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SAMENVATTING
Participatie, zelfredzaamheid en samenwerking
Samenvatting Beleidsplan ‘Meedoen in Ommen’
1.

Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen,
wijken en buurten.
Doel: Behouden en waar mogelijk verbeteren van het huidige niveau van fysieke en
sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken en kernen van gemeente Ommen.
Ontmoeting: betrokkenheid en meedoen in de buurt. De gemeente kan dit
stimuleren en faciliteren maar niet alleen realiseren en heeft de inzet en
ketenpartners en inwoners nodig.
Woonservicegebieden: mensen kunnen op een prettige manier langer zelfstandig
thuis blijven wonen met voldoende voorzieningen en beschikbaarheid van
woonservicediensten. Doel: in 2015 50% van de inwoners wonen in een
woonservicegebied. De gemeente neemt het voortouw en betrekt daarin burgers en
organisaties.
Sport en bewegen: aanbieders dragen bij aan de sociale samenhang en
leefbaarheid, zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan onze
samenleving. De gemeente voert ondersteunend beleid gericht op sterke en vitale
sportverenigingen in wijken en kernen. We willen een naschools sport- en
beweegaanbod gebaseerd op samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen,
basisscholen en het Vechtdalcollege.
Sportaccommodaties: beleid op kwantiteit en kwaliteit. Samenwerkingsverbanden
stimuleren tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties om
sportaccommodaties samen te gebruiken.
Cultuur:
• Amateurkunst: inwoners de mogelijkheid bieden om zelf een vorm van
amateurkunst te beoefenen d.m.v. subsidiëring van muziek-, zang-, en
toneelverenigingen.
• Beeldende kunst: kunstwerken plaatsen in zoveel mogelijk buurtschappen, die
goed worden onderhouden m.b.v. Fonds Beeldende Kunst. Het stimuleren van
particuliere initiatieven en die koppelen aan projecten als Ruimte voor de Vecht
en Kunstwegen. Expositieruimten die aansluiten bij wensen en behoeftes van
gebruikers (gemeentehuis en permanente ruimte).
• Cultureel erfgoed: inzetten om een bijdrage te leveren aan het versterken van
cultuurparticipatie, bevorderen van sociale cohesie, uitvoeren van
omgevingsonderwijs, behoud en beheer van lokaal erfgoed. Prioriteit ligt bij
activiteiten en voorzieningen gericht op eigen bevolking. Streekmuseum in
stand houden voor behoud van lokaal cultureel erfgoed.
• Podiumkunsten: aanbod waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn
en gericht is op verschillende doelgroepen.
• Evenementen: gevarieerd aanbod, verspreid over het jaar. Organisaties kunnen
de eerste jaren een opstartsubsidie ontvangen, zodat ze na paar jaar draagvlak
financieel zelfstandig zijn.
Overige activiteiten: evenementen met lange traditie behouden en ondersteunen.
Ommer element staat centraal bij de activiteiten die voor en door de bevolking
worden gerealiseerd, zoals Bissingh.
Jongeren: aanwezigheid ontmoetingsplek voor risicojongeren (12-22 jr) met
ambulant jongerenwerk die problematiek signaleert. Speelterreinen beheren en
onderhouden door vrijwilligers en verantwoordelijkheid van de gemeente bij de
veiligheid van de toestellen.
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2.

Preventieve ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van
ouders met problemen met opvoeden.
Doel: het voorkomen van problemen bij opgroeien en opvoeden en het bieden van
ondersteuning
aan
degenen
die
dergelijke
problemen
ondervinden.
Primaire taak om de risico’s weg te nemen ligt bij de ouders, de gemeente schept hiervoor
de voorwaarden. Door preventieve insteek gericht op alle jeugdigen en gezinnen.
-

-

-

-

-

Optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in de voor- en vroegschoolse
periode. De voorschoolse voorzieningen zijn fysiek en financieel bereikbaar voor
alle kinderen. Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gericht op
(taal)ontwikkeling. Streven naar harmonisatie van peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven. Subsidiëring aansluiten bij ontwikkelingen in het veld.
Kinderen en jongeren zijn zich meer bewust van een gezonde en actieve leefstijl en
weten deze te ontwikkelen en vast te houden. Bestaande subsidieregelingen voor
sportverenigingen ter stimulering van de jeugdsport worden daarom in deze
planperiode gecontinueerd.
Het positieve opvoeden: betere samenwerking in de keten van preventieve zorg
voor jeugdigen en ouders/verzorgers om tot één stelsel voor hulp te komen bij één
uitvoeringsorganisatie Jeugdgezondheidszorg. Voorbereid zijn op regionaal en
lokaal niveau op de transitie/transformatie van de Jeugdzorg.
Toe naar vraaggerichte welzijnsactiviteiten voor risicojongeren waarbij de
Werkgroep Welzijn Nieuwe Stijl een procesbeschrijving maakt van de nieuwe
werkwijze en die toe past op de doelgroepen.
Jongeren meer bereiken via hun eigen digitale kanalen.

3.
Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning
Doel: Het bevorderen van een adequaat voorzieningenniveau van informatie, advies en
cliëntondersteuning opdat burgers zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen
blijven voeren.
Cliëntondersteuning bevordert de regie van de cliënt over zijn/haar leven (en omgeving)
tot zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Het richt zich op mensen die voor
een vraag of situatie staan die zo complex is dat de betreffende persoon het zelf niet kan
oplossen. Daarbij is een nog meer geïntegreerde en planmatige manier van
communiceren wenselijk. Een integrale en planmatige manier van communiceren met
burgers. Integrale sociale dienstverlening.
4.

Het ondersteunen van mantelzorgers (daaronder begrepen steun bij het
vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen
waarnemen) alsmede het ondersteunen van vrijwilligers.
Doel:
het
bieden
van
adequate
ondersteuning
aan
mantelzorgers
en
vrijwilligersorganisaties en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Maar de burger wordt
eerst gewezen op eigen verantwoordelijkheid en het oplossen van de zorgbehoefte in eigen
kring.
Mantelzorgers: Mantelzorgers leveren een waardevolle bijdrage aan sociale
samenhang, leefbaarheid en ondersteuning van kwestbare groepen. De
mantelzorgerondersteuning wordt vraaggericht ingezet. In overleg met de
mantelzorger wordt bepaald welke ondersteuning het beste past en wordt ingezet.
Eén van de taken van de gemeente is om diverse basisfuncties goed op orde te
hebben.
Vrijwilligers: vrijwilligers vergrijzen en onder jongeren neemt het werk niet
evenredig toe. De veranderende leefstijl van inwoners vraagt om een eigentijdse
manier waarop vrijwilligersactiviteiten worden aangeboden en georganiseerd.
Geen vaste uren en patronen, maar flexibele en gerichte invulling van
vrijwilligerswerk. De organisaties hebben behoefte aan onderlinge uitwisseling van
kennis en kunde en het in contact brengen van groepen.
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Met een steunpunt om te netwerken, samenwerken en allianties aan te gaan.
Ondersteuning bij vinden en binden van vrijwilligers. Sportverenigingen zijn
succesvol in het werven en behouden van vrijwilligers en het begeleiden van
jongeren met een maatschappelijke stage.
Maatschappelijke stage: Vanaf schooljaar 2011-2012 verplicht voor alle leerlingen
van het voortgezet onderwijs. Evenwichtige verdeling van stageplekken tussen
sectoren, zorg, sport en cultuur. Hiervoor is een convenant met het voortgezet
onderwijs van belang.

5.

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van
het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een
chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal
probleem.
Doel: Alle mensen moeten zo veel mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven en
meedoen in de samenleving.
Hiervoor moeten we niet kijken naar beperkingen, maar uitgaan van wat mensen wel
kunnen (leren/regelen). Zelfredzaamheid voorop, met een vangnet van zorg in de buurt.
De gemeente werkt aan goede voorzieningen. En aandacht besteden aan de fysieke en
sociale toegankelijkheid van welzijnsvoorzieningen.
Integraal beleid: vergroten integraliteit met inzet op Wederzijds aanspreekbaar,
Klant centraal en Wijkgericht werken, dit komt de ondersteuning van de burger
ten goede.
Aandacht voor inclusief beleid dat rekening houdt met de
mogelijkheden en beperkingen van alle mensen. Zorgt ervoor dat voorzieningen
beschikbaar zijn voor mensen met een beperking en het inclusief beleid helpt om
de participatie en zelfredzaamheid van alle burgers te vergroten.
Maaltijdvoorziening: De maaltijdvoorziening moet kostendekkend zijn.
Participatieladder: instrument waarmee inzichtelijk wordt in welke mate bewoners
die een beroep doen op de bijstand of andere gemeentelijke financiële
voorzieningen participeren en of zij daarin vooruitgang boeken. Willen mensen
zoveel mogelijk betrekken bij de samenleving en participeren naar vermogen zodat
de kans op maatschappelijke uitval, isolement en eenzaamheid vermindert.
Begeleiding en Dagbesteding: naar aanleiding van bezuinigingen van het Rijk kan
de gemeente niet alle begeleiding van dagbesteding organiseren. Nu de
samenwerking tussen betrokken instellingen vormgeven en ondersteunen en
projecten opzetten. Zo de overgang voor de burger soepel laten verlopen.
Sport: sport en bewegen niet altijd van zelfsprekend voor ouderen en mensen met
een beperking, maar is voor hun van groot belang voor gezondheid,
zelfredzaamheid en participatie. Extra aandacht voor deze groepen is
noodzakelijk. Hiervoor het netwerk rondom de Beweegkuur benutten.
55-plussers: in verband met vergrijzing moeten meer sportverenigingen een
specifiek sport- en beweegaanbod ontwikkelen gericht op ouderen. Gemeente
heeft een regisserende taak en toegankelijkheid van accommodaties speelt hierbij
ook een rol.
Mensen
met
een
beperking:
gehandicaptenorganisatie
STARS
voert
sportactiviteiten uit voor de doelgroep en moet zich actief op de beweegmarkt
blijven opstellen met oog voor nieuwe wensen en ontwikkelingen. Sommige
verenigingen maken gebruik van de stimuleringsmaatregel ‘de 50-50 regeling’
waarin we voor 50% bijdragen in kosten van kleinschalige bouwkundige
voorzieningen.
Participatie en educatie: ondersteunen en stimuleren van inwoners om mee te
doen aan de arbeidsmarkt en de maatschappij via vrijwilligerswerk.
Maatschappelijk participatie kan leiden tot arbeidsparticipatie. Hiervoor is
taalbeheersing essentieel.
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Hoge prioriteit aan voorkoming en bestrijding van laaggeletterdheid en beheersing
van de Nederlandse taal voor niet-nederlandstaligen. Streven naar maatwerk in
educatie aanbod.
Cultuur; bibliotheekwerk: belangrijke rol bij zelfredzaamheid van burgers door ze
vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden. Het biedt een plek voor
ontmoeting. De bibliotheek is er ook speciaal voor groepen zoals de jeugd,
ouderen, mensen met een visuele of andere handicap, analfabeten, nieuwkomers
en etnische minderheden. De bibliotheek is een basisvoorziening die de gemeente
blijft subsidiëren. En onderschrijven het meerjarenplan met modernisering van de
bibliotheek met fysieke uitleenpunten in de grote kernen i.p.v. de bibliobus.
Cultuur; cultuureducatie: Cultureel burgerschap gaat ervan uit dat kennis van
kunst en cultuur en de deelname daaraan een maatschappelijke noodzaak is voor
het goed functioneren van de samenleving. Binnen cultuureducatie het accent
gaan leggen op de binnenschoolse cultuureducatie. Hierdoor leren jongeren het
cultuuraanbod ontdekken, begrijpen en waarderen en worden ze later actieve
deelnemers aan het culturele leven. Inzetten van het cultuureducatie aanbod van
Stichting Kunstzinnige Vorming. Lokale projecten in het aanbod opnemen zodat
leerlingen kennismaken met eigen directe culturele omgeving. Ook inzicht in
buitenschoolse cultuureducatie nodig, met meer samenwerking tussen betrokken
organisaties.

6.

Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een
chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal
probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun
zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.
Doel: Mensen met een beperking moeten op individuele basis c.q. op maat zodanig
worden gecompenseerd dat zij in staat zijn tot het voeren van een huishouden, het zich
verplaatsen in en om de woning, het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en het
ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan.
Medewerkers van de gemeente moeten zich verplaatsen in de situatie van de cliënt en
samen de mogelijkheden en oplossingen bekijken, waarbij wordt gekeken naar wat de
cliënt of diens omgeving kan bijdragen. Kanteling van ‘recht hebben op’ naar ‘wat heeft
men nodig en kan men zelf regelen’.
7.

Signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de
maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en
verslavingszorg
Doel: Ervoor zorgen dat de groep kwetsbaren in de samenleving en mensen met een
aantoonbaar risicoprofiel zo klein mogelijk blijft, in beeld wordt gebracht en wordt
doorgeleid naar zorg of dienstverlening.
Verantwoordelijkheid om risicofactoren op het gebied van de maatschappelijke opvang,
openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vroegtijdig te signaleren en
bestrijden.
Ontwikkelen van een lokaal preventief zorgaanbod voor psychoscociale
problematiek jeugd, seksueel en huiselijk geweld, depressie volwassenen en
eenzaamheid.
Een vraaggericht lokaal hulpverleningsaabod in de vorm van een concreet
productenboek.
Ontwikkelen van een lokaal alcoholmatigingsbeleid als onderdeel van het Lokaal
Gezondheidsplan.
Verantwoordelijkheid op het gebied van nazorg van ex-gedetineerden.
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Samenvatting bezuinigingen
Op bovenstaande begroting willen we de volgende bezuiniging in subsidies doorvoeren:
Activiteit
Maaltijdvoorziening

Subsidiebedrag
€ 40.000,--

Coördinator PSZ-werk

€ 16.000,--

Musea

€ 26.000,--

Vermindering openingsuren
Jongerencentrum PUNT

€ 20.000,--

Totaal

€ 102.000,--

Toelichting
Wij zijn van mening dat
deze voorziening bekostigd
moet
worden door de
gebruikers zelf.
Door de samenvoeging van
peuterspeelzalen
met
Stichting Speelpeuter is de
rol
van
de
lokale
coördinator
peuterspeelzalen komen te
vervallen.
Binnen de sector cultuur
leggen wij de prioriteit bij
voorzieningen die met name
gericht zijn op de eigen
bevolking en een directe
relatie hebben met Ommen.
Uit ervaring blijkt dat de
behoefte aan het bezoeken
van PUNT in het weekend
laag is.

Daarnaast wordt er nog € 100.000,-- op individuele voorzieningen (tot 2015 jaarlijks
€ 25.000,-- extra) bezuinigd. Deze is wel in bovenstaande begroting verwerkt.
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LEESWIJZER
Voor u ligt het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Sport en Cultuur
gemeente Ommen 2012-2015. Het plan schetst de beleidsvoornemens van de gemeente
voor de komende vier jaar. De kern is dezelfde als in voorgaand beleidsplan: in Ommen
doet iedereen naar eigen mogelijkheden mee. Uitgangspunt hierbij is de eigen
verantwoordelijkheid
van
onze
inwoners.
De
gemeente
stimuleert,
schept
randvoorwaarden, regisseert verbindingen en biedt een vangnet waar dat nodig is.
Het beleidsplan vertaalt deze uitgangspunten naar de volgende prestatievelden:
1. Bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten.
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en
3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.
4. Het ondersteunen van mantelzorgers, daar onder begrepen steun bij het vinden van
adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet waar kunnen nemen, alsmede
het ondersteunen van vrijwilligers.
5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.
6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve
van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun
deelname aan het maatschappelijk verkeer.
7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren
van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het
slachtoffer is gepleegd.
8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het
bieden van psychosociale hulp bij rampen.
9. Het bevorderen van verslavingsbeleid.
Per prestatieveld wordt aangegeven wat er onder wordt verstaan. Vervolgens wordt
ingegaan op de nieuwe beleidsvoornemens. Omwille van de leesbaarheid is het huidige
beleid beschreven in de bijlage.
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HOOFDSTUK 1.

INLEIDING
Sinds 2007 bestaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voor de uitvoering
van deze wet, die tot doel heeft om participatie en zelfredzaamheid van burgers te
vergroten, heeft Ommen haar eerste beleidsplan doorlopen. Vanaf 2012 is er een nieuw
beleidsplan nodig. Dat ligt hier voor u. Het nieuwe beleidsplan geldt weer voor vier jaar
en bouwt voort op het eerste beleidsplan. Een nieuw aspect is dat ook de beleidsvelden
Cultuur en Sport zijn geïntegreerd in het voorliggende plan. Verder hebben wij ons laten
inspireren door recente landelijke ontwikkelingen, waarbij klantgerichtheid, versterking
zelfredzaamheid en kostenbesparingen door effectievere ondersteuning hand in hand
gaan. In dit plan wordt zo concreet mogelijk beschreven welke ambities de gemeente
Ommen heeft en hoe zij daaraan uitvoering gaat geven.

