonomgeving heeft immers geen vast format maar wordt bepaald door de
bewoners zelf. Het ligt dan ook voor de hand dat de gemeente bij de uitwerking van
dit beleidsterrein aansluit bij initiatieven van de bewoners, of dergelijke initiatieven
stimuleert, om ervoor te zorgen dat de voorzieningen in de wijk optimaal aansluiten
bij de wensen en behoeften van de bewoners.
2. Het is (op de lange termijn) voordeliger om oplossingen te kiezen die niet voor
specifieke doelgroepen maar voor iedereen in de wijk bruikbaar zijn.
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2011-2014 cultuur
collectief participatie versterken sport/bewegen
doorlopende leerlijn cultuureducatie verder
x
x
x
uitbouwen: Kinderen moeten kennis maken
met cultuur binnen en buiten de school. De
verschillende kunstdisciplines moeten aan
bod komen , maar ook cultureel erfgoed en
volkscultuur.
De binnenschoolse cultuureducatie is al
goed ingebed. Het is de uitdaging om dit uit
te breiden naar het naschoolse aanbod
(cultuurconsulent). De kennismaking van
het kind met de omgeving van de school (bo
en vo) kan in dit aanbod verder ontwikkeld
worden en zal er mogelijk toe bijdragen dat
er (nog) meer kinderen en jongeren deel
gaan nemen aan het aanbod van de
verenigingen en cultuur-instellingen.
omwenteling subsidiering kunstencentrum:
(faciliteren en projectsubsidies
kunsteducatie en Hafa)
De voorziening wordt gesubsideerd en niet
meer de individuele leerling en verder
projectsubsidies voor culturele
educatieprojecten en Hafa. Subsidie gaat
dus ingezet worden op een goede
organisatie die in staat is te faciliteren, te
coördineren, te ontwikkelen en te
organiseren. De thema’s voor dit nieuwe
beleid zijn: kwaliteit, innovatie en
maatschappelijke relevantie.
professionele instellingen meer regionaal
bekijken:Vanuit meerwaarde van de
instelling kijken naar de
betekenis voor de regio. Bv, aanbod
theaterprogramma, tentoonstellingen,
orgaan om kwaliteit te bewaken van
muziekeducatie , openbaar muziekarchief en
ondersteunen van verenigingen
versterken verenigingen: Verenigingen
versterken onder meer door
deskundigheidsbevordering en
samenwerking stimuleren waar dat mogelijk
is. (mede door inzet
combinatiefunctionarissen)

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2011-2014 jeugd en jongerenwerk
Het algemeen jeugdbeleid is een breedteinvestering om zoveel mogelijk jongeren
te bereiken en kansen te
bieden/ondersteunen. Doel is dat
jongeren zelfredzaam zijn en in de
gelegenheid grotendeels voor hun eigen
welzijn te zorgen. Jongeren hebben
hierbij recht op een plek in de
maatschappij (letterlijk en figuurlijk) om
zich te ontwikkelen en te ontplooien tot
zelfstandige individuen. Met de breedteinvestering wordt beoogd investeringen
ten behoeve van een kleine groep
achteraf om te buigen naar een
investering aan de voorzijde ten behoeve
van alle jongeren.
Uitgangspunt structuur en
ondersteuning van het jeugd en
jongerenwerk is vooral inzetten op
instrumenten binnen het open jeugd- en
jongerenwerk (wijkgebonden tbv
kinderen tot 13 jaar, bovenwijks/dorps
voor jongeren van 14-15 jaar en
accommodatiegebonden
bovenwijks/dorps tbv 16-23 jaar).
Activeren participatie
Om jongeren te activeren, stimuleren en
begeleiden ihkv ontwikkeling
zelfredzaamheid en actief betrekken (bij
besluitvorming) in hun eigen
woonomgeving wordt professioneel
jongerenwerk ingezet. De inzet is gericht
op ondersteuning bij de organisatie en
niet op begeleiding bij de activiteit.
Ambulant jongerenwerk (straathoekwerk)
wordt ingezet om straat/hang- en
overlastgevende groepen te activeren tot
participatie en zorg te dragen voor
eventuele doorverwijzing naar activiteiten
en/of hulpverlening (afstemming
jeugd&veiligheid)
Activiteiten
Het succes van activiteiten voor jeugd en
deelname van jeugd aan sport, cultuur
en overige activiteiten zijn sterk
afhankelijk van de
bevolkingsontwikkeling in de wijken en
dorpen. De algemene trend in de
bevolkingsprognose (vergrijzing en
ontgroening) zet jeugdactiviteiten in de
hele gemeente, maar vooral in de
dorpen, onder druk.

collectief

participatie versterken sport/bewegen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2011-2014 sport
Het vergroten van de sportdeelname onder
alle lagen van de bevolking:
1. door een accommodatiebeleid gericht
op de amateursport in verenigingsverband.
Ondersteuning van de gemeente is hierbij
wenselijk , omdat het aanbod van deze
sporten anders niet tot stand zouden
komen. De accommodatienota die is
vastgesteld in december 2010 is hierbij
leidend. Dit betekent dat de gemeente
alleen een bijdrage levert op het moment
dat het een noodzakelijke voorziening voor
een vereniging is om de sport te kunnen
beoefenen. Maar ook dan zal een bijdrage
van de vereniging worden gevraagd.
2. door een sportstimuleringsbeleid dat
gericht is om actief met verenigingen en
andere sportaanbieders de sportdeelname
te vergroten
- Daarvoor is het noodzakelijk dat
verenigingen versterkt worden.
-Daarvoor is een nulmeting van de
sportdeelname van belang. Pas daarna kan
gericht ingezet worden op vergroten van de
sportdeelname. Een nulmeting voor de
basisscholen is gereed in 2011
Meten =Weten
-De ontgroening en vergrijzing zijn ook van
belang voor sportverenigingen. De focus
moet voor een vereniging naast de jeugd te
stimuleren om te sporten ook liggen bij de
focus op de ouderen aan het sporten te
houden.
3. Sport gekoppeld aan preventief
gezondheidsbeleid
De positieve aspecten van bewegen op de
gezondheid zijn aangetoond. De aandacht
gaat uit naar sport en bewegen van
bewegingsarme doelgroepen. De gemeente
zoekt samenwerking met organisaties
zoals de GGD, huisartsen, fysiotherapeuten
e.d.
4.Sport ter bevordering van
maatschappelijke betrokkenheid. Sport
brengt mensen bij elkaar en biedt de
gelegenheid om iets voor en met mekaar te
doen. Binnen een wijk heeft de sport een
sociaal karakter. Noodzakelijk zijn daarbij
sterke verenigingen. Zolang deze er (nog)
niet zijn is regie van de gemeente hierop
noodzakelijk.
5. Regionale samenwerking
In het collegeplan is aangegeven dat
samenwerking wordt gezocht. Het project
Iedereen kan Sporten is een regionaal
project dat hierop goed inspeelt. Daar waar
samenwerking mogelijk is, zal deze worden
ingezet

collectief participatie versterken sport/bewegen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2011-2014 gebiedsgericht
werken
Op 14 december 2010 heeft de
gemeenteraad het visiedocument
van het gebiedspanel vastgesteld.
Daarin staan 7 nader uit te werken
sporen:
A.
DOP/WOP-proces slanker en
sneller afronden
B. Projectlijst Toekomstvisies 2020
C. Experiment: ontwikkelen
participatieve gebiedsbegroting
D. Huidige werkwijze realisatie
laaghangend fruit borgen
E. Stimuleren actief burgerschap en
zelfsturende bewonersorganisaties

collectief participatie
x
x

versterken sport/bewegen
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

F. Stelling over clustering gebieden
innemen

x

G. Evaluatie beleidskader
gebiedsgerichte werkwijze

x

x
x

x
x

x

x

4.2 op preventie gerichte ondersteuning van jongeren met
problemen met opgroeien en van ouders met problemen met
opvoeden
Prestatieveld 2 betreft de op preventie gerichte ondersteuning van jongeren met
problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. Hierbij is
uitgangspunt: voorkomen dat vragen zorgen en zorgen problemen worden.
Dit prestatieveld richt zich op jeugdigen – en in voorkomende gevallen hun ouders – bij wie
sprake is van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval zoals
schooluitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van de Wet op de jeugdzorg niet
nodig is dan wel voorkomen kan worden. Dit beleidsterrein geldt als aanvulling op in
andere wetgeving, zoals de WPG (Wet publieke gezondheid) en de Leerplichtwet/ Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie, vastgelegde taken.
Vóór de komst van de Wmo is door het rijk bepaald dat er op lokaal niveau tenminste vijf
functies op het gebied van preventief jeugdbeleid aanwezig moeten zijn.
De vijf functies zijn: 1 informatie en advies, 2 signaleren van problemen, 3 toegang tot het
hulpaanbod, 4 licht-pedagogische hulp en 5 coördinatie van zorg.
2011-2014
Ontwikkeling CJG als zelfstandige toegang tot
jeugdinformatie en jeugdhulpverlening, incl
backoffice
Vorm geven aan de decentralie vormen van
Jeugdzorg
In aansluiting op kabinetsbeleid.
Lokale verbinding aanbrengen tussen toegang tot
jeugdhulpverlening en de jeugdzorg als sluitende
keten
(bv herinrichting ZAT's).

collectief participatie versterken sport/bewegen

x

x

x
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4.3 Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning
Prestatieveld 3 betreft het geven van informatie advies en cliëntondersteuning. Dit kan zowel
een algemene als een individuele component hebben. Met 'geven van informatie en advies'
wordt gedoeld op activiteiten die de burger de weg wijzen in het veld van maatschappelijke
ondersteuning. Het kan hierbij zowel gaan om algemene voorzieningen zoals (voldoende)
informatiepunten, als om meer specifieke voorzieningen zoals een individueel advies, of
hulp bij de verheldering van een ondersteuningsvraag. Door het rijk is aangegeven dat het
wenselijk is dat de gemeente zich daarbij laat leiden door de 'één loket gedachte': een
burger dient zich in principe niet vaker dan één maal tot de gemeente behoeven te wenden
om over het gehele scala van voorzieningen de nodige informatie te verkrijgen. Daarbij
dient de gemeente zich niet te beperken tot die voorzieningen waar zij zelf 'over gaat',
maar ook informatie te geven over relevante aanpalende terreinen, zoals zorg en wonen.
Onder ‘cliëntondersteuning’ wordt verstaan de ondersteuning van een cliënt bij het maken
van een keuze of het oplossen van een probleem. Cliëntondersteuning heeft de
regieversterking van de cliënt (en zijn omgeving) tot doel ten einde de zelfredzaamheid en
maatschappelijke participatie te bevorderen. Het kan informatie en advies, maar vooral ook
uitgebreide vraagverheldering en kortdurende ondersteuning bij keuzes op diverse
terreinen omvatten. Cliëntondersteuning gaat een stap verder dan informatie en advies en
richt zich op mensen die voor een vraag of een situatie staan die zodanig complex is dat de
betreffende persoon het niet zelf of samen met zijn omgeving op kan lossen.

2011-2014
collectief
In een individueel gesprek met de
X
burger wordt niet uitgegaan van het
recht op de voorziening maar van
de mogelijkheden die de klant nog
heeft. Het resultaat van dit gesprek
moet zijn dat iemands beperkingen
gecompenseerd worden zodat hij
(weer) mee kan doen in de
samenleving. Dit vergt van de
medewerkers van het Zorgloket
goede gespreksvaardigheden en
grote kennis van de sociale kaart.
De komende jaren wordt gewerkt
aan deze veranderende werkwijze.

participati
e
X

versterke
n
X

samenwerking zoeken met externe
instanties om de doorgeleiding van
de vraag goed te kunnen
organiseren.

X

X

X

Vanwege de toenemende
belangrijke rol van het Zorgloket is
een goede PR noodzakelijk.

X

X

X

sport/bewegen
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4.4 het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
Prestatieveld 4 betreft het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Mantelzorg kan
omschreven worden als langdurende zorg die niet in het kader van een hulpverlenend
beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende maar door personen uit diens directe
omgeving. De zorgverlening vloeit voort uit de sociale relatie en overstijgt de gebruikelijke
zorg van huisgenoten voor elkaar. De vrijwillige inzet van burgers, zowel informeel en
ongeorganiseerd (kleinschalig burgerinitiatief) als in georganiseerd verband
(vrijwilligersorganisaties en bijvoorbeeld sport), vormt een onmisbaar deel van de
leefbaarheid.
De overeenkomst tussen mantelzorgers en vrijwilligers is de inzet voor de naasten. Daarom zijn
ze in één prestatieveld genoemd. Binnen de Wmo wordt van dit prestatieveld verwacht dat er
algemene beleidsmaatregelen worden getroffen en niet zozeer individuele voorzieningen.
2011-2014

collectief

participatie

Maatschappelijke stage Mede door de
vergrijzing komt er een steeds grotere
druk op mantelzorgers. Daarnaast is er
(landelijk) een groeiend tekort aan
verzorgenden. Voornemen is om de
maatschappelijke stage ook in te gaan
zetten in de informele zorg.
Mantelzorgondersteuning: rol van
loketmedewerkers verder uitbreiden met
vroegsignalering, vraagverheldering en
doorverwijzing van mantelzorggerelateerde vragen en vinden van
nieuwe specifieke groepen mantelzorgers
Steunpunt Vrijwilligerswerk Match

versterken

sport/bewegen

X

X
X

X
X

X
X

4.5 het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk
verkeer en van het zelfstandig functioneren
Prestatieveld 5 betreft het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van
het zelfstandig functioneren van mensen met een (verstandelijke of lichamelijke) beperking of
een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.
Ook hiermee wordt gedoeld op algemene beleidsmaatregelen die, zonder zich te hoeven
richten tot de gemeente, ten goede kunnen komen aan een ieder die daaraan behoefte
heeft. Hiermee is dit prestatieveld dus niet uitsluitend gericht op mensen met een
(verstandelijke of lichamelijke) beperking of een chronisch psychisch probleem of een
psychosociaal probleem. De deelname van mensen met een beperking aan het
maatschappelijk verkeer zal bevorderd worden als zij zich met hun rolstoel, of met welk
hulpmiddel dan ook, gemakkelijk kunnen bewegen in hun woonomgeving, en toegang
hebben tot alle openbare faciliteiten. Maar ook het organiseren van activiteiten met een
sociaal-recreatief of sportief karakter zodat ook specifieke doelgroepen daaraan kunnen
deelnemen, is een goed voorbeeld.
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Bij participatie in de samenleving gaat het om de mogelijkheden tot deelname aan alle
aspecten van de samenleving. Deze participatie zal gelden voor alle mensen, inclusief de
doelgroep.
2011-2014
participatie project
Parcvelt/veltum
Regie pilot Centrum West
afronden Wonen-welzijn-zorg
onderzoek
Vorm geven aan Rijksbeleid
verschuiving Awbz-Wmo

collectief participatie versterken sport/bewegen
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

4.6 het verlenen van voorzieningen
Prestatieveld 6 betreft het verlenen van voorzieningen aan mensen met een (verstandelijke
of lichamelijke) beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een
psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of
hun deelname aan het maatschappelijke verkeer. Het gaat hier om individueel te verlenen
voorzieningen, die aan de behoefte van het individu zijn aangepast. Dit betekent niet dat
de gemeente het verlenen van die voorziening niet op collectieve wijze kan vorm geven.
Een voorbeeld hiervan is de regiotaxi. De gemeente is, met uitzondering van die
voorzieningen waarvoor een zorgplicht geldt, geheel vrij om te bepalen welke concrete
voorzieningen zij zal verlenen, en welke niet. Voor de hand liggende vormen waaraan
gedacht kan worden zijn woonvoorzieningen, (sport)rolstoelen, begeleiding bij zelfstandig
wonen, dagbesteding voor ouderen, maaltijdvoorziening, sociale alarmering,
vervoersvoorzieningen, klussendiensten, algemeen maatschappelijk werk of vormen van
psychosociale hulpverlening.
2011-2014
collectief participatie versterken
Door de nieuwe ontwikkelingen (kanteling)
X
X
X
krijgt de Wmo-consulent een andere rol. In een
individueel gesprek met de burger wordt niet
uitgegaan van het recht op de voorziening maar
van de mogelijkheden die de klant nog heeft.
Het resultaat van dit gesprek moet zijn dat
iemands beperkingen gecompenseerd worden
zodat hij (weer) mee kan doen in de
samenleving.
De komende jaren wordt gewerkt aan deze
veranderende werkwijze.
Om de eigen kracht aan te spreken is het
X
X
X
belangrijk om algemene/collectieve
voorzieningen in de omgeving aan te bieden.
Te denken valt aan eetpunten, een klusdienst,
een rolstoelpool, etc. Maar ook het bieden van
levensloopbestendige woningen in de eigen
wijk/dorp is belangrijk.

sport/bewegen
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Verder is het van belang dat bureaucratie wordt
voorkomen, dat de informatiestromen en
procedures vereenvoudigt worden en het
ondersteuningsaanbod helder is. Ook is de
samenwerking en gegevensuitwisseling met en
tussen verschillende professionals belangrijk.
Een mogelijkheid is om het realiseren van
zogenaamde wijkteams waarin dan ook de
Wmo-consulent een plek inneemt.

X

X

X

4.7 het bieden van maatschappelijke opvang waaronder
vrouwenopvang en huiselijk geweld
Prestatieveld 7 betreft het bieden van maatschappelijke opvang waaronder vrouwenopvang
en en het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke
kring van het slachtoffer is gepleegd. Maatschappelijke opvang omvat activiteiten
bestaande uit het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan
personen die, door een of meerdere problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie
hebben verlaten en (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de
samenleving. Onder vrouwenopvang wordt begrepen het tijdelijk bieden van onderdak,
begeleiding, informatie en advies aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie
hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld en het beleid ter
bestrijding van huiselijk geweld. Voor zowel de maatschappelijke opvang als de
vrouwenopvang heeft het rijk aan centrumgemeente Venlo de financiële middelen ter
beschikking gesteld. In overleg met de regiogemeentes zijn de kaders en doelstellingen
middels de notitie “regionaal Kompas regio Noord- en Midden Limburg” vastgesteld en
wordt jaarlijks over de te besteden middelen overlegd.
Ook het huiselijk geweld wordt regionaal opgepakt. Hiervoor is op 31 januari 2011 het
regionaal beleidskader huiselijk geweld 2011-2015 ondertekend door alle gemeentes.
2011-2014
collectief participatie versterken sport/bewegen
pilot wet tijdelijk huisverbod; omdat
X
X
het aantal opgelegde huisverboden
sterk achter blijft t.o.v. de landelijke
cijfers is het Veiligheidshuis op zoek
gegaan naar een andere werkwijze
die in de vorm van een pilot uitgetest
gaat worden in Venray

4.8 het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg
Prestatieveld 8 betreft het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) met
uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. De doelgroep die hiermee
wordt bedoeld wordt ook wel als “zorgwekkende zorgmijder” getypeerd. Het zijn vaak
mensen met
verslavingen, psychiatrische of psychische ziektebeelden, sociaal isolement, geweld en/of
gebrek aan competenties die in de wijken wonen. Deze mensen zijn vaak minder
zelfredzaam en ondervinden meer moeilijkheden om vorm te geven aan de eigen
verantwoordelijkheid.
Gemeentelijke taken op dit prestatieveld zijn het signaleren en bestrijden van risicofactoren
op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg, het bereiken en begeleiden
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van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen van
crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen en het tot stand
brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare
geestelijke gezondheidszorg. Het bieden van psychosociale hulp bij rampen wordt niet in
de Wmo maar bij de Wpg (Wet publieke gezondheid) ondergebracht.
2011-2014
convenant veiligheid en maatschappelijke
zorg opstellen

collectief participatie versterken sport/bewegen
x

x

4.9 het bevorderen van verslavingsbeleid
Prestatieveld 9 betreft het bevorderen van verslavingsbeleid. Hiermee worden activiteiten
bestaande uit ambulante hulpverlening gericht op verslavingsproblemen en preventie van
verslavingsproblemen inclusief activiteiten in het kader van overlastbestrijding van overlast
door verslaving bedoeld. De ambulante hulpverlening gericht op verslavingsproblemen
wordt vanuit de centrum gemeente Venlo opgepakt. Venlo koopt maatschappelijke
dienstverlening, spreekuren, woonbegeleiding en gebruikersruimte in.
De preventie van verslavingsproblemen wordt ook vanuit de centrum gemeente Venlo
ingekocht bij het vincent van Gogh instituut (de GGZ).
2011-2014
vervolg anti-rokencampagne
vervolg alcoholcampagne lekker frizz