1.

Wmo

1.1

Overheveling van nieuwe taken naar gemeenten

De komende vier jaar gaan we door met de taken die we in de afgelopen jaren hebben
uitgevoerd en gestart. Daarnaast gaat de overheveling van AWBZ-taken naar de Wmo en
decentralisatie van taken naar gemeenten onverminderd door. Naar het zich laat aanzien
gaat het in elk geval om de overheveling van de functie Begeleiding & Dagbesteding uit de
AWBZ naar de Wmo en de decentralisatie van de Jeugdzorg naar gemeenten.
Alhoewel de exacte impact nog niet duidelijk is worden voor zowel de functie Begeleiding
& Dagbesteding als voor de decentralisatie van de Jeugdzorg grote bedragen
overgeheveld, al dan niet met een korting. Bij de functie Begeleiding & Dagbesteding gaat
het om een grote taak waarvan de voorbereiding opnieuw veel extra inzet vergt van de
gemeente. Naar verwachting wordt 2013 het overgangsjaar en gaat de wijziging per
1 januari 2014 in. Dit betekent opnieuw een uitbreiding van de uitvoering van de
compensatieplicht voor de gemeente. Voor de Jeugdzorg geldt dat het deels een relatie
heeft met de Wmo maar het geeft in ieder geval een grote uitbreiding van taken en
verantwoordelijkheden van de gemeente. De beoogde maatregelen zijn ten tijde van het
schrijven van dit plan alleen op hoofdlijnen bekend. Daarom is het slechts ten dele
mogelijk in dit plan op de consequenties van deze maatregelen in te gaan.
1.2

Invulling van de compensatieplicht van de Wmo

De Wmo gaat over het zoveel mogelijk wegnemen van obstakels die mensen verhinderen
te participeren in de samenleving. De Wmo kent de compensatieplicht1 voor de kwetsbare
doelgroepen. Gemeenten zijn daarmee wettelijk verplicht een compensatie te bieden
waardoor zij beter mee kunnen doen aan de samenleving. Maar deze compensatieplicht
kan op verschillende manier worden ingevuld. Hieronder verstaan we in elk geval niet
automatisch de individuele (en relatief dure) verstrekkingen.
Het Rijk heeft bezuinigingen aangekondigd op verschillende terreinen en ziet
decentralisatie als een mogelijkheid om zorg en welzijnstaken dichter bij de burger te
laten uitvoeren en verwacht dat het daarmee goedkoper kan.
Dat betekent dat de druk op de Wmo toeneemt en de middelen afnemen.

1

Compensatieplicht houdt in dat de gemeente voorzieningen moet treffen, zodat burgers met beperkingen
zodanig gecompenseerd worden, dat zij een huishouden kunnen voeren, zich in en om de woning
kunnen verplaatsen, zich lokaal kunnen verplaatsen en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk
verkeer.
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In dit beleidsplan zoeken we de oplossing voor de financiële druk die op de Wmo ligt
primair in een verandering van de werkwijze. We hebben het dan niet zozeer over
compensatie niet meer bieden, maar ánders bieden. Het gaat dan niet om het schrappen
van voorzieningen of functies, maar wel om het veel gerichter kijken wie welke
ondersteuning echt nodig heeft en of die voorziening het gewenste effect heeft. Daarbij is
het streven de compensatie die we bieden, goed te doen en niet half. Landelijk is deze
werkwijze bekend onder de naam “de kanteling”.
We zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning die enerzijds wel de burgers helpen
en activeren, maar op een lager kostenniveau liggen dan de individuele hulp die onder de
Wmo en AWBZ wordt geboden. Deze vormen van ondersteuning kunnen deels de vraag
naar individuele zorg afvangen.

2

Sport

Sport en Bewegen
Sport is voor de meeste mensen een manier om te presteren, zich te ontspannen of
plezier te hebben.
De activiteit zelf staat hierbij vaak voorop; de sport is voor de sporter een doel op zich.
De gemeente waardeert en stimuleert dat mensen hun vrije tijd aan sportbeoefening
besteden en maakt sport mede mogelijk door het stichten en instandhouden van
accommodaties en directe en indirecte subsidiëring. Sportorganisaties zijn daarbij
onmisbare schakels.
In de wetenschap dat een sterke verenigingsstructuur een garantie is voor zowel goede
bestuurlijke prestaties als sportprestaties willen we de komende periode daarin
voorwaardenscheppend beleid voeren.
Daarnaast onderkennen we de maatschappelijke waarde van sport.
Door middel van sport- en beweegstimulering willen we meer mensen, jong en oud, aan
het sporten krijgen en houden. Dit speelt in het sportbeleid een steeds nadrukkelijkere
rol. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking is te zwaar en beweegt te weinig.
Deze combinatie veroorzaakt op termijn gezondheidsproblemen. De functie van sport en
bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl is onmiskenbaar.
Sportorganisaties worden steeds vaker gespreks- en/of uitvoeringspartner van sociale
netwerken in de kern, de buurt of de wijk, vaak in samenwerking met scholen en andere
sociaal-maatschappelijke organisaties. Sport en bewegen dragen hiermee bij aan het
bevorderen van de sociale contacten, maatschappelijke participatie en integratie van
verschillende groepen in onze samenleving.
Ons sportbeleid heeft zich altijd gericht op de breedtesport en kenmerkt zich door een
projectmatig karakter. Dat blijven we doen. Op het niveau van de breedtesport liggen
immers de grootste kansen om sport beleidsmatig in te zetten en genoemde
maatschappelijke functies van sport en bewegen te benutten. Op deze wijze wordt
daadwerkelijk invulling gegeven aan het streven iedereen mee te laten doen aan onze
samenleving. De verbindingen tussen sport en het Wmo-beleid die in dit beleidsplan
worden gelegd zijn daarvoor logische stappen.
In de verschillende prestatievelden staan daarom voor sport de volgende speerpunten
centraal:
1.Sport- en beweegstimulering.
De doelgroepen van het beleid ter stimulering van de blijvende sportdeelname zijn:
-jeugd/jongeren;
-volwassenen van 55 jaar en ouder;
-mensen met een beperking
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2. Verenigingsondersteuning
Wij zien sportverenigingen als onze belangrijkste partner bij het uitvoeren van het
sportstimuleringsbeleid en zetten daarom in op ondersteunend beleid gericht op het
gezond/vitaal houden van sportverenigingen.

3

Cultuur

De Wmo wil burgers ondersteunen deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
Cultuurparticipatie is daar een vorm van. Dit gaat, vanuit de Wmo gezien, wel verder dan
alleen het bezoeken van een theatervoorstelling of een expositie.
Een cursus beeldhouwen kan iemand bijvoorbeeld helpen om weer sociale contacten te
leggen na lange tijd ziek te zijn geweest. Een expositie met werk van jongeren met een
verstandelijke beperking kan een positief effect hebben op de integratie van deze mensen
in de buurt waar ze (begeleid) wonen.
In het plan “Kunst van Leven” heeft het Rijk de hoofdlijnen van het cultuurbeleid voor de
periode 2009-2012 verwoord. In deze notitie is het kabinetsbeleid uitgewerkt langs de
thema’s excellentie, innovatie en e-cultuur, participatie, mooier Nederland en een sterke
cultuursector.
De Provincie Overijssel heeft haar cultuurbeleid verwoord in de nota “Samen &
Overijssel! Jeugd, sociale infrastructuur en cultuur 2009-2012”. De Provincie richt zich
op de versterking van samenleven (sociale cohesie) en participatie.
In aansluiting op het landelijk en provinciaal cultuurbeleid, ons gemeentelijk
cultuurbeleid in de afgelopen periode en de Wmo willen wij ons in deze nieuwe
beleidsperiode richten op het versterken van cultuurparticipatie en sociale cohesie.
Met betrekking tot cultuurparticipatie willen wij zoveel mogelijk burgers de gelegenheid
bieden om in aanraking te komen met kunst en cultuur. Wij willen dit met name
realiseren door het activiteitenaanbod op het gebied van cultuur en de mogelijkheden tot
deelname hieraan onder de aandacht te brengen van de burgers en de deelname aan
culturele activiteiten in beginsel laagdrempelig te houden.
Als de kosten een obstakel vormen, kunnen minima onder bepaalde voorwaarden een
beroep doen op het participatiefonds.
Uit onderzoek is gebleken dat wie op jonge leeftijd kennis maakt met cultuur, op latere
leeftijd een actievere cultuurconsument is. Wij willen de jeugd dan ook als specifieke
doelgroep benoemen.
In de vorige beleidsperiode was het evenementenbeleid ondergebracht bij recreatie en
toerisme. Aangezien er een overheveling heeft plaats gevonden naar cultuur zal in dit
beleidsplan ook aandacht worden besteed aan het evenementenbeleid.

4

Accommodatiebeleid

Onder de noemer “Meedoen in Ommen” vinden diverse activiteiten plaats en worden
allerlei diensten verleend, die passen binnen het gemeentelijk beleid. In veel gevallen
wordt hierbij gebruik gemaakt van accommodaties; accommodaties van de gemeente,
maar ook van derden. Zo gezien zijn de accommodaties middelen, die ingezet worden om
beleidsdoelen te realiseren.
De belangrijke rol van accommodaties willen wij nader vormgeven in een notitie
accommodatiebeleid. Deze notitie zal nader ingaan op het algemene beleidskader met
betrekking tot accommodaties. Daarbij denken wij in ieder geval aan de wens tot een
meer multifunctionele inzet van accommodaties.
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De uitgangspunten, die in de notitie worden verwoord, kunnen vervolgens gebruikt
worden als onderlegger voor (de voorbereiding van) besluiten, die één of meer
accommodaties raken.

5

Ambitie met minder middelen

Op basis van het coalitieprogramma “In het belang van Ommen” hebben wij het College
UitvoeringsProgramma “Ruimte voor Ommen 2011-2014” (CUP) opgesteld. De principes
uit het coalitieprogramma zijn leidend bij ons denken en handelen in de komende jaren.
Wij beschouwen deze principes als besturingsfilosofie.
Het gaat om een beter presterende overheid die inspeelt op particulier - en
groepsinitiatief, die regeldruk drastisch vermindert en bureaucratie uitbant.
Wij staan nu voor de opgave om onze ambities te realiseren met minder middelen dan wij
de afgelopen jaren tot onze beschikking hadden. Daarnaast moet dit in een andere
context: met mondige burgers die resultaten verwachten van de gemeente en
tegelijkertijd minder bemoeienis verlangen.
Wij gaan deze opgave waarmaken door daadkrachtig te besturen, als regisserende
gemeente op te treden en eigen verantwoordelijkheid bij de samenleving neer te leggen.
Het College Uitvoeringsprogramma is vertaald naar concrete actiepunten. Voor dit plan
relevante punten zijn:
1.
Ombuiging van Wmo-beleid m.b.t. individuele voorzieningen waarbij de vraag “wat
heeft men nodig” leidend is. De ombuiging moet leiden tot een bezuiniging van
€ 210.000,-- in 2011 tot € 310.000,-- in 2015.
2.
Vermindering uitgaven subsidies; naast de al gerealiseerde bezuiniging van
€ 100.000,-- in 2011 (5% op nagenoeg alle subsidies) dient in 2012 nog eens een
extra (structurele) bezuiniging van € 100.000,-- op subsidies plaats te vinden.
3.
Realisatie van een nieuw hoofdgebouw Oldenhaghen in Ommen in 2013.
4.
Gewenste realisatie van een gezondheidsplein (= gespecialiseerde huisartsenpost
in/nabij hoofdgebouw en een poli) in 2013.
5.
Handhaven voorzieningen kleine kernen.
6.
Inrichting Centrum voor Jeugd en Gezin.
7.
Actieve aandacht alcoholmisbruik jongeren.
8.
Stimuleren kunstbeoefening zomer/winter.
9.
Behoud van bibliotheek, wel verder professionaliseren.
10. Extra inspanning gemeente voor binnensport.
11. Privatisering MFC Carrousel en zwembaden.
12. Onderzoek naar uitbesteden kinderopvang,
peuterspeelzalen c.a. aan
maatschappelijke organisaties (reeds gerealiseerd).
13. Muziekonderwijs: vermindering bijdrage gemeente (reeds gerealiseerd).
Bij de bezuiniging in subsidieverlening van € 100.000,-- in 2012 is rekening gehouden
met bezuinigingen uit het verleden (5% op alle organisaties, niet verlengen contract met
Muzerie) en uitgangspunten vanuit het coalitieprogramma (geen bezuiniging op
bibliotheek). De bezuinigingen vindt u terug binnen de prestatievelden en vindt u
samenvattend terug in hoofdstuk 9.
Ondanks de bezuiniging zijn in dit beleidsplan ook meerdere nieuwe acties opgenomen.
Deze acties worden ingezet om effectiviteit en efficiency van activiteiten en voorzieningen
te vergroten. De inschatting is dat deze acties voor het grootste deel via een verschuiving
binnen de bestaande budgetten kunnen worden uitgevoerd. Waar nog niet zeker is of een
actie past binnen de beschikbare financiële middelen wordt als actie opgenomen dat een
haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd waarin o.a. de financiële haalbaarheid wordt
uitgezocht.
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Gezien alle hierboven beschreven ontwikkelingen die nog volop in gang zijn, wordt dit
Beleidsplan niet in beton gegoten maar heeft het een flexibel karakter: wanneer daar
aanleiding toe is, wordt het beleidsplan op onderdelen bijgesteld.

6

Subsidieverordening

Veel van de voorzieningen/activiteiten die in dit beleidsplan zijn genoemd, worden
uitgevoerd door externe organisaties. Wij verlenen subsidies voor het (laten) verrichten
van deze activiteiten. Het onderliggende beleidsplan en de subsidieverordeningen zijn de
toetsingskaders voor het verlenen van deze subsidies. Ons beleidsplan geeft de
beleidsinhoudelijke keuzes aan en de subsidieverordeningen zijn de juridische kaders.
Het beleidsplan en de verordeningen moeten dan ook nauw op elkaar aansluiten.
Doordat wij een aantal beleidswijzigingen hebben doorgevoerd, zullen wij de
gemeenteraad adviseren de subsidieverordeningen hierop aan te passen (na vaststelling
van dit beleidsplan door ons college). Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:
• Een vereenvoudiging van regels (voor kleine subsidies weinig of geen verantwoording
nodig, mogelijkheid van subsidie in één besluit over meerdere jaren).
• Verwerking van de bezuinigingsopdracht (CUP).
• Een betere aansluiting van data/deadlines op de praktijk.

7

Proces totstandkoming beleidsplan

Eind 2010 zijn wij gestart met het proces om tot dit beleidsplan te komen. Wij hebben
verschillende bijeenkomsten voor onze burgers en organisaties georganiseerd om van hen
te horen wat zij binnen dit beleidsterrein van ons verwachten en waar zij prioriteit aan
geven. Zoals:
November 2010
bijeenkomst m.b.t. verwachtingspatroon t.a.v. gemeente en de rol
die burgers zelf kunnen spelen
April 2011
vervolgbijeenkomst november 2010 met nadruk subsidiebeleid
gemeente
Juni 2011
bespreken ambtelijk concept-beleidsplan met RvMO
Juni 2011
beleidsgesprekken met diverse organisaties
Juli 2011
toelichtende bijeenkomst m.b.t. concept beleidsplan
September 2011
bijeenkomst waarin nog openstaande “vragen” worden ingevuld
Wij vinden de participatie van onze burgers en organisaties in het ontwikkelen van beleid
van groot belang. Sinds de start van de Wmo (2007) hanteren wij een zogenaamde
‘participatiemix’ waarbij advisering door de Raad voor de Maatschappelijke
Ondersteuning en het raadplegen van organisaties en burgers centraal staat. Voor het
ontwikkelen en uitvoeren van ons gemeentelijk cultuurbeleid is het Cultuurplatform onze
gesprekspartner.
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HOOFDSTUK 2.
PRESTATIEVELD 1: SOCIALE SAMENHANG EN LEEFBAARHEID

Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten.

2.1

Wat houdt het prestatieveld in?