collectief
x
x

participatie versterken sport/bewegen
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bijlage 1 prestatieveld 1
Terugblik 2007-2010
prestatieveld 1 cultuur
in 2007 is de kadernota De Kunst van Cultuurbeleid vastgesteld. In het uitvoeringsplan zijn vele acties
opgenomen. De meeste daarvan zijn verder uitgewerkt en zijn of worden uitgevoerd. Een uitgebreide
evaluatie zal medio 2011 plaatsvinden.
De doelen van deze kadernota blijven actueel, nl:
1. behoud en uitbouw van een breed aanbod van kunst en cultuur waarin een zo groot mogelijk aantal
inwoners actief of passief participeert.
2. kunst- en cultuuraanbod gericht op jeugd tot 18 jaar.
3. Grotere samenhang en samenwerking tussen de diverse vormen van kunst en cultuur.
4.Verenigingen worden ondersteund bij het inspelen op veranderingen en ontwikkelingen
5. kritische beschouwing van het aanwezige culturele aanbod.
6. beheer op orde.
Als een van de uitwerkingen van de beleidsnota is in 2008 de nota Kunst in de openbare ruimte
vastgesteld. De doelstellingen van deze nota blijven ook onverminderd in stand. De grote lijnen van
deze nota: wisseltentoonstellingen op rotondes, kunstwerken als onderdeel van het project Centrum
op de Schop (afgerond) en Kunst in de overige Openbare Ruimte.
In 2008 is landelijk de Regeling Cultuurparticipatie vastgesteld. Deze subsidieregeling is bedoeld om
cultuurparticipatie aan ten minste een cultuurdiscipline te stimuleren, te beginnen bij jongeren.
Samen met de provincie wordt er gewerkt aan de doelstellingen van het Fonds (meer mensen
meedoen en betere ondersteuning) volgens de programmalijnen amateurkunst,
cultuureducatie en volkscultuur. Thema’s zijn daarbij verankering, vernieuwing en diversiteit.
In dit kader is in Venray (in samenwerking met Kunstencentrum, SPOV) gewerkt aan de ontwikkeling
van breed naschools aanbod (in combinatie met sport). In het schooljaar 2010-2011 zijn de eerste
cursussen van start gegaan. De combinatiefunctionaris die sinds september 2009 is aangesteld voor
0,4 fte heeft in de organisatie een rol.
2011-2014
collectief participatie versterken sport/bewegen
doorlopende leerlijn cultuureducatie verder
x
x
x
uitbouwen: Kinderen moeten kennis maken
met cultuur binnen en buiten de school. De
verschillende kunstdisciplines moeten aan
bod komen , maar ook cultureel erfgoed en
volkscultuur.
De binnenschoolse cultuureducatie is al
goed ingebed. Het is de uitdaging om dit uit
te breiden naar het naschoolse aanbod
(cultuurconsulent). De kennismaking van
het kind met de omgeving van de school (bo
en vo) kan in dit aanbod verder ontwikkeld
worden en zal er mogelijk toe bijdragen dat
er (nog) meer kinderen en jongeren deel
gaan nemen aan het aanbod van de
verenigingen en cultuur-instellingen.
omwenteling subsidiering kunstencentrum:
(faciliteren en projectsubsidies
kunsteducatie en Hafa) De voorziening
wordt gesubsideerd en niet meer de
individuele leerling en verder
projectsubsidies voor culturele
educatieprojecten en Hafa. Subsidie gaat
dus ingezet worden op een goede
organisatie die in staat is te faciliteren, te
coördineren, te ontwikkelen en te
organiseren. De thema’s voor dit nieuwe
beleid zijn: kwaliteit, innovatie en
maatschappelijke relevantie.

x

x

x
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professionele instellingen meer regionaal
bekijken:Vanuit meerwaarde van de
instelling kijken naar de
betekenis voor de regio. Bv, aanbod
theaterprogramma, tentoonstellingen,
orgaan om kwaliteit te bewaken van
muziekeducatie , openbaar muziekarchief en
ondersteunen van verenigingen
versterken verenigingen: Verenigingen
versterken onder meer door
deskundigheidsbevordering en
samenwerking stimuleren waar dat mogelijk
is. (mede door inzet
combinatiefunctionarissen)

x

x

x

x

x

x

Financiën 2011
wat
Subsidie culturele verenigingen
Historisch Platform Venray
Subsidie
Subsidie
Subsidie
Subsidie
Subsidie
Subsidie

kosten
€ 140.000,€ 22.500,€
1.049.000,€ 755.300,€ 934.000,€ 63.000,€ 71.800,€ 7.650,-

Kunstencentrum
Bibliotheek en Rooynet
schouwburg
Odapark
Venrays Museum
Muziek op Locatie

Uitvoeringsplan
Venrays museum (nieuwe locatie,
organisatie en inhoudelijk concept)
Inzetten op nog meer samen-werking van
cultuurhistorische organisaties en Rooynet

2011
x

x

x

subsidies professionele instellingen aanbod
regiobreed bekijken
combinatiefunctionaris en Cultuurpunt
verdere uitbouw naschools aanbod
cultuuraanbod jeugd voor
realisatiedoorlopende leerlijn
cultuureducatie
stimuleren cultuureducatie projecten

revitalisatie schouwburg
subsidies verenigingen
deskundigheidsbevordering vrijwilligers,
stimuleren samenwerking

2012

aan wie
vrijwilligersorganisaties
vrijwilligersorganisaties
professionele instelling
professionele instelling
professionele instelling
professionele instelling
professionele instelling
vrijwilligersorganisaties
2013

2014

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Terugblik 2007-2010

prestatieveld 1 jeugd en jongerenwerk

In alle kernen van de gemeente zijn jeugdorganisaties die voor allerhande leeftijdsgroepen
activiteiten organiseren. De combinatie aan activiteiten voor alle leeftijden is een sterk punt
binnen de leefbaarheid van de dorpen.
Met ingang van 2007 heeft (de ondersteuning van) het jeugdbeleid een impuls gekregen. Op het
gebied van algemeen jeugdbeleid (lees jeugd- en jongerenwerk) oa.:
• straathoekwerk is in uitvoering gebracht;
• realisatie van een jongerenaccommodatie (tijdelijk voor 5 jaar) in de kern Venray;
• het jongerenwerk weer actief binnen de jongerenaccommodatie Venray;
• stimuleren participatie en activering van jongeren, waaronder festival voor en door jongeren in
Venray, wensgeldsubsidie
In 2008 zijn de nota’s ‘Venray prikkelt jongeren’ (2005) en ‘Samenhang en samenwerking in
jeugdbeleid’ (2007) geëvalueerd en een programma voor 2008-2011 opgesteld.
Eind 2008/begin 2009 is met de manifestatie Big Bang een start gemaakt met de
herontwikkeling van het jeugdbeleid. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is positief benaderen
van jongeren, bieden van alternatieven en tegelijkertijd duidelijke grenzen stellen (boter bij de
vis en lik op stuk).
In de nota ’structuur en ondersteuning jeugd en jongerenwerk’ (b&w 15-12-2009) staan de
uitgangspunten en doelstellingen benoemd voor het jeugd- en jongerenwerk voor de komende jaren.
Vanaf 2010 zijn de subsidiegrondslagen voor de jeugdorganisaties (vrijwilligers) opnieuw
vastgesteld
(excl. huurcomponent in afwachting van de nota accommodatiebeleid).
Het preventief (algemeen en gericht) jeugdbeleid is onderdeel van prestatieveld 2.
2011-2014
collectief participatie versterken sport/bewegen
Het algemeen jeugdbeleid is een
breedte-investering om zoveel
mogelijk jongeren bereiken en kansen
te bieden/ondersteunen. Doel is dat
jongeren zelfredzaam zijn en in de
gelegenheid grotendeels voor hun
eigen welzijn te zorgen. Jongeren
hebben hierbij recht op een plek in de
maatschappij (letterlijk en figuurlijk)
om zich te ontwikkelen en te
ontplooien tot zelfstandige individuen.
Met de breedte-investering wordt
beoogd investeringen ten behoeve van
een kleine groep achteraf om te
buigen naar een investering aan de
voorzijde ten behoeve van alle
jongeren.
Uitgangspunt structuur en
ondersteuning van het jeugd en
jongerenwerk is vooral inzetten op
instrumenten binnen het open jeugden jongerenwerk (wijkgebonden tbv
kinderen tot 13 jaar,
bovenwijks/dorps voor jongeren van
14-15 jaar en accommodatiegebonden
bovenwijks/dorps tbv 16-23 jaar).

x

x

x

x

x

x

x
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Activeren participatieOm jongeren
te activeren, stimuleren en begeleiden
ihkv ontwikkeling zelfredzaamheid en
actief betrekken (bij besluitvorming)
in hun eigen woonomgeving wordt
professioneel jongerenwerk ingezet.
De inzet is gericht op ondersteuning
bij de organisatie en niet op
begeleiding bij de activiteit. Ambulant
jongerenwerk (straathoekwerk) wordt
ingezet om straat/hang- en
overlastgevende groepen te activeren
tot participatie en zorg te dragen voor
eventuele doorverwijzing naar
activiteiten en/of hulpverlening
(afstemming jeugd&veiligheid)
Activiteiten
Het succes van activiteiten voor jeugd
en deelname van jeugd aan sport,
cultuur en overige activiteiten zijn
sterk afhankelijk van de
bevolkingsontwikkeling in de wijken
en dorpen. De algemene trend in de
bevolkingsprognose (vergrijzing en
ontgroening) zet jeugdactiviteiten in
de hele gemeente, maar vooral in de
dorpen, onder druk.

x

x

x

x

x

x

x

Financiën 2011
wat (jaarlijks)
subsidie

kosten
aan wie
€ 180.000,- vrijwilligers organisaties jeugd

subsidie ondersteuning/ stimuleren organisaties
en particpatie jongeren

€ 130.000,- professionele organisaties

subsidie straathoekwerk

€ 220.000,- professionele organisatie

uitbesteed werk bv juridisch, specifieke projecten/
manifestaties

€ 40.000,- professionele organisaties

stimuleringsfonds participatie en activiteiten

€ 55.000,- jeugd vrijwilligers

Uitvoeringsplan

2011

2012

2013

realisatie nieuw jongerencentrum
Venray voor brede doelgroep 14-23
jaar (incl beheer en exploitatie)

x

x

versterken rol en positie huidige 5
sozen bij activiteiten en evenementen

x

x

huurcomponent subsidies
jeugdorganisaties (onderdeel van
accommodatiebeleid)
digitale ontmoetingsplek voor
jongeren (gelinkt aan CJG)

x

inrichting jaarslijks 2
breedtesportplekken

2014

x

x beheer

x

x

x
x

x
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Terugblik 2007-2010
prestatieveld 1 sport
Eind 2007 is de kadernota sport en bewegen vastgesteld. In het uitvoeringsplan zijn vele acties
opgenomen. De meeste daarvan zijn verder uitgewerkt en zijn of worden uitgevoerd. Een uitgebreide
evaluatie zal medio 2011 plaatsvinden. De doelen van deze kadernota blijven actueel, nl:
1. een groeiend deel van de Venrayse bevolking sport en/of beweegt actief. (Breedtesport en geen
topsport)
2. Meer samenwerking tussen de betrokken partners
3. Verenigingen worden ondersteund bij het inspelen op veranderingen en ontwikkelingen
4. beheer op orde
Daarnaast is in 2008 de regeling combinatiefunctionarissen vastgesteld. Vanaf september 2009 zijn er
3 sportconsulenten in dienst van Synthese. Inhoudelijk worden zij aangestuurd door de gemeente ter
uitvoering van de diverse onderdelen, die de verenigingen en het onderwijs samen hebben benoemd.
Vanaf 1 januari 2010 is voor het project Iedereen kan sporten een combinatiefunctionaris aangesteld
voor de regio noord - noord- Limburg. Deze wordt gedeeltelijk door Venray betaald.

2011-2014
collectief
Het vergroten van de sportdeelname onder
alle lagen van de bevolking:

participatie

versterken sport/bewegen

1. door een accommodatiebeleid gericht
op de amateursport in verenigingsverband.
Ondersteuning van de gemeente is hierbij
wenselijk. De accommodatienota die is
vastgesteld in december 2010 is het
uitgangspunt. Dit betekent dat de
gemeente alleen een bijdrage levert op het
moment dat het een noodzakelijke
voorziening voor een vereniging is om de
sport te kunnen beoefenen. Maar ook dan
zal een bijdrage van de vereniging worden
gevraagd.

x

x

x

x

2. door een sportstimuleringsbeleid dat
gericht is om actief met verenigingen en
andere sportaanbieders de sportdeelname
te vergroten
- Daarvoor is het noodzakelijk dat
verenigingen versterkt worden.
-Daarvoor is een nulmeting van de
sportdeelname van belang. Pas daarna kan
gericht ingezet worden op vergroten van de
sportdeelname. Een nulmeting voor de
basisscholen is gereed in 2010
Meten =Weten
-De ontgroening en vergrijzing zijn ook van
belang voor sportverenigingen. De focus
moet voor een vereniging naast de jeugd te
stimuleren om te sporten ook liggen bij de
focus op de ouderen aan het sporten te
houden.

x

x

x

x
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3. Sport gekoppeld aan preventief
gezondheidsbeleid
De positieve aspecten van bewegen op de
gezondheid zijn aangetoond. De aandacht
gaat uit naar sport en bewegen van
bewegingsarme doelgroepen. De gemeente
zoekt samenwerking met organisaties
zoals de GGD, huisartsen, fysiotherapeuten
e.d.

x

x

x

x

4.Sport ter bevordering van
maatschappelijke betrokkenheid. Sport
brengt mensen bij elkaar en biedt de
gelegenheid om iets voor en met mekaar te
doen. Binnen een wijk heeft de sport een
sociaal karakter. Noodzakelijk zijn daarbij
sterke verenigingen. Zolang deze er (nog)
niet zijn is regie van de gemeente hierop
noodzakelijk.

x

x

x

x

5. Regionale samenwerking
In het collegeplan is aangegeven dat
samenwerking wordt gezocht. Het project
Iedereen kan Sporten is een regionaal
project dat hierop goed inspeelt. Daar waar
samenwerking mogelijk is, zal deze worden
ingezet

x

x

x

x

Financiën 2011
wat
kosten
1. Budgetten onderhoud en
verzelfstandigingsvergoeding acc begroting 2011
buitensport
€ 815.235
binnensport
€ 315.791
zwembaden
€ 149.382
2. sportstimulering
a. subsidies sportverenigingen
€ 135.849,b. combinatiefunctionarissen (incl cultuur) jaarlijks
€ 248.000,c. breedtesportsubsidie
€ 7.030,d. Iedereen kan sporten
€ 18.486,3. sport in relatie tot lokaal gezondheidsbeleid
4. Maatschappelijke betrokkenheid
Sociaal activeringsprogramma 't Brukske
aparte
besluitvorming
Maatschappelijke stages in de sport
5. Regionale samenwerking
Uitvoeringsplan
1. Accommodaties:
alle buitensportaccommodaties worden in
de komende jaren onder de loep genomen
Contracten worden geactualiseerd en zo
nodig aangepast
Sportpark in Wanssum
Gymnastiekhal St. Christoffel
Dojo/tafeltennis

2011

aan wie

Synthese

2012

2013

2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

2. Sportstimulering:
a. subsidies verenigingen
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Tijdelijke stimuleringsregeling voor
sportaanbod voor ouderen
Evaluatie tijdelijke stimuleringsmaatregel
b.combinatiefunctionarissen

x
x

Versterken verenigingen
Sportstimulering jeugd t/m 19 jaar
Versterken deskundigheid sport in primair
onderwijs
Evaluatie regeling
Combinatiefunctionarissen handhaven en
afhankelijk van resultaat evaluatie
bijstellen van taken/structuur
c. breedtesport subsidie

x

Breed cursusaanbod
Evaluatie cursusaanbod
Cursusaanbod verbreden naar regio
website: sport in Venray
d. iedereen kan sporten

x

Aanbod van verenigingen niet uitbreiden.
Kiezen voor kwaliteit in plaats van
kwantiteit. Zoeken naar
sponsoring.Deskundigheidbevordering
kader. Sportstimulering
3.sport in relatie tot lokaal
gezondheidsbeleid
Regie op samenwerking ggd e.d.
Gezondheisbevordering wijkgericht
inzetten ism met ouderenorganisaties en
GGD
Meet en beweegprogramma starten voor
ouderen i.s.m. GGD
In elke wijk van Venray een meet en
beweegprogramma geweest en is er zicht
op de beweegnorm van de bevolking
Beweegkuur volgen
4. Maatschappelijke betrokkenheid
Sociaal programma ’t Brukske
In een aantal wijken en dorpen
breedtesportplek realiseren.
Mogelijkheid onderzoeken om een
combinatiefunctionaris aan te stellen voor
sport in het nieuwe multifunctioneel
gebouw/de wijk t Brukske
5. Regionale samenwerking
Startnotitie Regioplan Noord-Limburg
uitwerking regioplan op onderdelen

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

33

Kadernota Wmo 2011-2014

Terugblik 2007-2010
prestatieveld 1 Gebiedsgericht werken
• 2006/2007: start structurele samenwerking met kernpartners (dorps- en wijkraden, politie,
Synthese en Wonen Limburg)
• 2007: 1e 3 gebiedspanels leveren Dorps- en Wijkontwikkelingsplan op (Oostrum, Brukske en
Centrum)
• Dec. 2007: Raad stelt Evaluatie GGW vast: structurele inzet en verdubbeling team
• 2008-2009: verdriedubbeling aantal gebiedspanels en 1e (grote) uitvoeringsprojecten gestart
(Masterplan Brukske en Centrum op de schop) Ook in Oostrum wordt het uitvoeringsprogramma
met alle partners opgepakt
• Nov. 2009: Klanttevredenheidsonderzoek GGW bewijst dat samenwerking en vertrouwen
tussen de partners sterk is toegenomen
• Dec. 2010: Kernpartners leveren Visiedocument ‘Leefbaarheid 2020’ – Routeplanner voor
vitale dorpen en wijken – op
• Dec. 2010: weer 4 Structuurvisies DOP worden vastgesteld (inmiddels 12 vd 23 gebieden
gereed en 18 gebiedspanels draaien)
• 2010: GGW geeft mede vorm aan collegespeerpunten: ontwikkelen en stimuleren actief
burgerschap en zelfsturing. In Venray starten burgers zelfstandig participatietrajecten op
(Centrum/Ysselsteyn/Heide/Leunen)
• 2010: GGW levert bijdragen aan gemeentelijke nota’s met vernieuwende participatietrajecten
in een tweetal wijken: Daginvulling Kwetsbare wijkbewoners en Veilige en leefbare buurten
2011-2014
Op 14 december 2010 heeft de
gemeenteraad het visiedocument
van het gebiedspanel vastgesteld.
Daarin staan 7 nader uit te werken
sporen:
A.
DOP/WOP-proces slanker en
sneller afronden
B. Projectlijst Toekomstvisies 2020
C. Experiment: ontwikkelen
participatieve gebiedsbegroting
D. Huidige werkwijze realisatie
laaghangend fruit borgen
E. Stimuleren actief burgerschap en
zelfsturende bewonersorganisaties

collectief
x

participatie versterken sport/bewegen
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

F. Stelling over clustering gebieden
innemen

x

G. Evaluatie beleidskader
gebiedsgerichte werkwijze

x

x
x

x
x

x

x

Financiën 2011
wat
kosten
Smeeroliebudget team GGW
€ 8.000,GGW-ondersteuning Synthese: tbv opbouwwerk,
gebiedspanels en ondersteuning
leefbaarheidinitiatieven
€ 61.520,Bewonersbudget Bewonersinitiatieven, vanuit
€ 100.000,Min. BZK. Ter stimulering van
leefbaarheidinitiatieven.
Uitvoeringsplan
A.
DOP/WOP-proces slanker en
sneller afronden
B. Projectlijst Toekomstvisies 2020

2011
x
x

2012

x

aan wie

Synthese
voor en door bewoners
Brukske, overige wijken en de
dorpen in 2011
2013

x

2014

x
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C. Experiment: ontwikkelen
participatieve gebiedsbegroting

D. Huidige werkwijze realisatie
laaghangend fruit borgen
E. Stimuleren actief burgerschap en
zelfsturende bewonersorganisaties