Ontmoeting: betrokkenheid en meedoen in de buurt
Om zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam te blijven is het belangrijk een woon- en
leefomgeving te hebben waar bewoners zich goed voelen en vertrouwen hebben in de
buurt. Dit gaat niet alleen over de fysieke inrichting van de woonomgeving, maar ook een
goed functionerend leefklimaat met een sterke sociale samenhang. Dat wil zeggen dat
bewoners onderling contact hebben, variërend van het elkaar groeten op straat en elkaar
als het nodig is ondersteunen tot het gezamenlijk ondernemen van activiteiten als het
organiseren van een straat-, buurtfeest, sportactiviteiten, culturele activiteiten of andere
initiatieven. Wij denken dat “ontmoeting” maakt dat mensen elkaar leren kennen en
daarom ook eerder wat voor elkaar over hebben.
De gemeente kan dit wel stimuleren en faciliteren, maar nooit alleen realiseren. Zowel de
rol en inzet van onze ketenpartners als van onze inwoners is hierbij onontbeerlijk.
Aanbieders van sport- en beweegactiviteiten en culturele activiteiten leveren een
belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang en leefbaarheid in kernen, wijken en
buurten.
Daarbij horen adequate accommodaties, zoals voor de buiten- en de binnensport en voor
cultuur.

2.2

Doelstellingen, acties en resultaten

2.2.1 Overwegingen vooraf
Woonservicegebieden
In mei 2011 heeft de gemeenteraad het beleid vastgesteld m.b.t. woonservicegebieden. De
doelstelling achter dit beleid is dat mensen op een prettige manier langer zelfstandig
thuis kunnen blijven wonen, met voldoende voorzieningen in en om het huis en met
voldoende beschikbaarheid van woonservicediensten waar gebruik van kan worden
gemaakt. Het is de bedoeling dat in 2015 50% van de huishoudens in een
woonservicegebied woont. Aan het beleid is een concreet uitvoeringsprogramma
gekoppeld. Van de provincie is een subsidie van € 270.000,-- verkregen ter
ondersteuning
van
het
uitvoeringsprogramma.
Actiepunten
uit
het
uitvoeringsprogramma zijn in dit plan opgenomen.
Voor de realisatie van de doelstellingen is de gemeente afhankelijk van de inbreng van
derden. Dit kunnen burgers zijn maar ook andere organisaties. We willen regie voeren.
Regie betekent niet bepalen wat er gebeurd maar het voortouw nemen en anderen
betrekken en in beweging krijgen. De mate van zekerheid dat doelstellingen ook
daadwerkelijk worden gehaald verdwijnt daarmee ten dele.
Wanneer de ontwikkelingen m.b.t. woonservicegebieden worden gecombineerd met het al
vastgestelde kleine kernenbeleid, waarin keuzes worden gemaakt over het
voorzieningenniveau in diverse kleine kernen, en het nog te ontwikkelen
accommodatiebeleid ontstaat er een drager die bepalend is voor leefbaarheid.
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Sport en bewegen.
Aanbieders van sport- en beweegactiviteiten dragen bij aan de sociale samenhang en
leefbaarheid.
Hiermee wordt een gewenste bijdrage geleverd aan ons beleid om zoveel mogelijk mensen
mee te laten doen aan onze samenleving. Het kabinet zet met het Olympisch Plan 2028
in op het creëren van randvoorwaarden voor een sportieve en vitale samenleving, waarbij
sport en bewegen in de buurt/wijk één van de speerpunten is.
Wij willen daarom inzetten op ondersteunend beleid gericht op sterke en vitale
sportverenigingen in de wijken en de kernen, die hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen en:
1.
goed samen kunnen werken met scholen (b.o. en v.o.) en sociaalmaatschappelijke organisaties.
2.
kwetsbare groepen beter kunnen begeleiden en een passend aanbod kunnen
doen.
3.
vrijwilligers kunnen mobiliseren en effectief in kunnen zetten.
4.
(nog) beter leren omgaan met het gedrag van de jeugd en belangrijke waarden als
sportiviteit en respect aanpakken.
Het scheppen van voorwaarden voor sportverenigingen om zich sterk te kunnen
profileren moet daarvan deel uitmaken.
De waardevolle samenwerking tussen basisscholen en sportverenigingen die is ontstaan
tijdens de periode van de BOS-impuls (Buurt-Onderwijs-Sport) kan verder worden
versterkt door deelname van het Vechtdalcollege. Met name door medewerking te
verlenen aan het naschoolse sportaanbod voor de basisscholen, de zogenaamde
sportinstuiven (relatie met prestatieveld 2).
Het Vechtdalcollege heeft aangegeven hiervoor mogelijkheden te zien door leerlingen van
de opleiding Sport en Recreatie en de WhoZnext-teams van de school in te zetten.
(WhoZnext-teams zijn teams van jongeren die actief zijn in het opzetten en begeleiden
van sportactiviteiten voor jongeren). Dit vraagt wel extra aandacht en tijd van de
deelnemende sportverenigingen.
Sportaccommodaties
Aansluitend op het in de inleiding genoemde algemene accommodatiebeleid gaan we voor
sportaccommodaties beleid voeren op kwantiteit en kwaliteit (inclusief tarievenbeleid).
Uitgangspunt
daarbij
is
dat
sportaccommodaties
het
gemeentelijk
sportstimuleringsbeleid ondersteunen. Hier ligt een relatie met het CUP-project: extra
inspanning voor de binnensport.
We willen stimuleren dat er samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen en
andere maatschappelijke organisaties ontstaan die gemeenschappelijk gebruik van
sportaccommodaties tot gevolg hebben. Een goed voorbeeld daarvan is een initiatief van
Landstede Kinderopvang om het clubgebouw van Atletiekvereniging ACO te benutten als
onderkomen voor kinderopvang.
De binnensportaccommodaties en het volledig gerenoveerde openluchtbad Olde Vechte
zijn onderwerp van studie m.b.t. het extern wegzetten van het beheer en de exploitatie.
We willen regiegemeente zijn waarbij zoveel mogelijk uitvoerende taken worden
uitbesteed. In het College Uitvoerings Programma 2011-2014 is privatisering van
genoemde accommodaties als project opgenomen. Besluitvorming over dit onderwerp
wordt voorbereid.
Cultuur/Amateurkunst
Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Het inspireert
kunstbeoefenaars en biedt hen de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling.
Ook de samenleving is erbij gebaat: kunstbeoefening draagt bij aan participatie,
integratie, sociale cohesie, leefbaarheid, welzijn en gezondheid.
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Op landelijk niveau doet 52% van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder aan
actieve kunstbeoefening. Als we dit percentage op onze eigen gemeente toepassen,
betekent dat dat er bijna 8.400 amateurkunstenaars in Ommen zijn.
Wij willen de zang-, toneel- en muziekverenigingen via subsidiëring mede in stand
houden. Deze verenigingen leveren namelijk een positieve bijdrage aan:
1. cultuurparticipatie: de kunstbeoefenaars en de bezoekers aan uitvoeringen en
concerten komen in aanraking met kunst.
2. sociale cohesie: als lid van een vereniging hoor je ergens bij, is er sprake van
saamhorigheidsgevoel en doe je mee in de samenleving.
3. probleemgerichte preventie binnen het jeugdbeleid: met name de muziekverenigingen
(de verenigingen met de meeste jeugdleden) bieden jongeren een zinvolle
vrijetijdsbesteding. Om het populair te zeggen houdt het jongeren van de straat,
waardoor deels overlast van jeugd kan worden voorkomen.
In het College Uitvoeringsprogramma 2011-2014 “Ruimte voor Ommen” hebben wij het
project “Stimuleren kunstbeoefening zomer/winter” als actiepunt opgenomen.
In dat kader willen wij met name nader onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een
actieve bijdrage van de kunstenaars uit onze gemeente te vragen, een permanente
expositieruimte in onze gemeente te realiseren en (opnieuw) een stimuleringregeling in
het leven te roepen.
Wij zullen met een uitgewerkt voorstel komen, waarbij wij direct betrokken (culturele)
organisaties en het cultuurplatform zullen betrekken.
Cultuur/Beeldende kunst
Met beeldende kunst kan de omgeving worden verfraaid. Verder kan een gemeente zich
profileren met beeldende kunst. Kunst in de openbare ruimte maakt een gemeente
levendiger, zorgt voor een afwisselender stadsbeeld en maakt bepaalde punten in de
gemeente herkenbaarder. Een gemeente kan zich onderscheiden van omliggende
gemeenten door aandacht te besteden aan beeldende kunst. Dit kan met name
aantrekkelijk zijn voor recreatieve gemeenten.
Om tot een optimale spreiding van beeldende kunst in de openbare ruimte te komen,
willen wij in zoveel mogelijk buurtschappen een kunstwerk geplaatst zien. Zodra een
Vereniging voor Plaatselijk Belang c.q. buurtvereniging een plan heeft uitgewerkt, zullen
wij met een voorstel komen voor de aankoop van een kunstwerk in de betreffende
buurtschap.
In de afgelopen periode zijn verschillende particuliere initiatieven ontstaan, zoals bijv. de
“Kunst te kijk”-route in de etalages van winkels, de kunstpanelenroute in het centrum
van Ommen, de Kunstfabriek, de Kunstmarkt in Giethmen en de zomerexpositie in
Witharen. Wij juichen dergelijke initiatieven van harte toe. Wij willen stimuleren dat
dergelijke initiatieven ook in deze beleidsperiode worden ontwikkeld en waar mogelijk in
een breder verband wordt geplaatst door een koppeling te maken met projecten als
Ruimte voor de Vecht en Kunstwegen.
Op grond van de Auteurswet zijn wij in principe verplicht om de kunstwerken binnen
onze gemeente, waarvan wij de eigenaar zijn, naar behoren te onderhouden en waar
nodig te restaureren.
Om aan die verplichting te kunnen voldoen is een stelselmatige aanpak op basis van een
onderhoudsplan van essentieel belang.
Voor de kunstwerken in onze gemeente is inmiddels een dergelijk plan opgesteld.
In de Kadernota 2012 zijn middelen vanuit het Fonds Beeldende Kunst beschikbaar
gesteld voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud.
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Wij willen nader onderzoeken of er mogelijkheden zijn om op andere wijze hiervoor
middelen te genereren. Hierbij denken wij bijv. aan financiële ondersteuning vanuit het
project Kunstwegen of adoptie door Plaatselijke Belangen, scholen of bedrijven. Wij zullen
hiervoor t.z.t. met een uitgewerkt voorstel komen.
Om aankoop van kunstwerken en uitvoering van achterstallig onderhoud van
kunstwerken mogelijk te blijven maken, willen wij
het Fonds Beeldende Kunst
handhaven.
De Provincie Overijssel heeft toegezegd een aanzienlijke financiële bijdrage te willen
reserveren in Ruimte voor de Vecht onder de voorwaarde dat wij het project Kunstwegen
structureel financieren. Wij willen hiervoor een structurele bijdrage verlenen voor een
periode van 4 jaar. Na deze periode zal een evaluatie plaats vinden, waarbij wij de
intentie hebben uitgesproken dat bij een positieve evaluatie de financiering na 4 jaar
wordt voortgezet. Wel hebben wij benadrukt dat wij het van groot belang vinden dat de
bijdrage ook daadwerkelijk wordt aangewend voor kunst en niet voor ambtelijke
ondersteuning.
Wij willen amateurkunstenaars de mogelijkheid blijven bieden om te exposeren in het
gemeentehuis. Hierbij willen wij stimuleren dat kunstenaars uit bepaalde doelgroepen
gebruik maken van deze mogelijkheid. Hierbij valt te denken aan mensen met een
beperking, jeugd, etnische minderheden.
Wij hebben signalen ontvangen dat er behoefte is aan een permanente expositieruimte
voor kunstenaars. Wij willen het initiatief bij het Cultuurplatform neerleggen om een
programma van eisen op te stellen, waarbij ook de mogelijkheden van aansluiting bij
bestaande locaties worden meegenomen. Hierbij kan bijv. worden gedacht aan
multifunctioneel centrum De Carrousel en de Konijnenbeltsmolen.
Cultuur/Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed zijn overblijfselen uit het verleden die een samenleving belangrijk vindt
om te bewaren en te beschermen. Voor onze gemeente kan hierbij bijv. worden gedacht
aan kasteel Eerde en de Ommerschans. Ons beleid hierover is vastgelegd in de nota
Erfgoed.
Wij willen cultureel erfgoed met name inzetten om een bijdrage te leveren aan:
het versterken van cultuurparticipatie: Via bezoek aan culturele erfgoedinstellingen
komen mensen in aanraking met cultuur.
het bevorderen van de sociale cohesie: Erfgoed kan inwoners een reden geven om
trots te zijn op de eigen omgeving en er zuinig(er) mee om te gaan. Erfgoed kan de
onderlinge band van inwoners versterken.
het uitvoeren van omgevingsonderwijs: Werken met erfgoed kan lesstof verdiepen en
verduidelijken door een relatie te leggen met de directe omgeving van de leerling.
behoud en beheer van lokaal cultureel erfgoed: hierdoor wordt
de eigen
geschiedenis van Ommen voor haar inwoners bewaard en gedocumenteerd.
Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, willen wij subsidiëring als instrument
inzetten en met de subsidie-ontvangers hierover specifieke afspraken maken.
Zoals in hoofdstuk 1 paragraaf 5 is aangegeven zijn wij genoodzaakt tot forse
bezuinigingen. Ook de culturele sector zal hierin haar steentje moeten bijdragen. Om
moverende redenen hebben wij een aantal culturele organisaties uitgesloten van de
bezuinigingen, namelijk de bibliotheek, de muziekverenigingen en de stichting
kunstzinnige vorming.
Om te bepalen op welke activiteit c.q. voorziening binnen de culturele sector naar onze
mening bezuinigd zou moeten worden, hebben wij de volgende afweging gemaakt:
is de activiteit/voorziening met name bedoeld voor de inwoners van de eigen
gemeente of voor de toeristen?
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Wij willen prioriteit leggen bij activiteiten en voorzieningen die vooral gericht zijn op onze
eigen bevolking. Aangezien binnen de culturele sector de musea met name gericht zijn op
de toeristen, hebben wij binnen dat beleidsterrein naar bezuinigingsmogelijkheden
gezocht. Als we vervolgens de twee musea binnen onze gemeente, het Streekmuseum
Ommen en het Nationaal Tinnen Figuren Museum, met elkaar vergelijken, willen wij met
name een bijdrage leveren in het in stand houden van het Streekmuseum Ommen. Wij
vinden het belangrijk dat de musea in stand worden gehouden. Echter, gezien onze
financiele situatie willen wij een bezuiniging van € 26.000,- realiseren. Daarbij willen wij
rekening houden met de mate waarin activiteiten gerelateerd zijn aan Ommen zelf.
Overige activiteiten
In onze gemeente vindt een aantal activiteiten plaats, die nauw verbonden zijn met
Ommen, zoals bijv. de Ommer Bissingh, de Oud-hollandse markt Lemele, Dagje Mooi
Vilsteren, de Sallandse Markten, Koninginnedag, Eiertikken, Sinterklaasoptocht, e.d.
Een aantal activiteiten wordt geheel vanuit het particulier initiatief georganiseerd en een
aantal activiteiten wordt door ons gesubsidieerd.
Wij willen met name activiteiten ondersteunen, waarbij het Ommer element centraal
staat. Het gaat daarbij om activiteiten die voor en door de bevolking worden gerealiseerd.
De Ommer Bissingh is hier een goed voorbeeld van. Wij willen dergelijke activiteiten
faciliteren via subsidiëring, een ruimhartig vergunningenbeleid en het mede mogelijk
maken van een evenementenkalender.
M.b.t. de activiteiten die in de buurtschappen c.q. kleine kernen plaats vinden, willen wij
in overleg treden met de betreffende Verenigingen voor Plaatselijke Belangen c.q.
buurtverenigingen. In samenspraak met deze verenigingen willen wij bepalen welke
activiteit als hét evenement voor de betreffende buurtschap/kleine kern kan worden
aangemerkt.
Met de HKO zijn afspraken gemaakt over een bijdrage in de huisvestingskosten voor de
periode tot en met april 2012. Wij willen met de HKO de huisvestingssituatie na
laatstgenoemde datum bespreken. Hierbij is mogelijke gezamenlijke huisvesting met
andere (culturele) instellingen wat ons betreft een bespreekbare optie bijvoorbeeld met de
bestaande musea. Hierbij valt ook te denken aan multifunctioneel centrum De Carrousel
en de Konijnenbeltsmolen.
Cultuur/Podiumkunsten
Met name vanwege de economische crisis is er de afgelopen jaren op landelijk niveau
sprake van een afname van bezoek aan de podiumkunsten. In verband met de btwverhoging per 1 juli 2011 wordt een verdere daling van bezoekersaantallen verwacht.
De Stichting Theater Carrousel slaagt er in om, geheel met vrijwilligers, jaarlijks een
breed en gevarieerd theaterprogramma aan te bieden in de Carrousel. Wij willen via
subsidiëring deze culturele voorziening mede in stand houden. Inwoners van onze eigen
gemeente krijgen zo de gelegenheid om dichtbij huis en tegen een redelijke prijs een
theatervoorstelling te bezoeken.
Wij ondersteunen het Timmy Tims project, een regionaal samenwerkingsproject op het
gebied van jeugdvoorstellingen, van harte omdat de jeugd een belangrijke doelgroep is.
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat wie op jonge leeftijd kennis maakt met cultuur,
later een actievere cultuurconsument is. Wij willen dan ook met de Stichting Theater
Carrousel specifieke afspraken blijven maken over de programmering van
jeugdvoorstellingen.

De programmering in het openluchttheater Besthmenerberg is een goede aanvulling op
het theateraanbod in de Carrousel.
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De voorstellingen zijn laagdrempelig (gratis toegankelijk en tijdens een voorstelling kan
men makkelijk aanschuiven of weggaan). Vanuit het oogpunt van recreatie en toerisme
heeft de programmering in het openluchttheater ook een meerwaarde.
Het openluchttheater Besthmenerberg is dringend aan renovatie toe, omdat het theater
niet meer aan de veiligheidseisen voldoet. Om de renovatie mogelijk te maken is
medewerking en financiële steun van verschillende partijen nodig, zoals de Provincie
Overijssel, Staatsbosbeheer en de eigenaar van camping Besthmenerberg. Wij gaan ervan
uit dat de renovatie in 2012 zal zijn afgerond.
Cultuur/Evenementen
Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente verschillende evenementen plaats
vinden. Deze evenementen zorgen namelijk voor een economische, promotionele en
maatschappelijke impuls in Ommen. Zij dragen bij aan een levendig (cultuur)klimaat,
maken Ommen aantrekkelijk voor haar eigen inwoners en bezoekers, geven inhoud aan
de positionering van Ommen als gastvrije gemeente en leveren een bijdrage aan de lokale
economie.
Wij willen de organisatie van evenementen binnen onze gemeente mede mogelijk blijven
maken via subsidiëring, waarbij het subsidiebeleid erop gericht is dat er na een aantal
jaren zoveel draagvlak voor een evenement is gecreëerd, dat het evenement zonder
gemeentelijke subsidie kan worden georganiseerd.
In de subsidieverordening evenementen 2009 is bepaald dat evenementen maximaal 3
maal achtereenvolgend in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Voor een aantal
evenementen is in 2011 voor de derde keer subsidie aangevraagd. Zoals we hiervoor al
hebben aangegeven, willen wij met name activiteiten blijven ondersteunen, waarbij het
Ommer element centraal staat. Voor ons zijn dit evenementen die voor en door de eigen
bevolking worden gerealiseerd, zoals bijv. de Ommer Bissingh. Wij zijn van plan dit te
doen middels structurele meerjarige subsidies.
Cultuur/Bibliotheekwerk en Cultuureducatie
Voor het beleid t.a.v. openbaar bibliotheekwerk en het cultuureducatiebeleid verwijzen
wij naar hoofdstuk 6 (prestatieveld 5: bevorderen van participatie en zelfredzaamheid).
Jongerencentrum PUNT
In de kern Ommen is het jongerencentrum Punt aanwezig. Met dit centrum willen we een
plek creëren voor met name jongeren tussen de 12 en 22 jaar die zich niet thuis voelen in
het verenigingsleven en ook niet veel binnen huiselijke kringen verblijven. Door een
alternatief te bieden in de vorm van een centrale plek voorkomen we dat deze groep op
straat (geluids)overlast veroorzaakt en/of overtredingen begaat. In dit centrum kunnen
de jongeren elkaar ontmoeten, ontspannen, leren en actief zijn. Gezien de specifieke
doelgroep en de aanwezigheid van een voortgezet onderwijs, is het jongerencentrum in de
kern Ommen gesitueerd.
Daarnaast vergemakkelijkt de aanwezigheid van het jongerencentrum het signaleren van
de risicojongeren en het geven van aansturing aan deze doelgroep door de ambulante
jongerenwerker (zie ook prestatieveld 2).
Speelterreinen
Speelterreinen in de woonwijken zetten kinderen aan tot bewegen en het ontmoeten van
andere kinderen. Kinderen leren omgaan met andere kinderen in de buurt, ook met
kinderen die anders zijn of een andere achtergrond hebben. Dit vinden wij van groot
belang. Het merendeel van de speelterreinen laten wij beheren door de bewoners in de
buurt, de wijk of het dorp.
Dit sluit naadloos aan bij de geest van de Wmo (meer samenleving, minder overheid). De
voorziening draait op de vrijwillige inzet en betrokkenheid van de bewoners in
speeltuincommissies. Wij gaan na of het wenselijk is om de verantwoordelijkheid voor het
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onderhoud volledig bij vrijwilligers te laten, terwijl de gemeente verantwoordelijk is voor
de veiligheid van de speeltoestellen.
2.2.2 Doelstelling
Behouden en waar mogelijk verbeteren van het huidige niveau van fysieke en
sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken en kernen van gemeente Ommen.
2.2.3 Te bereiken resultaten en acties
Wat willen we bereiken
50% van de inwoners van Ommen
woont
in
2015
in
een
woonservicegebied.

Wat gaan we er voor doen
Creëren van zes woonservicegebieden in de gemeente
Ommen (4 in stad Ommen, 1 in Beerzerveld en 1 in
Lemele).
•
Realisatie
nieuw
Woonzorgcentrum
Oldenhaghen uiterlijk 2014.
•
Realisatie Zorgplein plus poli en huisartsenpost
uiterlijk 2014.
•
Realisatie Kulturhus met levensloopbestendige
woningen,
kleinschalige
woonvorm
Beerzerveld-Mariënberg uiterlijk 2013.
•
Onderzoek
naar,
en
realisatie
van
woonservicegebied in Lemele in 2012.
•
Realisatie nieuw wijkservicecentrum met 36 tot
40
verpleeghuisbedden
in
Alteveer
(voorzieningengebied) in 2013.
•
Benutten vernieuwde voorzieningen De Esrand
voor de wijk Alteveer en de Strangen in 2012.
•
Project “ZorgRvoor” in 2012 continueren en
qua activiteiten meer richten op zorg in de
buurt.
•
In 2012 middels het project “Eenzaamheid” een
netwerk
opzetten
waarin
signalering,
doorverwijzing en aanbod van voorzieningen is
geregeld.
•
Herontwikkeling huidige Oldenhaghenlocatie
uiterlijk in 2015.
•
Onderzoek doen naar mogelijkheden tot
realisatie kleinschalige woonzorgvoorziening op
locatie Hessenweg in 2012.
Onderzoek doen naar beheer en onderhoud van
speelterreinen en voorstellen doen voor beleid (20122013).

Voldoende veilige en goed
onderhouden
speelplekken
verspreid
over de gemeente.
Een
naschools
sporten We blijven het project in deze planperiode
beweegaanbod in Ommen, dat coördineren en faciliteren en vragen een versterkte
gebaseerd
is
op bijdrage van sportverenigingen
samenwerkingsverbanden tussen
sportverenigingen, basisscholen en
het Vechtdalcollege.

Vitale
en/of
gezonde sportverenigingen
die
hun
verantwoordelijkheid nemen en

In samenwerking met Sportservice Overijssel
wordt voor 15 á 20 sportverenigingen een
ondersteuningsaanbod
gerealiseerd
om
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een sterke bijdrage leveren aan de
leefbaarheid
en
de
sociale
samenhang.

Gemeentelijk
sportaccommodatiebeleid,
ondersteunend aan
sportontwikkeling.
Privatisering van gemeentelijke
binnensportaccommodaties.

Inwoners
van
Ommen
de
mogelijkheid bieden om zelf een
vorm
van
amateurkunst
te
beoefenen.
Beeldende kunst, die evenwichtig
verspreid is over de gemeente en
naar behoren onderhouden is.

sterke en/of gezonde sportvereniging te
worden, uiterlijk 2013.
De
bestaande
subsidiemaatregelen
voor
sportverenigingen ten behoeve van:
a. deskundigheidsbevordering bestuurlijk- en
sporttechnisch kader
b. sportpromotie
worden in deze planperiode gecontinueerd.
Aansluitend op het algemene accommodatiebeleid
(= CUP-actie) in 2012 een notitie sportaccommodatiebeleid opstellen inclusief
tarievenbeleid.
Aansluitend op het algemene accommodatiebeleid
een notitie opstellen ten
behoeve van
besluitvorming privatisering met
ingang van 1 januari
2013.
In de periode 2012 – 2015 de subsidiëring van
de
muziek-, zang- en toneelverenigingen continueren,
waarbij de muziekverenigingen worden gevrijwaard
van extra bezuinigingen op de subsidies voor 2012.
- In de periode 2012 – 2015 het Fonds Beeldende
Kunst handhaven, het achterstallige onderhoud
aan de kunstwerken uitvoeren en voorstellen
opstellen m.b.t. aankoop nieuwe kunstwerken.
- In 2012 voorstel opstellen m.b.t. structureel
onderhoud kunstwerken.
- In de periode 2012 – 2015 structurele bijdrage
verlenen aan de stichting Kunstwegen en in
2015 evaluatie uitvoeren.
- In 2012 mogelijkheden onderzoeken om
particuliere initiatieven te koppelen aan grote
projecten.
In 2012 voorstel opstellen m.b.t. het stimuleren van
kunstbeoefening voor eigen inwoners en toeristen,
gespreid over het jaar.

Verschillende
vormen
van
kunstbeoefening
voor
eigen
inwoners
en
toeristen,
die
verspreid over het jaar plaats
vinden.
Behoud en beheer van lokaal cultureel erfgoed.
-

Een
podiumaanbod,
waarin verschillende
disciplines
vertegenwoordigd zijn en gericht is
op verschillende doelgroepen.

-

In de periode 2012 – 2015 de subsidiëring van
het Streekmuseum continueren.
In 2012 voorstel opstellen m.b.t. huisvesting
HKO.
In 2012 voorstel opstellen m.b.t. de positie en
financiële ondersteuning van lokale culturele
activiteiten, die met name gericht zijn op de
eigen inwoners.
M.i.v. 2012 subsidie t.b.v. Nationaal Tinnen
Figuren Museum beëindigen.
In de periode 2012 – 2015 de subsidiëring van de
Stichting Theater Carrousel continueren en met
de stichting prestatieafspraken maken over de
jeugdvoorstellingen.

In 2012 plan van aanpak m.b.t. de renovatie van
het Bostheater verder uitwerken.
In 2014 voorstel opstellen m.b.t. de subsidiëring
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van de Ommer Music Happening.
In de periode 2012- 2015 in gemeentehuis
expositieruimte beschikbaar blijven stellen voor
amateurkunstenaars,
waarbij
gestimuleerd
wordt dat kunstenaars uit bepaalde doelgroepen
exposeren.
- Het initiatief bij het Cultuurplatform neerleggen
om in 2012 een programma van eisen op te
stellen voor een permanente expositieruimte.
In periode 2012 – 2015 beleid evenementen
continueren en voorstel opstellen voor eventuele
subsidiëring van evenementen die in aanmerking
komen voor een subsidie evenementenbeleid.
Continueren van deze voorziening met beperkte
openingstijden (zie ook prestatieveld 2) in de
weekeinden

Expositieruimtes die aansluiten bij de wensen en behoeftes van de
gebruikers.

Een
gevarieerd
aanbod
van
evenementen, die verspreid over
het jaar plaats vinden.
De
aanwezigheid
van
een
ontmoetingsplek
voor
risicojongeren (12-22 jaar) die bijdraagt
aan
het
signaleren
van
problematiek
door
ambulant
jongerenwerk
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HOOFDSTUK 3.
PRESTATIEVELD 2: PREVENTIEVE ONDERSTEUNING BIJ OPGROEIEN EN OPVOEDEN

Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien
en van ouders met problemen met opvoeden.

3.1

Wat houdt het prestatieveld in?

De specifieke doelgroep van dit prestatieveld zijn jeugdigen en gezinnen met verhoogd
risico voor ontwikkelingsachterstand, schooluitval of kleine criminaliteit en voor wie de
jeugdzorg nog voorkomen kan worden.
De primaire taak om deze risico’s weg te nemen ligt bij de ouders/verzorgers. Onze taak
is om hiervoor voorwaarden te scheppen. In Ommen gaat het om ± 5000 jeugdigen in de
leeftijdsgroep 0 tot 23 jaar (per 1 januari 2011). Met het integrale jeugdbeleid bieden wij
aan deze doelgroep laagdrempelige opvoedingsondersteuning, sport- en culturele
voorzieningen, ontspanningsmogelijkheden en jongerenwerk.
Landelijk behoort ongeveer 5 à 10% tot de risicogroep. Voor de gemeente Ommen geldt
dezelfde bandbreedte.
Vanwege de preventieve insteek richten we ons bij de uitvoering op alle jeugdigen en
gezinnen.

3.2

Doelstellingen, acties en resultaten

3.2.1 Overwegingen vooraf
De jeugdigen zijn onze burgers van de toekomst. Wij willen hierin investeren. Dit doen wij
met het huidige beleid, diverse voorzieningen en de nog te ontwikkelen instrumenten.
De huidige gemeentelijke beleidsuitgangspunten binnen dit prestatieveld zijn:
1. De informatie over en hulp bij het opvoeden en opgroeien voor de jeugdigen, de
ouders/verzorgers en professionals is laagdrempelig beschikbaar en sluit aan bij de
behoefte.
2. De signalering van zorgen/problemen bij jeugdigen/gezinnen is zodanig
georganiseerd dat in een vroeg stadium hulp kan worden gegeven.
3. Investeren in de ontwikkeling van de jeugdigen in de voorschoolse periode.
4. Het bereiken van het hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en /of
arbeidsmarktpositie.
5. De jeugdigen plekken bieden om elkaar te ontmoeten, zich te ontwikkelen en om
overlast te voorkomen en de signalering van problemen te vergemakkelijken.
6. Het ontwikkelen van een gezonde en actieve leefstijl van de jeugdigen en deze vast te
houden.
7. De afstand voor jongeren tot de arbeidsmarkt zo veel mogelijk te verkleinen.
8. Integraal werken met o.a. provinciale en rijksoverheden: o.a. samenhang en
aansluiting van jeugdbeleid en jeugdzorg.
9. Jeugdparticipatie is essentieel (o.a. vraaggestuurd werken).
Verder geldt voor dit beleidsterrein een nauwe relatie met de Wet Publieke Gezondheid,
de Wet op de Jeugdzorg, de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, de
Leerplichtwet, de RMC-wet en de Wet integratie jongeren.
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De
-

voorzieningen/instrumenten die wij inzetten binnen het huidige jeugdbeleid zijn:
Centrum voor Jeugd en Gezin;
Kinderopvang en peuterspeelzalen;
Toezicht op naleving Leerplichtwet en RMC-wet;
Diverse sportactiviteiten voor de doelgroep 4-12-jarigen en 12-19-jarigen;
Diverse culturele activiteiten;
Speelterreinen (zie prestatieveld 1);
Vakantiespelweek, kinderclubs en vrijwillige jeugd- en jongerenwerk;
Ambulant jongerenwerk;
Open jongerencentrum (zie prestatieveld 1);
Uitvoering Wet investeren in jongeren;
Jeugdagenda provincie - gemeenten
Halt.