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F. Stelling over clustering gebieden
innemen

x

G. Evaluatie beleidskader
gebiedsgerichte werkwijze

x
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bijlage 2 prestatieveld 2
Terugblik 2007-2010
prestatieveld 2 opgroeien en opvoeden
Het gemeentelijk Jeugdbeleid heeft vanaf 2007 nieuwe impulsen gehad. Deze impulsen
waren voornamelijk gericht op de breedte en de positieve uitstraling van het jeugdbeleid.
Het bieden van ontwikkeling en kansen stonden centraal en er lag een mindere focus op de
ontwikkeling van preventief/repressief jeugdbeleid. Het beleid omtrent preventie en
repressie vloeit vaak voort uit wettelijke verplichtingen die op rijksnveau worden
afgesproken.
In 2008 zijn de nota’s ‘Venray prikkelt jongeren’ (2005) en ‘Samenhang en samenwerking in
jeugdbeleid’ (2007) geëvalueerd en een programma voor 2008-2011 opgesteld.
Binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs in Venray zijn
ZorgAdviesTeams opgezet.
In de afgelopen jaren wordt er stapsgewijs gereorganiseerd in de jeugdhulpverlening en de
jeugdzorg. Het gevolg is dat gemeenten de verplichting kregen de toegang tot de
jeugdhulpverlening vorm te geven inclusief de verbinding naar de jeugdzorg. De toegang is
gedefinieerd door de nieuwe Centra Jeugd en Gezin. De gemeenten Horst aan de Maas en
Venray hebben gekozen hieraan gezamelijk vorm te geven en sinds augustus 2010 is er een
gezamenlijk digitaal loket Centrum Jeugd en Gezin.
In de verbinding naar de jeugdzorg zijn eveneens een aantal trajecten vormgegeven. Hierin
zien
we min of meer een top-downbenadering. De ernstige casussen zijn voorbeeld voor de
primaire trajecten die nu vorm krijgen.
De verwijsindex is in 2009/2010 geimplementeerd en dient ertoe om vanuit hulpsignalering
te
komen tot coördinatie van zorg en een primaire regiserende partij op de casus. De
ontwikkeling
is ingegeven vanuit de zwaarste incidenten vanuit de jeugdzorg.
Aansluitend op de invoering van de verwijsindex vindt nu de afbakening van de discussie
'coördinatie van zorg' plaats. De verwijsindex en coördineren van zorg betreffen trajecten/
discussies die de voorhoede vormen van de decentralisatie van de jeugdzorg. Hierin ligt de
volgende taak van de lokale overheid. Voor de hand liggend is dat deze opgepakt wordt
vanuit
hetzelfde voedingsgebied als het Centrum voor Jeugd en Gezin, met inachtneming van de
omliggende "wereld".
2011-2014
Ontwikkeling CJG als
zelfstandige toegang tot
jeugdinformatie en
jeugdhulpverlening, incl
backoffice
Vorm geven aan de decentralie
vormen van Jeugdzorg in
aansluiting op kabinetsbeleid.

collectief
x

Lokale verbinding aanbrengen
tussen toegang tot
jeugdhulpverlening en de
jeugdzorg als sluitende keten
(bv herinrichting ZAT's).

x

participatie versterken sport/bewegen

x

Financiën 2011
wat
bovenschoolse zorgvoorziening en
preventieve voorziening

kosten
€ 89.000,-

aan wie
raayland/ BZV

jeugdhulverlening 0-19 (Homestart, ZAT's,
spreekuur SMW, CJG)

€ 183.085,-

professional (Synthese)

Ontwikkeling CJG als zelfstandige toegang tot € 315.327,jeugdinformatie en jeugdhulpverlening

professionals
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Vorm geven aan de decentralie vormen van
Jeugdzorg in aansluiting op kabinetsbeleid.
Lokale verbinding aanbrengen tussen
toegang tot jeugdhulpverlening en de
jeugdzorg als sluitende keten.
Uitvoeringsplan
Ontwikkeling CJG als
zelfstandige toegang tot
jeugdinformatie en
jeugdhulpverlening

nnb

2011
x

2012
x

2013
x

2014
x

Vorm geven aan de decentralie
vormen van Jeugdzorg in
aansluiting op kabinetsbeleid.

x

x

x

x

Lokale verbinding aanbrengen
tussen toegang tot
jeugdhulpverlening en de
jeugdzorg als sluitende keten.

x

x

x

x
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bijlage 3 prestatieveld 3
prestatieveld 3 advies, informatie en
Terugblik 2007-2010
clientondersteuning
Bij de start van de Wmo (2007) is gestart met het Zorgloket als centrale toegang tot de Wmo.
Waarin alleen informatie en advies wordt verstrekt. Er is ervoor gekozen om cliëntondersteuning te
laten uitvoeren door externe instanties zoals MEE en de ouderenadviseurs van Synthese. De keuze
van het dienstverleningsconcept bij de gemeente Venray is de volledige integratie van alle
klantcontacten volgens de één-loket-filosofie. In 2007 is binnen publieksdiensten, achter de
schermen, een onderscheid gemaakt in drie clusters (GBA, Bouwen en Wonen en Zorg). Een vaste
groep medewerkers bemant het Zorgloket. Daarbij handelen zij ook de top 20 producten van de
gemeente af. Dit zijn de producten die vaak verstrekt worden aan de balie, de zogenaamde
hardlopers. Hiervoor is gekozen om er voor te zorgen dat 70% van alle bezoekers door iedereen
geholpen kan worden.Om de kennis en vaardigheden van de medewerkers van het Zorgloket te
verbreden en te verdiepen hebben zij in 2008 opleiding gevolgd. Hierdoor hebben zij een meer
signalerende rol gekregen. Een viertal voorstellen uit het bestedingsvoorstel Wmo zijn niet
gehaald:
- cliëntvolgsysteem implementeren;
- digitaal Wmo-loket ontwikkelen;
- wijkgerichte informatiepunten verder ontwikkelen met informatie & advies functie van het
zorgloket / aansluiten bij gebiedsgericht werken
- invoeren van een lokale digitale sociale kaart.
Bij alle 4 de punten is er een link met het informatiebeleidsplan.
In 2009 heeft MEE een plek gekregen in het Zorgloket. In 2010 is het mantelzorgsteunpunt
ondergebracht in het Zorgloket.
In 2010 is een kwaliteitsmedewerker toegevoegd aan het Zorgloket. Deze medewerker moet
ervoor zorgen dat het Zorgloket zowel in de breedte als in de diepte uitgebouwd wordt.
Om de Wmo meer onder de aandacht te brengen bij de burger is in 2010 een Wmo-krant
huis-aan-huis verspreid. Ook zijn er Wmo-brochures uitgekomen.

2011-2014
In een individueel gesprek met de
burger wordt niet uitgegaan van
het recht op de voorziening maar
van de mogelijkheden die de klant
nog heeft. Het resultaat van dit
gesprek moet zijn dat iemands
beperkingen gecompenseerd
worden zodat hij (weer) mee kan
doen in de samenleving. Dit vergt
van de medewerkers van het
Zorgloket goede
gespreksvaardigheden en grote
kennis van de sociale kaart. De
komende jaren wordt gewerkt aan
deze veranderende werkwijze.

collectief
X

participatie
X

versterken
X

samenwerking zoeken met externe
instanties om de doorgeleiding van
de vraag goed te kunnen
organiseren.

X

X

X

sport/bewegen
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Vanwege de toenemende
belangrijke rol van het Zorgloket is
een goede PR noodzakelijk.

X

X

X

Financiën 2011
wat

kosten

aan wie

Uitvoeringsplan
1. Het jaarlijks uitbrengen van een
Wmo-krant;

2011
X

X

2012
X

2013

2014
X

2. Het realiseren van een
uitgebreid informatiecentrum
(gericht op de Wmo in zijn gehele
breedte) in het gemeentehuis;

X

X

X

X

3. Het inrichten van een
informatieloket (in het
gemeentehuis) dat bemant wordt
door externe partners;

X

X

4. Het continue onder de aandacht
brengen van het Zorgloket;

X

X

X

X

5. Versterken van de
samenwerking met externe
organisaties
6. Het vormgeven van
cliëntondersteuning in het
Zorgloket;
7. Het versterken van de kennis en
vaardigheden van de medewerkers
van het Zorgloket om de
“poortwachtersfunctie” goed te
kunnen vervullen.

X

X

X

X

X

X

X

X

8. cliëntvolgsysteem
implementeren
(dit zit ook in KCC traject);

X

9. digitaal Wmo-loket ontwikkelen
10. wijkgerichte informatiepunten
verder ontwikkelen met informatie
& advies functie van het zorgloket
/ aansluiten bij gebiedsgericht
werken
11. invoeren van een lokale
digitale sociale kaart.

X
X

X
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bijlage 4 prestatieveld 4
prestatieveld 4 het ondersteunen van
mantelzorgers en vrijwilligers

Terugblik 2007-2010
In- en bijwoning: de gemeente Venray verleent medewerking voor de tijdelijke huisvesting ten
behoeve van mantelzorg in bijgebouwen
Mantelzorgondersteuning: Mantelzorgers worden (gewild of ongewild) binnen de lokale
zorgstructuur steeds belangrijker. Dit komt door de versobering van de Awbz en het beleid van de
overheid dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Hierdoor hebben meer
mensen thuis zorg nodig, een groot deel van die zorg wordt geboden door mantelzorgers. De
gemeente Venray wil een lokaal sterke structuur die ondersteuning biedt aan deze mantelzorgers
waarbij er een samenwerking ontstaat tussen de diverse Awbz-partners (die reeds langer actief zijn
bij ondersteuning aan mantelzorgers) en de vrijwilligers-organisaties in de zorg die zich inzetten
voor mantelzorgers. Hierbij wil de gemeente Venray zoveel mogelijk lokaal organiseren. Uiteindelijk
willen we bereiken dat de mantelzorgers de ondersteuning lang kunnen volhouden en er minder
snel een beroep zal worden gedaan op professionele zorg. Daarom is de mantelzorgondersteuning
ondergebracht in het Zorgloket.
Maatschappelijke Stage: is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met
vrijwilligerswerk en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Zij leren andere groepen
en organisaties in de samenleving kennen en worden uitgedaagd zichzelf vrijwillig in te zetten voor
hun leefomgeving of voor anderen. De gemeente Venray, Match en Raaylandcollege hebben in 2008
een intentieovereenkomst 2009-2011 afgesloten over de uitvoering van Maatschappelijke stages
(MaS). In deze intentieovereenkomst staan de doelen en afspraken globaal vermeld. Eén van de
afspraken is dat de gemeente de rijksmiddelen maatschappelijke stages inzet ten behoeve van
Match. Daarnaast ontvangt Match jaarlijks subsidie van het Raaylandcollege obv een jaarlijkse
offerte. In 2010 zijn de gemeente en Raayland gestart met het gezamenlijk uitwerken van
concretere doelen- en resultaatafspraken tbv de inzet van de subsidie.
Informele zorg: De Zorgondersteuner is aan bieder van informele zorg en voert de vrijwillige
thuishulp uit. De diensten bestaan uit 1 op 1 contacten, door een vaste vrijwilliger in de
thuissituatie en gaan aanzienlijk verder dan een vriendschappelijk huisbezoek en georganiseerde
burenhulp. Het stelt zodoende hoge eisen aan de vrijwilligers.
De hulp wordt verricht aan iemand met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of
chronische ziekte, jong of oud. De vrijwilliger biedt praktische hulp. Ook kunnen zij ingezet worden
om mantelzorgers te ondersteunen.
Hulp bij dementie: in juli 2008 is in Venray het dementieprogramma Hulp bij Dementie van start
gegaan. De gemeente is geen directeparticipant maar wel een belangrijke partner in het kader van
de Wmo voor de ondersteuning van de mantelzorgers en werving en scholing van
dementievrijwilligers. In 2009 heeft de gemeente Venray hiervoor een bedrag van € 13.054,betaald. Betere dienstverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers maakt dat deze
mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Hoewel de gemeente geen directe participant is, is het
wel van belang hierbij betrokken te blijven en verantwoordelijkheid te nemen voor de onderdelen
waarvoor de gemeente in het kader van de WMO de verantwoordelijkheid heeft. Ondersteuning van
mantelzorgers door middel van het inzetten van hiervoor geschoolde vrijwilligers is hiervan een
specifiek voorbeeld.
Moedercentrum: biedt activiteiten voor vrouwen op het gebied van informatie, multi culturele
uitwisseling, kadervorming/deskundigheidsbevordering, educatie, creatief en ontmoeting. Er ligt een
opdracht om maximaal samen te werken met plaatselijke instellingen uit Venray.Uitgangspunt is dat
vrouwen waar mogelijk worden ingezet als vrijwilliger bij de activiteiten.
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Vrijwilligersondersteuning Match: Op verzoek van de gemeente Venray is een onderzoek
aangevraagd bij het PON over het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid en mantelzorgondersteuning in
samenhang met elkaar. Het PON adviseert de gemeente om het vrijwilligersbeleid en de
mantelzorgondersteuning niet in samenhang met elkaar te ontwikkelen omdat vrijwilligers en
mantelzorgers andere ondersteuningsbehoeften hebben en vragen om specifieke expertise van
medewerkers. Tevens constateert PON dat de ondersteuning van het vrijwilligerswerk door Match
goed is georganiseerd.Een ondersteuningsorganisatie voor vrijwilligers en mantelzorgers in
samenhang ontwikkelen doet beide groepen geen recht. In 2009 heeft de gemeente Venray een
vrijwilligersverzekering afgesloten voor al haar vrijwilligers. De uitvoering is ondergebracht bij
Match.
2011-2014
Maatschappelijke stage Mede door de
vergrijzing komt er een steeds grotere
druk op mantelzorgers. Daarnaast is er
(landelijk) een groeiend tekort aan
verzorgenden. Voornemen is om de
maatschappelijke stage ook in te gaan
zetten in de informele zorg.