In de bijlage geven wij een korte toelichting op een aantal van deze voorzieningen.
Naast het bestaande beleid hebben wij te maken met regionale en landelijke
ontwikkelingen. Een integrale aanpak, zowel lokaal als regionaal zien wij als
noodzakelijk. Hieronder geven wij een korte toelichting op een aantal ontwikkelingen.
Integrale Jeugdgezondheidszorg
Wij streven ernaar de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg onder te brengen bij één
uitvoeringsorganisatie. Op dit moment voert Carinova de jeugdgezondheidszorg uit voor
de 0-4 jarigen (consultatiebureau) en de GGD voor de 4–19 jarigen. De overdracht van
dossiers van vierjarigen in de huidige situatie heeft soms tot gevolg dat kinderen in de
volgende fase buiten beeld raken.
In regionaal verband wordt een project initiatiedocument opgesteld op basis waarvan wij
en de overige regiogemeenten IJsselland een definitief besluit nemen. Hierna zal op
regionaal niveau aan de hand van een projectplan de voorbereidingen worden getroffen
om de integrale jeugdgezondheidszorg te realiseren.
Transitie Jeugdzorg
De (provinciale) jeugdzorg wordt gefaseerd overgedragen aan de gemeenten (tussen 2014
en 2018). Het betreft de jeugd-geestelijke gezondheidszorg, provinciale jeugdzorg,
gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk
gehandicapte jeugd. Met de overdracht van de wettelijke verantwoordelijkheid zullen ook
de beschikbare middelen (met aftrek van de efficiencykorting) worden overgedragen. Deze
transitie houdt naast de overdracht van de wettelijke verantwoordelijkheden, ook een
herziening van het systeem in (transformatie). Ouders en jeugdigen zullen meer op hun
eigen verantwoordelijkheden worden aangesproken. Zij zijn zelf eigenaar van het
probleem, maar ook van de oplossing. Daarnaast zal er meer aandacht zijn voor de
kwaliteit van het ‘gewone’ opvoeden. Opvoeders (ouders, peuterspeelzaalleidsters,
leerkrachten etc.) moeten waar nodig versterkt worden in hun eigen handelingsrepertoire
om de ontwikkeling van de jeugdigen met alle ‘gewone strubbelingen’ in goede banen te
leiden: het Positief Opvoeden.
Deze visie wordt bestuurlijk breed gedragen binnen de regio IJsselland en sluit nauw aan
bij de doelstellingen van Welzijn Nieuwe Stijl en de kanteling van de Wmo. In
samenwerking met de provincie hebben de regionale gemeenten deze visie uitgewerkt in
uitgangspunten die als bestuurlijke toetsteen zal fungeren bij de invoering van de
veranderingen en innovaties naar het nieuwe stelsel.
Het gehele aanbod (preventief jeugdbeleid en jeugdzorg) wordt geïntegreerd in het CJG
om tot één stelsel voor hulp aan jeugdigen en gezinnen te komen. Dit zal ook tot één
financieringsysteem moeten leiden. Een goed functionerend CJG en de doorontwikkeling
die dit vraagt, vinden wij dan ook van groot belang.
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Vraaggericht werkende welzijnsorganisatie
Wij willen toe naar vraaggerichte welzijnsactiviteiten voor de doelgroep risicojongeren (en
risico-ouderen) conform de Welzijn Nieuwe Stijl. In samenwerking met Landstede hebben
wij de werkgroep Welzijn Nieuwe Stijl ingesteld die een procesbeschrijving zal maken van
de nieuwe werkwijze en die zal toepassen op de genoemde doelgroepen. Wij maken hierin
gebruik van de ondersteuning van het ministerie (inzet adviseur) op grond van het
Stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl.
We weten nu al uit de praktijk dat er voor het jongerencentrum PUNT minder bezoekers
in de weekeinden zijn. Vooruitlopend op het resultaat van de werkgroep stellen wij
daarom voor het aantal openingsuren van het centrum te verlagen als één van de
bezuinigingsacties in 2012.
Jeugdparticipatie
Het bereiken van jeugdigen is nog een uitdaging voor ons. Het blijkt uit landelijke
onderzoeken dat jeugdigen de voorkeur geven aan digitale wegen voor het verkrijgen van
informatie en het communiceren. Wij willen dan ook aansluiting zoeken bij de CJG
website waarin een apart jongerendeel is gerealiseerd.
Digitale netwerken breiden zich sterk uit met Hyves, Facebook, Twitter, Youtube enz.
Thans worden deze netwerken nog onvoldoende door ons benut voor het bereiken van
onze jeugdigen.
Voorschoolse voorzieningen
Samen met de betrokken organisaties (peuterspeelzalen en kinderdagopvang) hebben wij
een model ontwikkeld voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) dat met ingang van
schooljaar 2011 – 2012 operationeel is . Dit model heeft het doel om al in de voorschoolse
periode in te zetten op de (taal)ontwikkeling van kinderen en moet voldoen aan de
vereisten van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). VVE is
onderdeel van onderwijsachterstandenbeleid. De aansluiting tussen voorschool en
vroegschool is heel belangrijk. We vervullen een regiefunctie in het tot stand brengen
van een doorgaande lijn en goede overdracht tussen voor- en vroegschool. Wij streven
ernaar om de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven naar elkaar toe te laten groeien
(harmonisatie). Hiermee gaan we segregatie tegen, verbeteren we de kwaliteit en
bevorderen we de aansluiting met de basisschool. Bovendien biedt dit een kans voor een
verdere ontwikkeling van brede scholen.
De financiële schotten bemoeilijken de harmonisatie wel, omdat peuterspeelzalen door
ons worden gesubsidieerd en de kinderopvangvoorzieningen via de kinderopvangtoeslag
door het Rijk. Wij onderzoeken of een gecombineerde voorziening van kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk en een andere subsidiesystematiek kansen biedt om de voorschoolse
voorzieningen als basisvoorziening te behouden en VVE zowel in de peuterspeelzaal als in
de kinderopvang aan te bieden.
Door de samenvoeging van peuterspeelzalen met Stichting Speelpeuter is de rol van de
lokale coördinator peuterspeelzalen komen te vervallen. Speelwerk heeft de
verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de bij haar aangesloten peuterspeelzalen
overgenomen. Daarom stellen wij voor om de gemeentelijke subsidie van de coördinator
peuterspeelzalen te beëindigen. Wij hebben echter ook geconstateerd dat de subsidiering
van het reguliere peuterspeelzaalwerk achterblijft bij de kostenontwikkeling in de
werksoort. Daarom stellen wij tevens voor om de subsidie voor de peuterspeelzalen te
verhogen. Uitgangspunt is dat de voorschoolse voorzieningen betaalbaar zijn en blijven
voor alle ouders. Voor het VVE aanbod betalen ouders
slechts een minimale
ouderbijdrage. Voor het regulier peuterspeelzaalwerk willen we de financiele
toegankelijkheid ook waarborgen.
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Sport en bewegen
De afgelopen jaren zijn zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau veel
interventies gelanceerd om kinderen en jongeren te stimuleren te gaan sporten en
bewegen of dat te blijven doen.
Niet zonder redenen: het landelijk percentage kinderen van 2 tot 12 jaar met overgewicht
of ernstig overgewicht is (nog steeds) erg hoog en jongeren tussen 12 en 19 jaar haken
vaak af door toenemende interesse voor andere zaken waardoor tijd voor sport in het
gedrang komt.
Recent onderzoekmateriaal van de GGD Regio IJsselland toont aan dat het aantal
kinderen in Ommen tussen 6 en 12 jaar met overgewicht of ernstig overgewicht de
afgelopen 5 jaar gedaald is. Een mooi resultaat waaraan, in alle bescheidenheid, de
interventies gebaseerd op ons beleid een bijdrage geleverd zullen hebben, maar het zijn
nog steeds te veel kinderen.
Het aantal kinderen in deze leeftijdgroep dat lid is van een sportvereniging is gestegen.
Een positieve ontwikkeling. Deze stijgende lijn moeten we vasthouden, omdat juist op
deze leeftijd sporten in georganiseerd verband belangrijker is dan op latere leeftijd.
Op het gebied van gezonde voeding valt nog veel winst te behalen. Veel kinderen voldoen
niet aan de norm voor fruit en groente eten.
Met continuering van het onder de BOS-impuls gestarte project “Ik Lekker Fit” op de
basisscholen blijven we werken aan bewustwording van het belang van een gezonde en
actieve leefstijl.
Onze deelname aan het provinciaal Jeugdsportfonds (voor kinderen tot 17 jaar) is van
recente datum en de moeite waard om goed te monitoren op zijn effecten. Het project
benadert sportstimulering van kinderen op geheel ander wijze, namelijk via
intermediairs.
Voor de doelgroep 12 tot 19-jarigen zijn de eerste resultaten, gebaseerd op afspraken die
we met jongerencentrum Punt gemaakt hebben om sport en bewegen als één van de
speerpunten in het jeugdbeleid op te nemen, veelbelovend. Het is echter nog te vroeg om
daaruit conclusies te trekken. De samenwerking die Punt met sportverenigingen zoekt
lijkt voor alle partijen een win-win-situatie op te leveren. Ook samenwerking tussen Punt
en het Vechtdalcollege ligt in het verschiet. Beide partijen zien mogelijkheden.
3.2.2 Doelstelling
Het voorkomen van problemen bij opgroeien en opvoeden, en het bieden van
ondersteuning aan degenen die dergelijke problemen ondervinden.
3.2.3 Te bereiken resultaten en acties
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Optimale
ontwikkelingskansen
voor - We
subsidiëren
voorschoolse
kinderen in de voor- en vroegschoolse
voorzieningen in de kernen (2012 e.v.
periode.
jaren).
- We implementeren aanbod Voor en
Vroegschoolse
Educatie
voor
doelgroepkinderen
en
de
kostenontwikkeling in de sector (2012 ).
De voorschoolse voorzieningen zijn (fysiek - We
gaan
het
gebruik
en
de
resultaten
van
de
voorschoolse
en financieel) bereikbaar voor alle kinderen.
voorzieningen monitoren (2012- 2015
jaarlijks).
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-

-

Kinderen zijn zich meer bewust van een gezonde en actieve leefstijl en
weten
deze stijl te ontwikkelen en vast te
houden.

-

90% van de kinderen van 6 tot 12 jaar is in 2015 lid van een sportverenging
(2010: 84%).

-

Het aantal kinderen van 6 tot 12 jaar
met overgewicht of ernstig overgewicht is in 2015 gedaald naar 7 á 8% (2010:
10%).

Jongeren zijn zich meer bewust van een
gezonde en actieve leefstijl en weten deze te
ontwikkelen en vast te houden.

De aanwezigheid en het doel van het
Centrum voor Jeugd en Gezin is breed
bekend onder de Ommer bevolking.
Betere samenwerking in de keten van
preventieve
zorg
voor
jeugdigen
en
ouders/verzorgers.

We
doen
een
voorstel
voor
subsidiering
van
het
peuterspeelzaalwerk, passend bij de
ontwikkeling naar harmonisatie van
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
(2012).
Het project “Ik Lekker Fit” wordt
gecontinueerd en in het verlengde
daarvan het naschools sport- en
beweegaanbod (zie prestatieveld 1).
De bestaande subsidieregelingen voor
sportverenigingen ter stimulering van
de
jeugdsport
worden
in
deze
planperiode gecontinueerd.

in
2012
en
2013
blijven
we
deelnemen
aan
het
Jeugdsportfonds; in 2013 evaluatie
van deelname in relatie tot het effect.
- De ambulant jongerenwerker wordt,
door middel van het stellen van
subsidievoorwaarden aan Landstede
Welzijn, in 2012 en 2013 ingezet
voor voorbereiding en uitvoering van
sportactiviteiten
binnen
zijn
reguliere takenpakket. Evaluatie in
2013.
- De bestaande subsidieregelingen voor
sportverenigingen ter stimulering van
de
jeugdsport
worden
in
deze
planperiode gecontinueerd.
- in
2012
en
2013
blijven
we
deelnemen
aan
het
Jeugdsportfonds; in 2013 evaluatie
van deelname in relatie tot het effect.
Onderzoek instellen (enquêtes) naar de
bekendheid van het centrum onder de
jeugdigen,
ouders/verzorgers
en
de
professionals in 2013.
- Opstellen visie afstemming Centrum
voor
Jeugd
en
Gezin
en
het
onderwijs (2012).
- schriftelijke
samenwerkingsafspraken
tussen het Centrum voor Jeugd en
Gezin en de volgende partners: scholen
(po
en
vo),
peuterspeelzalen
en
kinderdagopvang, jongerenwerk,
huisartsen, politie, MEE (2012/2013).
- Opstellen procesbeschrijving
Centrum voor Jeugd en Gezin team
en Multi disciplinair overleggen (2012).
- Vaststellen Escalatiemodel (2012).
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Voorbereid zijn op regionaal en lokaal niveau op de transitie/transformatie van de
Jeugdzorg.
-

Participeren
in
de
regionale
werkgroepen
Transitie
Jeugdzorg
(2012/2013).
Borgen
instrument
Eigen
Kracht
Conferenties in het Centrum voor
Jeugd en Gezin.
- Borgen instrument Project Positief
Opvoeden IJsselland (POPIJ)’.
Het realiseren van 1 uitvoeringsorganisatie Het ontwikkelen in regionaal verband van
een
initiatiefdocument,
projectplan,
Jeugdgezondheidszorg.
uitvoeringsplan en
convenant (2012 en
verder).
Het
inzetten
van
vraaggerichte Procesbeschrijving maken van een nieuwe
welzijnsactiviteiten voor de
doelgroep vraaggerichte werkwijze
Landstede
–
risicojeugdigen.
gemeente in 2012.
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HOOFSTUK 4.
PRESTATIEVELD 3: INFORMATIE, ADVIES EN CLIENTONDERSTEUNING

Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.

4.1

Wat houdt het prestatieveld in?

Met het “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 informatiepunten of om meer specifieke voorzieningen
als een individueel advies of hulp bij de verheldering van een ondersteuningsvraag.
Hoewel de wet dit niet verplicht laten veel gemeenten zich bij de invulling van dit
prestatieveld leiden door de “één loket gedachte”: een burger zou zich in principe niet
vaker dan éénmaal tot de gemeente hoeven te wenden om over het gehele scala van
voorzieningen de nodige informatie te verkrijgen.
Onder “cliëntondersteuning” wordt verstaan de ondersteuning van een cliënt bij het
maken van een keuze of het oplossen van een probleem. Cliëntondersteuning bevordert
de regie van de cliënt over zijn/haar leven (en zijn omgeving) tot zelfredzaamheid en
maatschappelijke participatie. Cliëntondersteuning gaat een stap verder dan informatie
en advies en richt zich op mensen die voor een vraag of een situatie staan die zodanig
complex is dat de betreffende persoon het zelf en met zijn omgeving niet op kan lossen.

4.2

Doelstellingen, acties en resultaten

4.2.1 Overwegingen vooraf
Uit onderzoek blijkt dat onze burgers tevreden zijn over de dienstverlening door de
consulenten van De Spil. Ons beleid om naar de klant toe te gaan (huisbezoek)) willen we
dan ook continueren. Het geven van informatie en advies en het begeleiden van cliënten
kent echter een nooit aflatende doorontwikkeling. Kennis en kunde van de consulenten
worden continu verhoogd. Technische mogelijkheden daar waar kan benut.
Alhoewel er ook nu al structureel op een redelijk goede manier met burgers en cliënten
wordt gecommuniceerd is een (nog) meer geïntegreerde en planmatige manier van
communiceren wenselijk. Ook de integratie met andere beleidsvelden uit het sociale
domein zoals bijvoorbeeld bijstandsverlening en schuldhulpverlening moet worden
verbeterd. We willen het Wmo-loket en het SDV-loket integreren in een nieuw breed
frontoffice en fysiek in het gemeentehuis onderbrengen. Dit voornemen is overigens ook
opgenomen in het programma Dienstverlening. Vanzelfsprekend willen we het niveau en
de kwaliteit van de dienstverlening zoals we die nu al vanuit de huidige locatie kennen
handhaven (thuisbezoeken, koppeling van vaste consulent aan cliënt etc.); we willen
vanuit het nieuwe front-Office onze diensten naar de klant toe brengen. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan informatiebijeenkomsten in de nieuwe wijksteunpunten
(woonservicegebieden).
4.2.2 Doelstelling
Het bevorderen van een adequaat voorzieningenniveau van informatie, advies en
cliëntondersteuning opdat burgers zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven
kunnen blijven voeren.
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4.2.3 Te bereiken resultaten en acties
Wat willen we bereiken
Een integrale en planmatige manier
communiceren met burgers over de Wmo.

van

Ten minste gelijk houden van serviceniveau
vanuit De Spil (en later nieuwe frontoffice).

Intregrale sociale dienstverlening.

Wat gaan we er voor doen
Implementeren van
communicatiebeleidsplan
Wmo
in
2011-2012
(samen met RvMO).
Op peil houden en waar nodig
vergroten van kennisniveau van
consulenten en doorontwikkelen van
“de
kanteling”
(indicator
=
cliënttevredenheidsonderzoek SGBO)
Het Wmo-loket en het SDV-loket
integreren in een nieuw breed
frontoffice
en
fysiek
in
het
gemeentehuis
onderbrengen
per
1 januari 2012.
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HOOFDSTUK 5.
PRESTATIEVELD 4: MANTELZORG EN VRIJWILLIGERS

Het ondersteunen van mantelzorgers (daaronder begrepen steun bij het vinden van
adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen)
alsmede het ondersteunen van vrijwilligers.

5.1

Wat houdt het prestatieveld in?

Binnen dit prestatieveld kan een onderscheid gemaakt worden tussen mantelzorg en
vrijwilligers.
Mantelzorg
Mantelzorgers verlenen zorg (langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week) aan
iemand uit hun directe omgeving. Die zorg wordt dan niet door een professional gegeven
en overstijgt de te verwachten, gebruikelijke zorg tussen huisgenoten of familieleden.
Mantelzorg wordt bijvoorbeeld verleend aan mensen met dementie, mensen die een
herseninfarct hebben gehad, mensen met psychiatrische of psychosociale problemen,
ouderen die alleen zijn of aan een gehandicapt kind.
In de Wmo staat omschreven wat tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort:
het ondersteunen van mantelzorgers daaronder begrepen steun bij het vinden van
adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen. Gemeenten
zijn vrij in de invulling hiervan.
Vrijwilligers
Vrijwilligerswerk is onbetaald, onverplicht maar niet vrijblijvend werk in enig
georganiseerd verband, waarmee een maatschappelijk belang wordt gediend. De
vrijwillige inzet van burgers, zowel informeel en ongeorganiseerd (kleinschalig
burgerinitiatief) als in georganiseerd verband (vrijwilligersorganisaties), vormt een
onmisbaar deel van de samenleving. Het vindt plaats op alle maatschappelijke terreinen,
zoals wonen, cultuur, sport, welzijn, zorg, religie en onderwijs.

5.2

Doelstellingen, acties en resultaten

5.2.1 Overwegingen vooraf
Op allerlei gebieden dragen vrijwilligers en mantelzorgers bij aan de samenleving; omdat
ze betrokken zijn, omdat ze het leuk vinden, omdat ze een verschil willen maken voor een
ander, omdat het ze energie geeft, omdat ze er gelukkiger van worden en ga zo maar
door. Vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers hebben een belangrijke plaats in de
samenleving van Ommen. Ze spelen een cruciale rol in de Wmo. Daarom blijft Ommen
ook in de toekomst investeren in de ondersteuning en waardering van mantelzorgers en
vrijwilligers(organisaties).
De burger wordt eerst gewezen op eigen verantwoordelijkheid en op het oplossen van de
zorgbehoefte in eigen kring. Bij meerdere prestatievelden is de inzet van vrijwilligers
onmisbaar om tot goede resultaten te komen. Leefbaarheid in wijken en buurten is alleen
mogelijk als bewoners zelf een actieve rol vervullen. Vrijwilligers en mantelzorgers helpen
andere mensen in hun streven naar zelfstandigheid en participatie.
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Vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers voeren taken uit waardoor inwoners en
organisaties minder snel een beroep hoeven te doen op individuele voorzieningen bij de
gemeente. Bij de maatregelen die de gemeente inzet ter ondersteuning van
vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers snijdt het mes dan ook aan twee kanten: de
vrijwilligers kunnen hun ondersteuning beter en langer volhouden en de gemeente hoeft
minder snel duurdere, individuele voorzieningen in te zetten.
In de komende jaren wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht van inwoners.
De gemeente moet landelijke bezuinigingen opvangen en tegelijkertijd meer taken
uitvoeren (bijv. overheveling van de voorziening begeleiding en dagbesteding van de
AWBZ naar de Wmo.) Door deze veranderingen zal het beroep dat op vrijwilligers en
mantelzorgers wordt gedaan, stijgen.
Mantelzorg
We zien het vooral als onze taak om de informatie en adviesfunctie voor mantelzorgers
goed op orde te hebben. Als front-office is het Wmo-loket hierbij een belangrijke spil.
Mantelzorgers kunnen hun taak dan beter aan en dat voorkomt een beroep op duurdere
individuele voorzieningen.
Voor wat betreft de informatiefunctie willen wij naast periodieke informatie in de lokale
media gezamenlijk met de Mantelzorg Advies Raad (MAR) een informatiefolder
ontwikkelen als handig handvat voor de mantelzorgers in Ommen. Volgens de MAR wordt
hiemee in een duidelijke behoefte voorzien.
Volgens peiling (omgerekend vanuit landelijke cijfers CBS) in 2008 zorgden 2.500
inwoners van Ommen voor een ander in hun omgeving. Daarvan verrichten 800 inwoners
mantelzorg volgens de definitie, d.w.z. meer dan 8 uur per week én langer dan 3
maanden. Circa 190 mantelzorgers voelen zich zwaar belast of zelfs overbelast. Het
Steunpunt Mantelzorg Carinova en Vrijwillige Thuiszorg ondersteunden in 2010
structureel 136 mantelzorgers bij hun zorgtaken.
Wij streven er naar om een optimale ondersteuning te bieden aan mantelzorgers.
Mantelzorgers leveren een waardevolle bijdrage aan sociale samenhang, leefbaarheid en
ondersteuning van kwetsbare groepen. De ondersteuning is hierbij aanvullend op wat
mensen zelf kunnen en mantelzorg mag de professionele zorg niet vervangen. De
mantelzorgondersteuning is er in principe voor alle mantelzorgers. Daarnaast is
specifieke deskundigheid benodigd voor bijzondere doelgroepen, zoals jonge
mantelzorgers, mantelzorgers van dementerende en GGZ-cliënten en werkende
mantelzorgers.
Uit een recent verricht onderzoek is gebleken dat Ommen voor nagenoeg alle
basisfuncties op het gebied van mantelzorgondersteuning goed op weg is. Alleen de
basisfunctie materiële hulp verdient nog de nodige aandacht. Voorbeelden van materiële
hulp zijn: o.a. hulpmiddelen, aangepast vervoer en een parkeerpas. De Mantelzorg Advies
Raad (MAR) adviseert om bij dit onderdeel eveneens de wachttijden voor hulpmiddelen
en het vereenvoudigen van procedures te betrekken.
Vrijwilligers
Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een groeiende vraag naar vrijwilligers en
druk op het beschikbaar aantal vrijwilligers. We denken dan aan ontwikkelingen als de
economische crisis, de bevolkingskrimp, de vergrijzing en ontgroening, de hogere
arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen (verhoging AOW leeftijd), de veranderde
leefstijl en de vermaatschappelijking van zorg. Vrijwilligers vergrijzen (er is zelf sprake
van een dubbele vergrijzing) en onder jongeren neemt het vrijwilligerswerk niet evenredig
toe. Het aantal vrijwilligers blijft constant, maar het gemiddelde aantal uren inzet per
vrijwilliger neemt af, zo blijkt uit het Trendrapport Vrijwillige Inzet 2011, uitgebracht
door Movisie.
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De veranderde leefstijl van inwoners vraagt om een eigentijdse manier waarop
vrijwilligersactiviteiten worden aangeboden en georganiseerd. Geen vaste uren en
patronen meer, maar een flexibele en gerichte invulling van vrijwilligerswerk.
Naast het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen is het ook van belang om
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in onze gemeente te betrekken bij de ontwikkeling
van beleid. Tijdens een vrijwilligerscafé over de toekomst van het vrijwilligerswerk bleek
dat vrijwilligers(organisaties) vooral behoefte hebben aan onderlinge uitwisseling, het
delen van kennis en kunde, het met elkaar in contact brengen van groepen en van vraag
en aanbod (van vrijwilligers). Het steunpunt dient gelegenheid te bieden om te netwerken
en samenwerking of allianties aan te gaan. Ook kwam de behoefte aan ondersteuning bij
het vinden (en binden) van vrijwilligers naar voren.
De meningen en behoeften van het veld zijn gebruikt als input voor dit beleidsplan.
Tweejaarlijks gaan we een (digitale) enquête houden, om te monitoren wat er in het veld
leeft en ons beleid en ondersteuningsaanbod hierop af te stemmen.
Samen met de organisaties gaan we ons inzetten om vrijwilligers te behouden en nieuwe
groepen (jongeren, hoger opgeleide ouderen en allochtonen) te werven.
Daarnaast komen we met plannen om vrijwillige inzet vanuit inburgering en arbeidsreintegratie en maatschappelijk ondernemen te bevorderen
De ondersteuning die de gemeente biedt is aanvullend op wat de organisaties zelf
kunnen.
Een handreiking om vrijwilligersbeleid op gemeentelijk niveau vorm te geven zijn de vijf
basisfuncties voor ondersteuning van vrijwilligerswerk, die in 2008 op landelijk niveau
zijn geformuleerd (zie bijlage 1 basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorgers en
vrijwilligers) Deze dienen tevens als toetssteen voor het rijk. De rijksoverheid wil dat
vanaf 2012 in 75% van de Wmo-plannen de basisfuncties lokale ondersteuning
vrijwilligerswerk zijn opgenomen. We hebben de basisfuncties verwerkt in dit beleidsplan
en in het werkplan van het steunpunt.
In de “kanteling”, waarbij optimale zelfredzaamheid en participatie van inwoners wordt
nagestreefd, heeft het vrijwilligerswerk een belangrijke functie. Individuele professionele
zorg wordt aangevuld met collectieve diensten door vrijwilligers. De boodschappenservice
wordt hiervoor opgezet en de bestaande klussendienst uitgebreid en breder bekend
gemaakt. Op deze manier streven wij naar het bieden van meer ondersteuning voor
minder geld.
Maatschappelijke stage biedt een enorme kans om het vrijwilligerswerk een impuls te
geven en de betrokkenheid van jongeren bij de lokale samenleving te vergroten.
Het vrijwilligerswerk vergrijst immers en er is behoefte aan nieuwe vormen van
vrijwilligerswerk en nieuwe instroom. Met ingang van schooljaar 2011 – 2012 is
maatschappelijke stage verplicht voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het
verplichte aantal uren is teruggebracht naar 30. Onze prioriteit ligt nu bij het
ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het creëren van voldoende geschikte
stageplaatsen in Ommen en het omgaan met nieuwe doelgroepen. Een geschikte
stageplaats is een plek die zowel aansluit bij de leefwereld van jongeren als bij de
behoefte van organisaties aan vrijwilligers. Zo zullen we inzetten op meer bekendheid bij
vrijwilligersorganisaties over het gebruik van sociale media en nieuwe vormen van kort
verband vrijwilligerswerk.
Maatschappelijke stage kan ook als middel worden ingezet om de betrokkenheid van
jongeren bij kunst en cultuur te versterken. Voor culturele instellingen kunnen
maatschappelijke stages ook zeker iets opleveren. Instellingen die hier ervaring mee
hebben noemen een aantal winstpunten: De energie en creativiteit van jongeren kan
worden ingezet voor de instelling.
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Daarnaast levert maatschappelijke stage vaak nieuwe vrijwilligers op. Dat kunnen de
jongeren zelf zijn, maar het gebeurt ook dat ouders enthousiast worden en een steentje
willen bijdragen.
Jongeren brengen naast elan, energie, enthousiasme en nieuwsgierigheid ook nieuwe
netwerken en kwaliteiten, nieuwe media en omgangsvormen en –stijlen mee. Elke
geslaagde stage levert een ambassadeur op voor de culturele instelling zelf en voor de
sector als geheel.
Met de makelaar voor de maatschappelijke stage is geconstateerd dat de stageplekken bij
culturele instellingen zijn ondervertegenwoordigd. Wij willen dit als aandachtspunt met
het voortgezet onderwijs bespreken.
Ook sportverenigingen draaien voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers, zowel op
het uitvoerende als het bestuurlijke niveau. Vrijwilligers houden het sportaanbod
bereikbaar en betaalbaar. Veel verenigingen hebben echter grote moeite met het werven
en vasthouden van vrijwilligers.
Het is daarom belangrijk deze verenigingen zodanig te ondersteunen, dat zij hun
sportieve, maar ook maatschappelijke taken (zie prestatieveld 1) uit kunnen blijven
voeren. Er zijn veel sportverenigingen in Ommen; hier ligt dus een groot en breed
aandachtsveld voor ons. Het vrijwilligerssteunpunt is hierbij een belangrijke makelaar.
Daarnaast
maakt
vrijwilligersbeleid
deel
uit
van
het
pakket
van
ondersteuningsmaatregelen gericht
op het gezond en vitaal maken van
sportverenigingen, dat we in samenwerking met Sportservice Overijssel uit gaan voeren
(prestatieveld 1).
Voor het creëren van extra plekken voor maatschappelijke stage bij sportverenigingen is
het convenant met het voortgezet onderwijs van belang.
Sport is een populair terrein voor jongeren om maatschappelijke stage te verrichten; het
Vechtdalcollege vraagt hiervoor speciale aandacht. Dat moet kansen bieden voor
sportverenigingen. Hulp van leerlingen van het Vechtdalcollege bij de organisatie van een
naschools sportaanbod (prestatieveld 1) is daarvan een mooi voorbeeld. Ook hier ligt een
belangrijke taak voor ons steunpunt in haar rol als makelaar.
5.2.2. Doelstelling
Het
bieden
van
adequate
ondersteuning
aan
mantelzorgers
vrijwilligersorganisaties en het stimuleren van vrijwilligerswerk.

en

5.2.3. Te bereiken resultaten en acties
Wat willen we bereiken?
Een constant aanbod van vrijwilligers.

Toereikende ondersteuning vanuit het
Vrijwilligerssteunpunt Ommen aan
vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers.

Wat gaan we ervoor doen?
We
promoten
en
waarderen
vrijwilligerswerk en bemiddelen tussen
vraag en aanbod en leggen de uitvoering
hiervan (via vaststelling van het werkplan)
bij het vrijwilligerssteunpunt (2012-2015).
- We stellen tweejaarlijks een werkplan
vrijwilligerssteunpunt op, waarbij we
invulling geven aan de 5 basisfuncties
(2012 en 2014).
We
monitoren
de
behoefte
aan
ondersteuning van vrijwilligers- en hun
organisaties door deelname eens in de
twee jaar aan de Digimon monitor (2012
en 2014).
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-

Nieuwe doelgroepen, zoals jongeren en
mensen die een re-integratie of
inburgeringstraject volgen, doen
vrijwilligerswerk.

De behoefte aan individuele Wmo
voorzieningen neemt af.

Het bereik van het Steunpunt Mantelzorg
Carinova en Vrijwillige Thuiszorg is
gestegen van 136 in 2010 naar minimaal
400 in 2014.

Het percentage mantelzorgers, dat
aangeeft zwaar belast te zijn is niet
verhoogd (24% in 2009).
De
mantelzorgondersteuning
wordt
vraaggericht ingezet. Dat betekent dat in
overleg met de mantelzorger wordt bepaald
welke ondersteuning het best past en wordt
ingezet.

De mantelzorgers
gewaardeerd.

in

Ommen

worden

We willen inzicht in de mate van materiële
knelpunten van mantelzorgers in Ommen.

We
ontwikkelen
een
aanbod
deskundigheidbevordering (2012 en
volgende jaren).
- De makelaarsfunctie Maatschappelijke
stage nemen we op in het werkplan van
het steunpunt (2012 en 2014).
- We vervullen een actieve rol bij het
bemiddelen van mensen die een
inburgerings- en of re-integratietraject
volgen naar vrijwilligerswerk (2012 –
2015 doorlopend).
- Het steunpunt adviseert organisaties bij
het vinden en binden van vrijwilligers
(2012-2015 doorlopend).
Het
steunpunt
coördineert
vrijwillige
collectieve
diensten,
zoals
de
boodschappenservice
en
klussendienst
(2012-2015 doorlopend).
Gezamenlijk met de MAR gaan we
werkgevers in Ommen in 2012 benaderen
om samen met hen de mantelzorgers
werkzaam in hun bedrijf te wijzen op de
mogelijke ondersteuning die het Steunpunt
Mantelzorg Carinova en Vrijwillige
Thuiszorg kan bieden.
We gaan 2012 in overleg met de MAR een
instrument
ontwikkelen
om
mantelzorgondersteuning kwalitatief en
kwantitatief te meten.
- We gaan in 2012 de frontofficie-functie
bij het Wmo-loket versterken. Vanuit de
werkwijze ‘de klant centraal’ wordt er
verder doorgevraagd bij het Wmoloket,
zodat mantelzorgers vroeg opgespoord
worden en zo nodig naar ondersteuning
doorverwezen worden.
- We gaan in 2012 de positie van en
aandacht voor mantelzorgers in het
indicatieproces versterken, bij een
zorgvraag bij het Wmo loket of de Wmo
consulent: de ondersteuning van de
mantelzorger
krijgt
nadrukkelijke
positie in het indicatietraject.
- Carinova gaat in het voorjaar van 2012
een training mantelzorg voor Wmoconsulenten verzorgen.
Gezamenlijk met de
Mantelzorgadviesraad continueren we de
jaarlijkse dag van de mantelzorg waarbij
waardering voor mantelzorgers en
werving van mantelzorgers centraal
staan.
We gaan in 2012 een inventarisatie
uitvoeren van materiële knelpunten onder
mantelzorgers
in
Ommen.
Dit
in
samenspraak met de Mantelzorgadviesraad.
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Versterking van de informatiefunctie

Naast periodieke informatie in de lokale
media willen wij in 2012 gezamenlijk met
(MAR) een informatiefolder ontwikkelen als
handig handvat voor de mantelzorgers in
Ommen.
Sportverenigingen zijn naar behoefte
- In
deze
planperiode
worden
succesvol in het werven en behouden van
laagdrempelige
en
kortlopende
vrijwilligers en in het begeleiden van
cursussen en themabijeenkomsten op
jongeren die maatschappelijke stage
het terrein van benaderen/werven en
verrichten.
vasthouden van vrijwilligers
aangeboden speciaal bedoeld voor
sportverenigingen,
via
het
ondersteuningsprogramma
dat
we
samen met Sportservice Overijssel
uitvoeren
(de
gezonde
en
vitale
sportvereniging).
- In 2012 worden wensen en behoeften
van sportverenigingen geïnventariseerd
m.b.t. het aantrekken en begeleiden van
jongeren die maatschappelijke stages
verrichten;
v.o.scholen
en
sportverenigingen worden bij elkaar
gebracht.
Evenwichtige verdeling stageplekken tussen In de periode 2012 – 2015 in overleg met
sectoren, zorg, sport en cultuur
het voortgezet onderwijs meer stageplekken
binnen culturele sector realiseren.
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HOOFDSTUK 6.
PRESTATIEVELD 5: BEVORDEREN VAN PARTICIPATIE EN ZELFREDZAAMHEID

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.