collectief participatie versterken sport/bewegen
X

Mantelzorgondersteuning: rol van
loketmedewerkers verder uitbreiden met
vroegsignalering, vraagverheldering en
doorverwijzing van mantelzorggerelateerde vragen en vinden van
nieuwe specifieke groepen mantelzorgers

X

X

X

Steunpunt Vrijwilligerswerk Match

X

X

X

Financiën 2011
wat
Steunpunt vrijwilligerswerk Match incl.
Maatschappelijke Stage
Mantelzorgondersteuning in het zorgloket
Informele zorg, de Zorgondersteuner, vrijwillige
thuiszorg
Moedercentrum
Uitvoeringsplan
beleidsgestuurde contractfinanciering
Match
bemiddeling voor maatschappelijke
stages in de informele zorg
Realiseren van regierol Zorgloket
Rol loketmedewerkers uitbreiden m.b.t.
mantelzorg
Specifieke groepen mantelzorgers vinden
Evalueren mantelzorgondersteuning
Opzetten van een informeel zorgoverleg
voor vrijwilligers en professionals

2011
x

x
x

x

kosten
€ 100.000,-

aan wie
Match

€ 80.000,€ 37.800,-

Synthese
Proteion

€ 40.623,-

Moedercentrum

2012

2013
evaluatie

2014
x

x

evaluatie

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
evaluatie

x
x
x

x
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bijlage 5 prestatieveld 5
Terugblik 2007-2010
prestatieveld 5 participatie / wonen welzijn zorg
Beukenrode: De Zorggroep is gestart met de herontwikkeling van de locatie Beukenrode omdat
uitbreiding en aanpassing van het bestaande verpleegtehuis noodzakelijk is om te kunnen voldoen
aan de eisen van deze tijd. Conclusie van de Zorggroep is dat geen enkel scenario op deze locatie
exploitabel is. Samen met het Vincent van Goghinstituut wordt nu het Vencentiushuisterrein
herontwikkeld. Deze plannen zijn in een vergevorderd stadium. Beide partners willen een
vernieuwend zorgconcept realiseren op het snijvlak psychogeriatrie (dementerenden) en
gerontopsychiatrie. Ambtelijk en bestuurlijk worden er regelmatig overleggen gevoerd over deze
ontwikkeling.
Vrijetijdsmakelaar: Door het wegvallen van Awbz-middelen bij zorgaanbieders op het vlak van vrije
tijd werd het idee opgevat om de overlappende functies op het gebied van vrije tijd voor de
doelgroepen gezamenlijk op te pakken, zonder de expertise van de diverse organisaties te verliezen.
Hier bleek bij de betreffende organisaties draagvlak voor te bestaan. Het resultaat is een structuur
voor de ‘vrije tijdsmakelaar’; een samenwerkingsverband van vrije tijd aanbieders met een
coördinator voor de centrale aansturing en uitvoering.
Zorghuus IJsselsteijn: In Ysselsteyn is in 2007 een particulier initiatief ontstaan om een kleinschalig
woonzorgcomplex aan het Lovinckplein in de voormalige Rabobank te ontwikkelen. De
initiatiefnemers hebben een stichting opgericht onder de naam ’t Zorghuus.Inmiddels is het
haalbaarheidsonderzoek afgerond. Ambtelijk en bestuurlijk worden er regelmatig overleggen
gevoerd over dit initiatief.
Wonen-welzijn-zorg onderzoek: i.s.m. Seniorenraad is een onderzoek aangevraagd om te
inventariseren wat binnen Venray de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van wonen-welzijnzorgzones op basis van huidig en toekomstig vraag-aanbod analyse.
Toegankelijkheid accommodaties: In 2009 is er € 250.000,- beschikbaar gesteld over een periode
van 5 jaar om accommodaties die door vrijwilligersorganisaties worden gebruikt te verbeteren in de
toegankelijkheid zodat iedereen (met of zonder handicap) zo goed mogelijk kan meedoen.Hiermee
worden verenigingen die zich inspannen om een toename van het aantal gehandicapte deelnemers
te bereiken ook daadwerkelijk geholpen.
Papierkraam: biedt administratieve ondersteuning voor ouderen en mensen met een minimum
inkomen door vrijwilligers en professionals. De ouderenadviseurs en maatschappelijk werkers kamen
steeds vaker in contact met mensen die niet of onvoldoende in staat zijn de eigen administratie te
voeren en/ of (mede daardoor) financiële problemen hebben. Er was nog geen aanbod voor een
laagdrempelige vorm van administratieve ondersteuning. Synthese heeft vervolgens het project de
papierkraam ontwikkeld. Dit project wordt inmiddels als regulier product ingekocht.
Ouderenadvisering: Ouderen van 75 jaar en ouder worden door (vrijwillige) ouderen en door
professionals geadviseerd over regelingen en voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn, zorg
en inkomensondersteuning.
Project bewaakte fietsenstalling: Per 1 juli 2010 is in Venray gestart met een door mensen bewaakte
fietsenstalling. De bewakers zijn deelnemers aan een re-integratietraject of deelnemers die behoren
tot de kwetsbare groepen uit Venray en die in het kader van sociale activering / dagbesteding
gebaat zijn bij een zinvolle daginvulling.
Dagopvang: Synthese organiseert in samenwerking met zorgaanbieders vormen van dagopvang die
ook toegankelijk zijn voor mensen zonder een CIZ-indicatie. Synthese werft deelnemers en
vrijwilligers en betrekt hierbij nauwgezet de inwoners van de kernen. Op drie locaties is er een
dagopvang (IJsselsteijn, Zuiderpoort en aan de Singel).
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Daginvulling kwetsbare groepen naar een wijk- of dorpsgerichte aanpak: De tendens van het
scheiden van wonen en zorg zet zich voort. Veel (ex)bewoners zijn de afgelopen jaren verhuisd
vanuit de instellingen naar een zelfstandige woning binnen Venray (extramuralisatie). Daarnaast
worden we steeds ouder en moeten we zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Hierdoor ontstaat
er steeds meer behoefte aan zorg op buurt- en wijkniveau. Samen met de gemeente Horst aan de
Maas en de (zorg)partners van de gemeente Venray en Horst a/d Maas is in 2010 gewerkt aan het
ontwikkelen van een lange termijn visie over het wijkgericht werken. Deze visie zal worden
uitgevoerd in twee pilotgebieden binnen de gemeente Horst aan de Maas en Venray en medio 2011
van start gaan. De uitgangspunten zijn door alle partijen ondertekend. De nieuwe regering is van
mening dat de functies dagbesteding en begeleiding het best dichtbij de cliënt geregeld kunnen
worden. Daarom worden op korte termijn (naar verwachting per 2013) de functies dagbesteding en
begeleiding overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Deze werkwijze kan wellicht een antwoord
zijn op de toekomstige wijziging van het Rijksbeleid.
Parcvelt: in de wijk Veltum worden 40 zorgappartementen ontwikkeld met daaronder een ruimte
voor het nieuwe wijkcentrum. In deze ruimte komt niet alleen het wijkcentrum terug maar ook
andere zorgaanbieders gaan daar, in samenwerking met het wijkcentrum, een gezamenlijk
(zorg)aanbod ontwikkelen voor de inwoners van Veltum. De zorgaanbieders richten zich op een
actieve participatie van de buurtbewoners. Bij de uitwerking van dit project wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van de notitie daginvulling kwetsbare groepen, naar een wijk- of dorpsgerichte
aanpak.
2011-2014
participatie project Parcvelt/veltum
Regie op pilot Centrum West
afronden Wonen-welzijn-zorg onderzoek
Vorm geven aan Rijksbeleid verschuiving
Awbz-Wmo

collectief participatie versterken sport/bewegen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Financiën 2011

wat
Vrijetijdsmakelaar
Onderzoek wonen-welzijn-zorg
Toegankelijkheid accommodaties, aflopend van
€ 50.000,- in 2012, € 30.000,- in 2013 tot € 10.000,in 2014
Ouderenadvisering
Papierkraam
Dagopvang
Materiaalkosten bewaakte fietsenstalling
Subsidies vrijwilligersorganisaties diversen
Subsidies ouderen
Uitvoeringsplan
Evaluatie project Vrijetijdsmakelaar en
afsluiten nieuw convenant