6.1

Wat houdt het prestatieveld in?

Om participatie en zelfredzaamheid te bevorderen zijn twee uitgangspunten van belang.
Ten eerste moeten we in plaats van alleen te kijken naar beperkingen, meer uitgaan van
wat mensen wél kunnen (leren of regelen). Zelfredzaamheid staat voorop, met daaronder
een vangnet van zorg in de buurt, collectieve en individuele voorzieningen.” Om ervoor te
zorgen dat mensen die zorg nodig hebben kunnen terugvallen op hun eigen netwerk en
andere hulpverlenende organisaties, werkt de gemeente aan goede voorzieningen.
Wat de deelname aan het maatschappelijk verkeer betreft is het belangrijk aandacht te
besteden aan zowel de fysieke als de sociale toegankelijkheid van welzijnsvoorzieningen.
Fysieke toegankelijkheid gaat om de toegankelijkheid van openbare gebouwen,
verenigingsgebouwen en dergelijke. Met sociale toegankelijkheid wordt bedoeld dat
organisaties en verenigingen zich ook daadwerkelijk openstellen voor mensen met een
beperking, zowel fysiek als psychosociaal. Dit betekent dat zij echt openstaan voor deze
doelgroep en bij het organiseren van activiteiten hiermee rekening houden.

6.2

Doelstellingen, acties en resultaten

6.2.1 Overwegingen vooraf
Intergraal beleid
Een integraal beleid komt de ondersteuning aan de burger ten goede. De afgelopen jaren
zijn al veel projecten en beleidsinitiatieven integraal opgezet. Met de inzet op Wederzijds
aanspreekbaar, de Klant centraal en het Wijkgericht werken willen we de integraliteit nog
verder vergroten.
Enerzijds gaat het hierbij om integraliteit binnen de Wmo: daar wordt met dit nieuwe
Wmo-beleidsplan een stap in de goede richting gezet.
Op een aantal plaatsen in dit plan zijn acties opgenomen die betrekking hebben op
andere terreinen, gebaseerd op wat er voor de doelgroepen van de Wmo nodig is. Dan
gaat het bijvoorbeeld om een link met sporten en bewegen, gesprekken met werkgevers
over mantelzorg, voldoende geschikte woningen en een aangepaste openbare ruimte.
Als onderdeel van integraliteit is aandacht voor inclusief beleid een belangrijk punt.
Inclusief beleid houdt rekening met de mogelijkheden en beperkingen van alle mensen.
Het resultaat van een inclusieve benadering is tweeledig. Aan de ene kant zorgt het
ervoor dat de voorzieningen in de stad ook beschikbaar zijn voor mensen met een
beperking. Hierbij gaat het om levensloopbestendige wijken, toegankelijkheid van
gebouwen en openbaar vervoer, mogelijkheden voor aangepast sporten. Aan de andere
kant helpt inclusief beleid om de participatie en zelfredzaamheid van alle burgers te
vergroten.
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In dit Wmo-beleidsplan is een aantal acties hierop gericht.
Zo zijn de woonservicewijken en het (stimuleren van) sporten voor mensen met een
lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking voorbeelden van inclusief beleid.
Maaltijdvoorziening
Wij staan voor de opgave om binnen de Wmo met minder geld een omvangrijkere groep
mensen te ondersteunen. Wij subsidiëren de maaltijdvoorziening voor ca. € 40.000,-- per
jaar. De huidige prijs van een maaltijd die een klant betaalt is € 6,40. De gemeente legt
daarbij nog een subsidie van circa € 1,-- per maaltijd. Wij zijn van mening dat de
maaltijdvoorziening kostendekkend moet zijn. Wanneer gekeken wordt naar
maaltijdvoorziening elders in het land kan dit voor een bedrag tussen de € 6,-- en € 7,-per maaltijd.
Participatieladder
Er is een groep mensen die vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft die we
willen aanspreken op wat zij zouden kunnen bijdragen aan de samenleving. Dat versterkt
tegelijk hun gevoel van eigenwaarde.
Het is wenselijk dat Ommen over een instrument beschikt waarmee inzichtelijk wordt in
welke mate bewoners die een beroep doen op de bijstand of andere gemeentelijke
financiële voorzieningen participeren en of zij door deelname aan participatie
bevorderende projecten vooruitgang boeken.
Hiertoe is een landelijk instrument ontwikkeld: de participatieladder. Ommen wil de
participatieladder invoeren voor het Wmo-domein. De voorbereidingen hiervoor worden in
2012 getroffen met als doel deze ladder in 2013 in te voeren.
Begeleiding & Dagbesteding
Met de pakketmaatregelen zijn de lichtste vormen van begeleiding uit de AWBZ gehaald.
Het Rijk is van plan in de komende regeerperiode de gehele functie Begeleiding &
Dagbesteding uit de AWBZ te decentraliseren naar de gemeenten, waarbij opnieuw een
financiële bezuiniging is aangekondigd.
Dit betekent dat de gemeente niet alle begeleiding in de vorm van dagbesteding zal
kunnen organiseren. Daarom is het belangrijk nu al de samenwerking tussen betrokken
instellingen vorm te geven en te ondersteunen en projecten op te zetten die voldoen aan
de bovengenoemde opdracht.
Zo hopen we de overgang van de functie Begeleiding & Dagbesteding voor de burger
soepel te laten verlopen
Sport
Wij streven naar voldoende en kwalitatief goed sport- en beweegaanbod voor alle
inwoners.
Voor een groot deel van de doelgroep ouderen en mensen met een beperking is sport en
bewegen op dit moment nog niet vanzelfsprekend, terwijl deze juist voor hen een
positieve bijdrage leveren aan de gezondheidstoestand, zelfredzaamheid en participatie.
Extra aandacht voor deze doelgroepen is daarom noodzakelijk, waarbij een relatie wordt
gelegd met een gezonde leefstijl. Daarbij speelt ook de zorg een belangrijke rol.
Zorgverleners geven vaak al adviezen aan patiënten om (meer) gezondheidsklachten te
voorkomen, maar zorg, preventie en sport kunnen beter op elkaar worden afgestemd.
Het opgebouwde netwerk rondom de Beweegkuur (huisartsen, fysiotherapeuten, Stars en
sportaanbieders) kan hiervoor benut worden.
55-plussers
Nederland vergrijst, Ommen vergrijst. Het aantal ouderen (vanaf 55 jaar) neemt de
komende jaren explosief toe.
Het aantal oudere sporters is de afgelopen jaren weliswaar flink toegenomen, maar er is
nog een lange weg te gaan.
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In de gemeente Ommen sport ca. 50% van de mensen tussen 55 en 75 jaar minimaal één
keer per week. Dat ligt op het gemiddelde van Overijssel. Voor veel sportverenigingen
geldt dat ze niet een speciaal aan de doelgroep ouderen aangepast aanbod hebben.
Na afloop van gemeentelijke GALM-projecten (fitheidsprojecten voor ouderen) gaven
ouderen aan het liefst als groep bij een sportverenging aan te willen haken en aangepast
te willen sporten.
Het lijkt daarom zinvol dat meer sportverenigingen een specifiek sport- en beweegaanbod
gericht op ouderen (laten) ontwikkelen, zodat ook sportverenigingen het eerder genoemde
inclusief beleid kunnen voeren.
Dat moet dan wel maatwerk zijn en daarvoor moet eerst lokaal in kaart gebracht worden
of ouderen die behoefte hebben
Het is de moeite waard dit te (laten) onderzoeken en of sportverenigingen bereid en in
staat zijn in samenwerking met maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld ANBO en
GGD) tot een passend aanbod te komen. Wij hebben daarin een regisserende taak.
Ook de toegankelijkheid van de accommodaties speelt hierbij een rol.
Bewegen is een van vele factoren die succesvol ouder worden mogelijk maken. Bewegen
is een manier om andere mensen te ontmoeten, het maakt fitter en gezonder en voorkomt
een hoop chronische aandoeningen (preventief). Een eenduidige definitie van ouderen is
echter niet te geven. In de gemeente Ommen wordt de leeftijdgrens van ouderen gesteld
op 55+. Deze leeftijdgrens van 55 jaar is arbitrair. Onderzocht wordt om in de gemeente
Ommen deze grens van 55 jaar op te trekken naar 60 of 65 jaar. Landelijk blijkt dat de
vitaliteit van ouderen van 55 jaar toeneemt. Meerdere gemeenten kiezen er voor om hun
beleid hierop aan te passen. Echter de vitaliteit in het algemeen mag dan toenemen (dit
blijkt uit diverse onderzoeken waarin de fitheid van de Nederlandse bevolking onderzocht
wordt) maar dit geldt natuurlijk niet voor iedereen. Preventie voor chronische
aandoeningen is van groot belang.
Mensen met een beperking
Deze doelgroep heeft relatief weinig mogelijkheden om te sporten en te bewegen.
STARS is in Hardenberg en Ommen in het leven geroepen als gehandicaptenorganisatie
die sportactiviteiten voor de doelgroep uitvoert.
De organisatie zal zich daarvoor actief op de beweegmarkt voor mensen met een
beperking op moeten blijven stellen.
Dat wil zeggen dat ze oog heeft voor nieuwe wensen of ontwikkelingen op het terrein van
sport en bewegen en zorgt draagt voor continuering van lopende projecten door ze, indien
mogelijk, onder te brengen bij bestaande (sport)verenigingen. Daarbij dient, net als bij de
doelgroep 55-plussers, de toegankelijkheid van de accommodatie betrokken te worden.
Een aantal sportverenigingen heeft ter verbetering van de toegankelijkheid van
sportaccommodaties die ze in eigendom heeft gebruik gemaakt van de zogenaamde “5050 regeling”, een stimuleringsmaatregel waarin we voor 50% bijdragen in de kosten van
kleinschalige bouwkundige voorzieningen. Mede om het ook in de toekomst voor
verenigingen financieel aantrekkelijk te houden de accommodatie ten behoeve van
toegankelijkheid aan te passen, wordt de regeling gehandhaafd.
Participatie en educatie
Bij de besteding van het participatiebudget leggen wij de prioriteit bij bevordering van
deelname aan de arbeidsmarkt. We ondersteunen en stimuleren inwoners in de eerste
plaats om mee te doen aan de arbeidsmarkt en als dat (nog) niet lukt aan de
maatschappij onder andere via het doen van vrijwilligerswerk. Mensen die zich inzetten
voor de leefbaarheid van de buurt of als mantelzorger actief zijn, leveren een bijdrage aan
de sociale samenhang. In sommige gevallen kan maatschappelijke participatie ook leiden
tot arbeidsparticipatie.
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Om te participeren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij is beheersing van de taal
essentieel. Voorkoming en bestrijding van laaggeletterdheid en beheersing van de
Nederlandse taal voor niet-nederlandstaligen geven wij hoge prioriteit.
We streven naar maatwerk in educatie aanbod. Met het ROC, die de educatie activiteiten
verzorgt, sluiten wij contracten voor individuele leertrajecten af in plaats van
groepscursussen.
Cultuur/Bibliotheekwerk
De openbare bibliotheek speelt een belangrijke rol bij de zelfredzaamheid van burgers.
Openbare bibliotheken hebben als taak alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis
en cultuur te bieden, zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de
maatschappij.
Bij de uitoefening van die maatschappelijke functie is het hun opgave als publieke
voorziening om klanten te helpen bij het selecteren van betrouwbare en betekenisvolle
informatie uit de overvloed aan informatie die mensen dagelijks overspoelt. Als
toegangspoort tot kennis en informatie versterken openbare bibliotheken de economische
groei. De openbare bibliotheek biedt ook een plek voor ontmoeting.
De bibliotheek is er voor iedereen. Maar er zijn groepen in de samenleving voor wie de
bibliotheek er speciaal is. Dat is in de eerste plaats de jeugd. Ook voor ouderen en
mensen met een visuele of andere handicap bieden bibliotheken speciale programma’s en
andere voorzieningen. Evenals voor analfabeten, nieuwkomers en etnische minderheden.
Wij willen dat onze lokale openbare bibliotheek een toekomstbestendige organisatie is
die:
gecertificeerd is;
deelneemt aan landelijke en provinciale netwerken;
verschillende soorten bibliotheekvoorzieningen heeft, verspreid over de gemeente,
met een passende schaalgrootte en gericht op de belangrijkste doelgroepen;
een ledenbereik heeft wat overeenkomt met het landelijke gemiddelde;
een fysieke en digitale collectie heeft, die afgestemd is op de wensen en de behoeften
van de belangrijkste doelgroepen;
producten en diensten voor het onderwijs en speciale doelgroepen aanbiedt;
invulling geeft aan de ontmoetingsfunctie door bijv. exposities in de bibliotheek en
culturele activiteiten te organiseren;
een bijdrage levert aan cultuurparticipatie door deel te nemen aan lokale activiteiten
in het kader van cultuur in de ruimste zin.
Wij beschouwen de openbare bibliotheek als een basisvoorziening en willen deze
voorziening derhalve blijven subsidiëren. Bovenstaande punten willen wij in de
prestatieafspraken met de Stichting Openbare Bibliotheken Ommen vastleggen. Wij
onderschrijven het meerjarenplan van de bibliotheek, waarbij de bibliotheek wordt
gemoderniseerd. Hierdoor worden doelgroepen zoals jongeren beter bediend. Daarnaast
worden in de grote kernen, i.p.v. de bibliobus, fysieke uitleenpunten gerealiseerd.
Van het rijk ontvangen wij t/m 2012 nog een integratie-uitkering bibliotheken. Vanaf
2013 zullen deze middelen via de maatstaf vast bedrag worden verdeeld. Over de
besteding van deze middelen zullen wij t.z.t. met een voorstel komen.
Cultuur/Cultuureducatie
De relatie tussen zelfredzaamheid en cultuureducatie kan duidelijk worden gemaakt met
de term cultureel burgerschap. Bij cultureel burgerschap wordt ervan uitgegaan dat
kennis van kunst en cultuur en deelname daaraan geen vrijblijvende vorm van
vrijetijdsbesteding is maar een maatschappelijke noodzaak voor het goed functioneren
van de samenleving. Talentontwikkeling, (leren) genieten van kunstuitingen en culturele
vaardigheden zijn nodig om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving, onder
andere door middel van cultuureducatie.
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Cultuureducatie is een verzamelnaam voor kunst-, erfgoed- en media-educatie.
Binnen de cultuureducatie willen wij het accent leggen op de binnenschoolse
cultuureducatie.
Uit onderzoek blijkt immers dat wie op jonge leeftijd structureel kennis maakt met
cultuur, op latere leeftijd een actievere cultuurconsument is. Door educatieve activiteiten
leren jongeren het cultuuraanbod ontdekken, begrijpen en waarderen. Zo zijn zij op
latere leeftijd actievere deelnemers aan het culturele leven dan jongeren die geen
structurele cultuureducatie hebben genoten.
Het onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Via cultuureducatie in het onderwijs
krijgen alle kinderen en jongeren namelijk de kans om in aanraking te komen met
cultuur.
Het aanbod cultuureducatie van de Stichting Kunstzinnige Vorming is een uitstekend
middel om hiervoor in te zetten. Wij willen via subsidiëring onze bijdrage leveren om dit
aanbod mede in stand houden, omdat het:
- een groot bereik heeft.
- een gevarieerd en samenhangend aanbod is.
- projecten bevat die in samenwerking met de scholen zijn ontwikkeld.
- projecten bevat die door lokale culturele instellingen worden uitgevoerd.
Wij vinden het belangrijk dat met name deze lokale projecten in het aanbod opgenomen
blijven, omdat leerlingen hierdoor kennismaken met hun eigen directe culturele
omgeving. Wij willen hierover afspraken maken met de stichting kunstzinnige vorming en
de betreffende lokale culturele instellingen.
M.b.t. de cultuureducatie in het primair onderwijs zijn prestatieafspraken gemaakt met
de Provincie m.b.t.:
1. Kwaliteitsverbetering van het aanbod cultuureducatie.
Binnen het huidige aanbod van de Stichting kunstzinnige vorming zijn nog geen
projecten op het terrein van amateurkunst en media-educatie opgenomen. Teneinde de
kwaliteit van het aanbod te verbeteren, willen wij in samenwerking met de stichting
kunstzinnige vorming onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het aanbod daarmee uit
te breiden.
2. Deskundigheidsbevordering.
Binnen scenario 2 moeten scholen zelf een vraag kunnen ontwikkelen, waarbij vervolgens
een passend aanbod moet worden gezocht. Culturele instellingen moeten in dat proces
van vraagontwikkeling een ondersteunende rol kunnen vervullen. Zowel de scholen als
de culturele instellingen moeten hiervoor over de nodige expertise beschikken. Wij willen
scholen en culturele instellingen stimuleren om deel te nemen aan gerichte cursussen.
3. Netwerkvorming.
De lokale erfgoedprojecten vormen een wezenlijk onderdeel van het aanbod
cultuureducatie. De musea zijn echter nog niet vertegenwoordigd in de stichting
kunstzinnige vorming. Wij willen de musea stimuleren daarin zitting te nemen.
4. Ontwikkelen gezamenlijke visie cultuureducatie.
Wij willen in samenwerking met de scholen en de stichting kunstzinnige vorming een
gezamenlijke visie cultuureducatie formuleren.
De subsidie aan het Vechtdalcollege wordt ingezet voor één activiteit voor één leergang.
Wij vinden het belangrijk dat ook de leerlingen van het voortgezet onderwijs kennis
maken met hun eigen lokale culturele omgeving. Wij willen in overleg met het
Vechtdalcollege en lokale culturele instellingen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
om de subsidie specifiek in te zetten voor een lokaal erfgoedproject.
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Idealiter wordt binnenschools aangewakkerde belangstelling voor cultuur buitenschools
voortgezet, is de buitenschoolse cultuureducatie voor iedereen toegankelijk zowel in prijs
als bereikbaarheid, is het voor kinderen en jongeren mogelijk hun creatieve talenten te
ontplooien en cultuurkennis op te doen. Ook voor volwassenen die nooit eerder in
contact zijn geweest met cultuur en voor nieuwkomers geldt in de ideale situatie dat
cultuureducatie en –participatie een onderdeel vormt van een volwaardig deelnemen aan
de samenleving.
Op dit moment hebben wij geen compleet beeld van het aanbod van en de vraag naar de
buitenschoolse cultuureducatieve activiteiten. Op basis van een inventarisatie van vraag
en aanbod willen wij de mogelijkheden onderzoeken op welke wijze deze (beter) op elkaar
kunnen worden afgestemd en samenwerking tussen culturele instellingen enerzijds en
organisaties als bijv. de buitenschoolse opvang, sociaal cultureel werk,
recreatieondernemers, e.d. anderzijds kan worden gestimuleerd.
Per 1 september 2011 wordt het muziekonderwijs voor de HAFA-leerlingen tot 18 jaar en
de AMV-lessen uitgevoerd door de Stichting HafamO. Wij zijn met de stichting
overeengekomen dat er één jaar na invoering een evaluatie zal plaats vinden.
6.2.2 Doelstelling
Alle mensen moeten zo veel mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven en
meedoen in de samenleving.
6.2.3 Te bereiken resultaten en acties
Wat willen we bereiken?
Een toereikend aanbod van
participatievoorzieningen.
Ouderen (55-plussers) en mensen met
een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking
hebben
in
2015,
in
verenigingsverband of als specifieke
doelgroep, keuze uit een ruim en
gevarieerd sportaanbod op maat.
-