kosten
€ 28.052,€ 13.200,€ 70.000,-

€
€
€
€
€
€

aan wie
Horst a/d Maas
Companen
vrijwilligersorganisaties

89.645,18.235,28.501,1.500,50.011,55.979,-

2011

2012

Synthese
Synthese
Synthese
Diversen
Diversen
Diversen
2013

2014

x

Beleid maken verschuiving dagbesteding
en begeleiding van Awbz naar Wmo

x

x

x

Actieve ambtelijke participatie bij
ontwikkeling wijkontmoetingscentrum
Veltum (Parcvelt)

x

x

x

x

Ondersteuning initiatief Zorghuus
Regie op Pilot Centrum West
Afronden onderzoek Wonen-Welzijn-Zorg
Vervolg onderzoek WWZ, terugkoppeling
naar externe partners, toekomstige
ontwikkelingen

x
x
x
x

x
x

evaluatie

x

x

x

x
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bijlage 6 prestatieveld 6
Terugblik 2007-2010
prestatieveld 6 individuele voorzieningen
De gemeente heeft de plicht individuele mensen met een beperking of een chronisch psychisch of
psycho-sociaal probleem voor het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het
maatschappelijk verkeer. Het gaat bijvoorbeeld om de individuele woonvoorzieningen,
rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Individuele voorzieningen
worden verstrekt op indicatie en kunnen individueel, maar ook collectief worden aangeboden. Het
uitgangspunt bij de start van de Wmo (2007) was om de “oude” voorzieningen Wvg één op één over
te nemen in de Wmo. Ook de hulp bij het huishouden is één op één overgenomen uit de Awbz.
Hiervoor heeft een aanbesteding plaatsgevonden en heeft de gemeente contracten afgesloten met
verschillende zorgaanbieders.
De mensen die verblijven in Hospice Zenith hebben recht op hulp bij het huishouden. Hiervoor is aan
het Hospice een subsidie verleend (2008) zodat zij deze hulp zelf in kunnen kopen. Verder zijn er
contracten afgesloten met een trapliftleverancier (2010) en een bouwkundig adviesbureau (2010) en
zijn nieuwe afspraken gemaakt met een medisch adviseur (2010). In 2009 zijn we gestart met het
zelf uitvoeren van indicaties. Het doel hierbij was om de doorlooptijd van de aanvragen te verkorten.
Maar ook om “achter de voordeur” bij de hulpvragende burger te komen. Hierdoor is het mogelijk om
de gehele situatie van de burger te bekijken en ook een link te leggen naar bijv. schuldhulpverlening
en bijzondere bijstand. Verder is in 2010 de inkomensgrens voor de Regiotaxi losgelaten zodat alle
mensen met een beperking gebruik kunnen maken van deze voorziening.
In 2010 is gratis openbaar vervoer aangeboden aan mensen met een Wmo-vervoersvoorziening. Dit
heeft als doel om te bekijken hoeveel mensen gebruik gaan maken van het reguliere openbaar
vervoer (ov). Er zijn namelijk al veel stations, treinen, bussen en bushaltes zodanig aangepast dat
ook mensen met een beperking gebruik kunnen maken van het ov.
Het aantal aanvragen voor individuele voorzieningen neemt jaarlijks toe. In 2010 was er zelfs een
toename van 46,2% ten opzichte van 2009.
2011-2014
Door de nieuwe ontwikkelingen (kanteling)
krijgt de Wmo-consulent een andere rol. In
een individueel gesprek met de burger
wordt niet uitgegaan van het recht op de
voorziening maar van de mogelijkheden die
de klant nog heeft. Het resultaat van dit
gesprek moet zijn dat iemands beperkingen
gecompenseerd worden zodat hij (weer)
mee kan doen in de samenleving. De
komende jaren wordt gewerkt aan deze
veranderende werkwijze.
Om de eigen kracht aan te spreken is het
belangrijk om algemene/collectieve
voorzieningen in de omgeving aan te
bieden. Te denken valt aan eetpunten, een
klusdienst, een rolstoelpool, etc. Maar ook
het bieden van levensloopbestendige
woningen in de eigen wijk/dorp is
belangrijk.

collectief participatie versterken sport/bewegen
X
X
X

X

X

X
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Verder is het van belang dat bureaucratie
wordt voorkomen, dat de informatiestromen
en procedures vereenvoudigt worden en het
ondersteuningsaanbod helder is. Ook is de
samenwerking en gegevensuitwisseling met
en tussen verschillende professionals
belangrijk. Een mogelijkheid is om het
realiseren van zogenaamde wijkteams
waarin dan ook de Wmo-consulent een plek
inneemt.

X

X

X

Financiën 2011
wat
Hulp bij het huishouden (natura)

kosten
€
3.510.000,€ 261.610,€ 446.582,€ 188.020,€ 351,710,€ 754.313,-

Hulp bij het huishouden (pgb)
Woonvoorziening
Rolstoel en onderhoud vz
Vervoersvoorziening
Ligtvoet voorzieningen
Uitvoeringsplan
1. het realiseren van een procedure om “de
gesprekken aan de keukentafel” vorm te
geven.

2011

2. het versterken van de kennis en
vaardigheden van de Wmo-consulent om
een “gesprek aan de keukentafel” te
voeren.
3. Afspraken maken met Wonen Limburg
voor het levensloopbestendig bouwen van
woningen.

X

4. Ontwikkelen van collectieve / algemene
voorzieningen

X

klant
prof
prof
prof
prof
2013
X

2014
X

X(evaluatie)

X

5. Ontwikkelen van zogenaamde wijkteams
(aansluiten bij wijkgerichte aanpak).
6. Doorlichten voorzieningen in relatie tot
de kanteling

2012
X

aan wie
prof

X

X

X

X

X

X

X

X
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bijlage 7 prestatieveld 7
Terugblik 2007-2010

prestatieveld 7 maatschappelijke opvang,
vrouwenopvang en huiselijk geweld

evaluatie wet tijdelijk huisverbod de burgemeester heeft de mogelijkheid om, in het kader van de
Wet tijdelijk huisverbod, iemand die huiselijk geweld pleegt of dreigt te plegen, tien dagen of meer
de toegang tot zijn of haar woning te ontzeggen. Door het huisverbod wordt voorzien in een
afkoelingsperiode en daarnaast kan in deze periode de hulpverlening gestart worden. Deze
hulpverlening wordt ingekocht in de vorm van intensief casemanagement bij de Rooyse Wissel.
2011-2014
pilot wet tijdelijk huisverbod; omdat het
aantal opgelegde huisverboden sterk
achter blijft t.o.v. de landelijke cijfers is
het Veiligheidshuis op zoek gegaan naar
een andere werkwijze die in de vorm van
een pilot uitgetest gaat worden in Venray

collectief participatie versterken sport/bewegen
X
X

Financiën 2011
wat
Intensief casemanagement bij huisverbod
Uitvoeringsplan
evalueren omvang van het aantal
huisverboden en afsluiten nieuwe offerte of
aanbesteding voor de nieuwe periode
Medio 2011 zal de pilot Wet tijdelijk
huisverbod vanuit het Veiligheidshuis
worden geëvalueerd en voorzien van
besluitvorming opnieuw worden
voorgelegd.

kosten
€ 77.000,2011
X

2012
X

aan wie
Rooyse Wissel
2013
X

2014

X
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bijlage 8 prestatieveld 8
Terugblik 2007-2010

prestatieveld 8 bevorderen openbare geestelijke
gezondheidszorg

Sociaal netwerk: Bij een probleemsituatie met een meervoudige problematiek waarbij meerdere
hulpverleners betrokken zijn is samenwerking tussen deze disciplines op inhoud nodig. Er vindt een
periodiek (minimaal 1 x per maand) overleg plaats tussen de disciplines, voorgezeten door de
gemeente. Bij dit casusoverleg, het “sociaal netwerk”, zijn de politie, het maatschappelijk werk, de
GGZ, Bureau Jeugdzorg en Wonen Venray betrokken. Bij het “sociaal netwerk” wordt het 3 sporenbeleid gevoerd. Dit betekent dat bij de casus alle aanwezigen binnen een gezin betrokken worden
(man-vrouw-kinderen of in situaties van huisverbod dader, slachtoffer en kinderen).
Bemoeizorg: De gemeente Venlo is als centrumgemeente voor de regio Noord en Midden Limburg
verantwoordelijk voor een adequaat voorzieningenniveau op het gebied van maatschap¬pe¬lijke
opvang, vrouwenopvang, huiselijk geweld, kindermishandeling, nazorg ex-gedetineer¬den,
verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor krijgt de gemeente Venlo
rijksbijdragen. Als aanvulling op de rijksbijdrage krijgt de gemeente Venlo vanuit de regio een
bedrag van € 0,67 per inwoner voor het inkopen van bemoeizorg. De taak van de bemoeizorg is om
zorgmijders naar de hulpverlening toe te leiden.
Depressiepreventie (liever bewegen dan moe en samen starten). Liever bewegen dan moe is een
preventief fit-programma die in Venray is aangeboden aan allochtone vrouwen met depressie,stress- en angstklachten. De cursus draagt bij aan een gezonde levenstijl.
De cursus is laagdrempelig en sluit aan op de behoefte van allochtone vrouwen en stimuleert hen om
meer te bewegen. Samen Starten is een programma dat er op is gericht om in een vroegtijdig
stadium ondersteuning te bieden aan ouders en/of zwangeren met als doel het voorkomen van
problemen bij kinderen. De aanleiding voor het implementeren van dit programma is de
aanwezigheid van relatief veel zwangeren in Venray die kampen met psychiatrische problematiek,
een verslavingsverleden en/of beperkte verstandelijke vermogens.
Eenzaamheidsproject Via activerend huisbezoek proberen gesignaleerde mensen te voorzien van een
maatschappelijk steunsysteem en toe te leiden naar activiteiten waarbij aandacht is voor sociale
vaardigheden, sport en bewegen.
Stichting Anders Sterk biedt hulp aan ouders met kinderen in de GGZ. De stichting zorgt voor
lotgenotencontact (het met elkaar in contact brengen van ouders en familie en jeugdige cliënten in
de GGZ); het ondersteunend zijn bij de problematiek van jeugdige en gezin; het versterken van de
positie van jeugdige GGZ cliënten binnen jeugd GGZ en de jeugdhulpverlening en het behartigen van
de belangen van de jeugdigen in de GGZ.
Schuldhulpverleningsoverleg: voorkomen van problematische schuldensituaties middels
vroegsignalering en tijdig inzetten van schuldhulpverlening.
Maatjesproject koppelt vrijwilligers aan mensen met een psychiatrische achtergrond die in een
sociaal isolement zitten Het project bevordert de deelname van een groep kwetsbare burgers aan de
maatschappij. Het contact wordt in principe voor de duur van 6 maanden aangegaan met een
frequentie van één keer week, of één keer per twee weken.
2011-2014
convenant veiligheid en maatschappelijke
zorg opstellen

collectief

participatie versterken sport/bewegen
x
x

Financiën 2011
wat
bijdrage bemoeizorg GGZ
Maatjesproject
Stichting anders sterk
Samen Starten postnataal
Samen starten prenataal

€
€
€
€
€

kosten
28.810,34.380,1070,6.588,4.096,-

aan wie
gemeente Venlo
Mensana
Stichting anders sterk
Zorggroep Groene Kruis
Verloskundigen
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€ 3.691,€ 23.006,-

Participatie schuldhulpverleningsoverleg Synthese
Eenzaamheidsproject

Synthese
Synthese

Uitvoeringsplan
convenant veiligheid en maatschappelijke
zorg opstellen

2011
X

2012

2013

uitbreiden hulpverleningsstructuur sociaal
netwerk

X

X

evaluatie

2014

bijlage 9 prestatieveld 9
Terugblik 2007-2010
prestatieveld 9 bevorderen verslavingsbeleid
anti-rokencampagne i.s.m. GGD, jaarlijks wordt de training "pak je kans" aangeboden. Met
deze training is de kans op succesvol stoppen ruim driemaal groter dan stoppen met roken op
eigen houtje.
alcoholcampagne lekker frizz: Betreft een integrale en regionale aanpak gericht op jongeren
waarbij aandacht is voor een samenhangend pakket van beleidsmaatregelen (regelgeving),
handhaving, preventie en vroegsignalering waarbij er samenwerking ontstaat bij zowel
preventieprogramma’s als regelgeving en handhaving. De meerwaarde van dit project is
gelegen in de samenwerking tussen de diverse partijen die betrokken zijn bij zowel
preventieprogramma’s als regelgeving en handhaving. Er worden activiteiten ontwikkeld op het
gebied van preventie overmatig alcoholgebruik.
2011-2014

collectief participatie versterken sport/bewegen

vervolg anti-rokencampagne
vervolg alcoholcampagne lekker frizz

x
x
Financiën 2011

wat

kosten

Project Lekker Frizz

€ 22.777,2012

aan wie
gemeente Horst a/d Maas

Uitvoeringsplan

2011

anti-rokencampagne

x

x

x

2013

alcoholcampgane lekker frizz

x

x

evaluatie

2014
x
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Bijlage Burgerparticipatie
Terugblik 2007-2010
Burgerparticipatie
Klankbordgroep Wmo: De Wet maatschappelijke ondersteuning schrijft voor (artikel 11 Wmo) dat het
college van burgemeester en wethouders de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een
belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen, betrekt bij de voorbereiding van het beleid
betreffende maatschappelijke ondersteuning. Venray heeft gekozen voor een klankbordgroep. Deze
als taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren bij de voorbereiding van het beleid inzake
maatschappelijke ondersteuning. In de Wmo-klankbordgroep hebben vertegenwoordigers van lokale
belangenorganisaties zitting.
2011-2014
evaluatie Klankbordgroep Wmo

collectief participatie versterken sport/bewegen
x

x

x

Financiën 2011
wat
Presentiegelden
Administratieve ondersteuning
Werkbudget (website, reiskosten, vergaderkosten en
deskundigheidsbevordering).
Uitvoeringsplan
evaluatie Klankbordgroep Wmo

2011

kosten
€ 11.000,€ 10.000,€ 5.000,2012

aan wie
leden Klankbordgroep Wmo
Huis van de Zorg
Diversen
2013

2014

x
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bijlage Gezondheidsbeleid
Terugblik
Gezondheidsbeleid
AED-project: Naar aanleiding van verschillende aanwezige initiatieven in 2008 is gekozen de aandacht
te richten op een project met als doel Venray en Meerlo-Wanssum te voorzien van een dekkend
netwerk van AED’s en burgerhulpverleners (vrijwilligers). Initiatieven hiervoor kwamen vanuit de
juniorkamer Venray, het Rode Kruis, EHBO-vereniging en de seniorenraad. De gemeente heeft deze
initiatieven bij elkaar gebracht.
De juniorkamer heeft een stichting (Hard voor Hart) opgericht, waarbinnen in de loop van het project
ook het Rode Kruis en de EHBO-vereniging gaan deelnemen. Deze stichting heeft ervoor gezorgd dat
een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners is gerealiseerd. De stichting blijft bestaan om
met subsidie van de gemeente dit netwerk in stand te kunnen houden. In de 2008 heeft de gemeente
voor de duur van drie jaar een burgerhulpsysteem bij de regionale ambulance voorziening (RAV)
ingekocht. Met dit systeem worden vrijwilligers middels SMS door de meldkamer 112 op de hoogte
gesteld van een melding bij een hartstilstand, zodat zij kunnen gaan reanimeren of de dichtstbijzijnde
AED kunnen ophalen. De gemeente bekostigt tevens de herhalingsopleidingen voor reanimatie en
gebruik van een AED voor de vrijwilligers die als burgerhulpverleners deelnemen.

Consultatiebureau voor Ouderen: In 2009 is gestart met het verkennen van ontwikkelingen rondom
consultatiebureaus voor ouderen. Geconcludeerd werd dat in de gemeente Venray ouderen al de
mogelijkheid hebben zich persoonlijk te laten adviseren en informeren over een gezonde leefstijl op
basis van preventief gezondheidsonderzoek, namelijk via de consultatiedienst voor senioren van
Proteion Thuiszorg Noord-Limburg. Uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van de ouderen zou
het verbinden van loketten en voorzieningen dan ook niet nodig zijn.
Diabetes: In 2009 heeft de GGD in opdracht van de gemeente het speerpunt diabetes op willen
pakken. Hiertoe zijn alle huisartsen benaderd met een aanbod voor de aanpak van diabetes. Hierop
kwam geen respons van de huisartsen, behalve van één praktijk, die geen gebruik wilde maken van
het aanbod, omdat deze praktijk zelf al een programma ter bestrijding van diabetes had ontwikkeld en
in gebruik had.
gezonde leefstijl ( beweegkuur): Op het gebied van voeding en beweging worden op basisscholen de
programma’s ‘Lekker Fit!’ en ‘Schoolgruiten’ uitgevoerd. ‘Lekker Fit!’ is een doorlopend lesprogramma
over gezonde voeding en voldoende beweging voor alle klassen van de basisschool. Bij ‘Schoolgruiten’
worden in een bepaalde periode gratis groenten en fruit aan een school geleverd op voorwaarde dat
de school na deze periode een groente- en fruitbeleid hanteert.
In het voortgezet onderwijs heeft overgewicht de aandacht binnen ‘de gezonde en veilige school’. Voor
volwassenen is met subsidie van VWS door Fast (een ondersteuningsorgaan voor de 1e lijn) gewerkt
aan de ontwikkeling en implementatie van een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met
een (hoog) gezondheidsrisico. Deze leefstijlinterventie heeft de naam “de beweegkuur”gekregen. In
de beweegkuur wordt een multidisciplinair team rond de patient geformeerd, bestaande uit o.a. een
huisarts, leefstijladviseur, praktijkondersteuner, fysiotherapeut en diëtist. De "beweegkuur" is gericht
op:
- Verminderen van energie-inname dat leidt tot verbetering van eetgedrag
- Het verhogen van lichamelijke activiteit
- Ondersteunen van de leefstijlaanpassingen door gedragsverandering
Roken/drugs: op basisscholen krijgt roken de aandacht via het lesprogramma ‘de gezonde school en
genotmiddelen.’ In het voortgezet onderwijs heeft het tegengaan van roken en drugsgebruik de
aandacht binnen ‘de gezonde en veilige school’. Voor de volwassen bevolking wordt jaarlijks de
training ‘Pakje Kans’ aangeboden. Hiermee wordt getracht het stoppen met roken voor de doelgroep
volwassen rokers te bevorderen. De training ‘Pakje kans’ is één van de hoogst scorende
ondersteuningsmethoden van Stivoro (Stichting Volksgezondheid en Roken).
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Integratie GGD en Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar: Sinds 2003 zijn de gemeenten verantwoordelijk
voor de jeugdgezondheidszorg 0- 4 jarigen die werd en wordt uitgevoerd door de Zorggroep/Groene
Kruis. Daarvoor hadden gemeenten alleen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de 4- tot 19jarigen, die door de GGD’en werd uitgevoerd. Op 17 december 2010 heeft het Algemeen Bestuur van
de Veiligheidsregio ingestemd met het onderbrengen van de gehele JGZ 0-4 bij de GGD. Wat betreft
de frictiekosten is de insteek deze zo laag mogelijk te houden. Medio 2011 moet helder kunnen zijn
wat de omvang van de frictiekosten is. de gemeenten kunnen het efficiencyvoordeel van de fusie die
na paar jaar optreden inzetten ter dekking van de frictiekosten.
Alcohol:In 2008 is op regionaal niveau gestart met het project "lekker frizz" gericht op jongeren en
alcohol. Tevens is in 2008 aan Raayland een subsidie toegekend voor 1e jaars leerlingen voor de
uitvoering van een alcoholpreventieprogramma. In 2009 is in opdracht van de gemeente door de GGZ
in samenwerking met de GGD, huisarts Keizer-Bors, basisschool, jongerencentrum, Synthese en
politie een alcohol debat voor jongeren en hun ouders in Ysselsteyn georganiseerd. Het alcohol debat
was met een hoge opkomst een succes. Vanwege het succes in Ysselsteyn heeft de gemeente de GGD
de opdracht gegeven alle scholen in Venray benaderd voor eenzelfde soort aanbod. Er hebben zich 11
scholen aangemeld in het kader van gezonde school en genotmiddelen, dit is vooralsnog een
doorlopend proces.

2011-2014

collectief participatie versterken sport/bewegen

zie format prestatieveld 1 onderdeel sport
Financiën 2011
wat
AED-project burgerhulpsysteem
AED-project opleidingen
AED-onderhoud, afschrijving en verzekeringen

kosten
€ 9.000,€ 11.000,€ 16.000,-

aan wie
RAV
Realert
Stichting Hard voor Hart

GGD
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

€ 722.761,€ 706.983,-

Veiligheidsregio
Zorggroep Groene Kruis

Werkbudget Lokaal gezondheidsbeleid

€ 5.088,-

Uitvoeringsplan

2011

2012

Diversen
2013

2014

zie format prestatieveld 1 onderdeel sport
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