Het aantal ouderen dat deelneemt aan
sporten
beweegactiviteiten
en
minimaal één keer per week sport is in
2015 gestegen tot 60 á 65%.(2010: ca.
50%).

Wat gaan we ervoor doen?
We gaan een beleidsnota en beleidsregels
participatiebudget opstellen (2012).
- In 2012 onderzoek doen naar de
bereidheid van en mogelijkheid voor
sportverenigingen in samenwerking met
maatschappelijke organisaties tot een
passend aanbod voor 55-plussers te
komen. Daarbij de behoefte van de
doelgroep betrekken
(maatwerk/
vraaggericht aanbod).
- Subsidiëring
van
STARS
als
uitvoeringsorganisatie voor mensen met
een
beperking,
wordt
in
deze
planperiode gehandhaafd).
- De bestaande subsidieregelingen voor
sportverenigingen ter stimulering van
sport- en beweegactiviteiten voor 55
plussers en mensen met een beperking
worden gecontinueerd.
- Voor alle niet-sportende 55 plussers in
onze gemeente organiseren we in 2012
of 2013 een GALM/SCALA-project,
inclusief fittest.
- Continuering van de tweejaarlijkse
uitgifte
van
de
55+
sporten
beweegwijzer ( in 2012 en 2014).
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Om
(meer)
gezondheidsklachten
te
voorkomen krijgen ouderen en mensen met
een beperking indien gewenst advies op
maat m.b.t. sport en bewegen.

Alle sportaccommodaties in onze gemeente
voldoen in 2015 aan de eisen voor
toegankelijkheid voor mensen met een
beperking.

Een toekomstbestendige lokale openbare
bibliotheek.

Verankering
van
het
binnenschools
cultuureducatie in beleid van gemeente,
scholen en culturele instellingen

Inzicht in buitenschoolse cultuureducatief
aanbod.

We nemen het initiatief zorg, preventie en
sport beter op elkaar af te laten stemmen.
Het
opgebouwde
netwerk
rondom
Beweegkuur (huisartsen, fysiotherapeuten,
STARS en sportaanbieders) wordt hiervoor
benut.
- Onderdeel “toegankelijkheid” meenemen
bij
het
te
ontwikkelen
sportaccommodatiebeleid.
- De zogenaamde “50-50 regeling” voor
sportverenigingen
wordt
in
deze
planperiode gecontinueerd.
- In de periode 2012 – 2015 met de
stichting openbare bibliotheken Ommen
prestatieafspraken
maken
v.w.b.
certificering, deelname netwerken, soort
en spreiding bibliotheekvoorzieningen,
ledenbereik, collectie, producten en
diensten voor het onderwijs en speciale
doelgroepen, invulling
ontmoetingsfunctie en cultuurparticipatie.
- Op grond van het BibliotheekCharter in
2012 onze subsidie op tenminste het
instapniveau handhaven, de lokale
bibliotheek de mogelijkheid bieden om
deel te nemen aan landelijke en
provinciale netwerken en de verzoeken
benchmarkgegevens aan te aanleveren.
- In de periode 2013 – 2015 voorstel
opstellen over besteding van de
voormalige integratie-uitkering bibliotheken.
- In de periode 2012 – 2015 het aanbod
cultuureducatie
van
de
stichting
kunstzinnige vorming mede in stand
houden via subsidiëring van de
stichting. T/m 2013 in ieder geval de
subsidie
op
het
niveau
2009
handhaven.
- In de periode 2012 – 2015 met de
stichting kunstzinnige vorming en
culturele instellingen prestatieafspraken
maken over lokale projecten in het
aanbod cultuureducatie.
- In 2012 - 2013 de overeengekomen
prestatieafspraken met de Provincie
Overijssel verder uitwerken.
- In
2012
–
2013
mogelijkheden
onderzoeken voor een lokaal project
voor het voortgezet onderwijs.
In 2013 vraag en aanbod buitenschoolse
cultuureducatieve activiteiten inventariseren en mogelijkheden onderzoeken hoe deze
(beter) op elkaar kunnen worden afgestemd
en
samenwerking
tussen
betrokken
organisaties kan worden gestimuleerd
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Maximaal 132 leerlingen tot 18 jaar
instrumentaal muziekonderwijs en AMVlessen aanbieden.
We willen dat mensen zoveel mogelijk
worden betrokken bij de samenleving en
participeren naar vermogen zodat de kans
op maatschappelijke uitval, isolement en
eenzaamheid wordt verminderd.

Door minder geld en een omvangrijkere
doelgroep
willen
wij
(gesubsidieerde)
voorzieningen kostendekkend maken.

-

In de periode 2012 – 2015 de subsidie
aan de Stichting HafamO continueren.
- In 2012 evaluatie m.b.t. de uitvoering
van het muziekonderwijs uitvoeren.
- We gaan in 2012 onderzoeken hoe de
participatieladder
voor
het
Wmo
domein, in afstemming met de reintegratieladder, kan worden ingevoerd
(2013) om daarmee inzichtelijk te
maken in welke mate bewoners die een
beroep doen op de bijstand of andere
gemeentelijke financiële voorzieningen
participeren en om beter zicht op de
effectiviteit van het welzijnsaanbod te
krijgen.
- We gaan in 2012 een meldpunt
realiseren
voor
signalering
van
éénzaamheid.
- We gaan in 2012 de overheveling van de
functie Begeleiding & Dagbesteding
voorbereiden en een start maken met
het Buurthuiskamerproject en een
Boodschappendienst.
In overleg met Landstede willen wij de
maaltijdvoorziening in 2012 kostendekkend
maken.
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HOOFDSTUK 7.
PRESTATIEVELD 6: VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET BEPERKINGEN

Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve
van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun
deelname aan het maatschappelijk verkeer

7.1

Wat houdt het prestatieveld in?

Bij dit prestatieveld gaat het met name om de voorzieningen die mensen met beperkingen
compenseren zodat zij in staat zijn tot het voeren van een huishouden, het zich
verplaatsen in en om de woning, het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en het
ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan.
De individuele voorzieningen die de gemeente levert zijn “de oude Wvg-voorzieningen”
zoals woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen. Met ingang van 2007 is dit
uitgebreid met hulp bij het huishouden.

7.2

Doelstellingen, acties en resultaten

7.2.1 Overwegingen vooraf
Uit ervaringen die we inmiddels over de jaren 2007 t/m 2010 hebben zien we een autome
groei van gebruik van individuele voorzieningen van ca 10% per jaar. Omdat individuele
voorzieningen ook dure voorzieningen zijn drukken de kosten hiervan zwaar op de
gemeentelijke begroting. We willen de autonome groei afvlakken door aanpassing van ons
beleid.
Onze medewerkers moeten zich verplaatsen in de situatie van de cliënt en na onderzoek
van de mogelijkheden van de cliënt samen zoeken naar passende oplossingen, waarbij
nadrukkelijk gekeken wordt naar wat de cliënt of diens omgeving kan bijdragen aan de
oplossing. Deze andere manier van denken (van “recht hebben op” naar “wat heeft men
nodig en kan men zelf regelen”) noemen we de kanteling. We gaan er vanuit dat deze
andere manier van werken en denken zal leiden tot een bezuiniging in de toekenning van
individuele voorzieningen van € 25.000,-- in 2012 tot € 100.000,-- in 2015 (actiepunt 1
uit CUP; zie ook inleiding in hoofdstuk 1). Deze bezuiniging houdt geen rekening met de
eerder aangehaalde autonome groei (bedragen gelden dus t.o.v. 0% groei).
Daarnaast willen we het gebruik van individuele voorzieningen terugdringen middels het
realiseren en optimaliseren van de volgende collectieve voorzieningen:
• Boodschappendienst
• Was- en strijkservice
• Maaltijdvoorziening
• Klussendienst
• Rolstoel en scootmobielpools
• Kinderopvang
•
Dagrecreatie
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7.2.2 Doelstelling
Mensen met beperkingen moeten op individuele basis c.q. op maat zodanig worden
gecompenseerd dat zij in staat zijn tot het voeren van een huishouden, het zich
verplaatsen in en om de woning, het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en
het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan.
7.2.3 Te bereiken resultaten en acties
Wat willen we bereiken
bezuiniging
in
de
toekenning
van
individuele voorzieningen van € 25.000,-in 2012 tot jaarlijks € 100.000,-- in 2015.

Wat gaan we daar voor doen
Verder doorvoeren van “de kanteling”
(indicator = afvlakken van groei HH naar
minder dan 10%) en realiseren en
optimaliseren van de volgende collectieve
voorzieningen:
• Boodschappendienst
• Was- en strijkservice
• Maaltijdvoorziening
• Klussendienst
• Rolstoel en scootmobielpools
• Kinderopvang
• Dagrecreatie
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HOOFDSTUK 8.
PRESTATIEVELDEN
7: MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VROUWENOPVANG EN BESTRIJDING HUISELIJK
GEWELD
8: OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ)
9: VERSLAVINGSBELEID

Signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de maatschappelijke
opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

8.1

Wat houden de prestatievelden in?

De prestatievelden richten zich op:
- het bieden van maatschappelijke opvang waaronder vrouwenopvang en het voeren
van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring is
gepleegd;
- het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg (met uitzondering van het
bieden van psychosociale hulp bij rampen);
- het bevorderen van verslavingsbeleid.
Het gaat bij alle drie de prestatievelden om mensen in een kwetsbare positie, die vaak
moeilijk te bereiken zijn en zorgmijdend gedrag vertonen. Bovendien vallen hun
kenmerken (verslaving, psychiatrie, dakloosheid) vaak samen waardoor het lastig is te
bepalen onder welk prestatieveld e.e.a. valt. Daarom hebben wij deze drie prestatievelden
geïntegreerd. Wij streven ernaar de groep die onder deze prestatievelden valt zo klein
mogelijk te houden en de mensen die daar toch in terecht komen zo goed mogelijk te
ondersteunen om hen nog zoveel als mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

8.2

Doelstellingen, acties en resultaten

8.2.1 Overwegingen vooraf
Groepen die als (zeer) kwetsbaar worden beschouwd zijn o.a. dak- en thuislozen,
zwerfjongeren, chronisch verslaafden, veelplegers, langdurig zorgafhankelijken in de
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), (ex)psychiatrisch patiënten, zorgmijders of mensen
met een veelheid aan psychosociale problemen zoals schulden, werkloosheid, verslaving,
of verwaarlozing. De kwetsbare situaties worden vaak veroorzaakt door een combinatie
van problemen zoals schulden, verslaving, dakloosheid, beperkingen op psychisch vlak
en/of door psychosociale klachten. De verwaarlozing (van zichzelf) en overlast (voor
andere inwoners) liggen hier op de loer en komt de zelfredzaamheid en deelname aan de
samenleving onder druk te staan.
Een fundamenteel deel van deze groep zal structureel enige vorm van ondersteuning
nodig hebben om de meest basale zaken in hun leven (zoals huisvesting, veiligheid,
gezondheidszorg, etc.) te behouden. Voor die groep is het nodig dat hun problemen tijdig
worden gesignaleerd en dat zij worden toegeleid naar hulp en ondersteuning.
Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben wij de
verantwoordelijkheid risicofactoren op het gebied van de maatschappelijke opvang,
openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vroegtijdig te signaleren en te
bestrijden.
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Omdat deze risicofactoren regiobreed aanwezig zijn en de Centrumgemeente Zwolle ook
een wettelijke verantwoordelijkheid heeft m.b.t. deze kwetsbare groep, geven wij in
regionaal verband vorm aan het beleid.
Dit onder regie van de centrumgemeente Zwolle. De centrumgemeente heeft hiervoor
kaders gesteld in het ‘Stedelijk Kompas Zwolle’. Deze kaders raken de hierboven
genoemde terreinen (m.u.v. de vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld). Op
onderdelen geven wij ook lokale invulling. Zoals voorlichting en cursussen over
geestelijke gezondheid voor cliënten, familieleden en opvoeders en het inrichten van de
zorgstructuur conform de beleidsuitgangspunten. Deze lokale preventieve activiteiten
worden uitgevoerd door o.a. het Algemeen Maatschappelijk Werk (Carinova), Dimence,
GGD IJsselland en Tactus Verslavingszorg (vwb. de doelgroep gezinnen in samenwerking
met het Centrum voor Jeugd en Gezin).
Nazorg ex-gedetineerden
De kans op recidive bij ex-gedetineerden blijkt sterk te worden verkleind als bij terugkeer
van de gedetineerden naar de maatschappij een aantal voorzieningen zijn getroffen. Het
gaat om identiteitspapieren, huisvesting, inkomen en werk, inzet schuldsaneringtrajecten
en zorgverleningtrajecten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze nazorg. Vanuit de
centrumgemeente Zwolle is het initiatief ontwikkeld om alle gemeenten in de regio bij het
realiseren van deze basisvoorzieningen en het daarbij behorende beleid te ondersteunen.
Wij hebben m.b.t. deze nazorg nog geen lokaal beleid ontwikkeld.
Lokaal Alcoholmatigingsbeleid
Eind 2012 vervalt het programma ‘Minder Drank Meer Scoren’. In het College
Uitvoeringsprogramma (CUP) 2011-2015 hebben wij als actie ‘het ontwikkelen van een
lokaal alcoholmatigingsbeleid’ opgenomen waarin wij op lokaal niveau een vervolg zullen
geven op dit programma. Dit lokale beleid zal een onderdeel zijn van het nog te
ontwikkelen Lokaal Gezondheidsplan.
8.2.2 Doelstelling
Ervoor zorgen dat de groep kwetsbaren in de samenleving en mensen met een
aantoonbaar risicoprofiel zo klein mogelijk blijft, in beeld wordt gebracht en wordt
doorgeleid naar zorg of dienstverlening.
8.2.3 Te bereiken resultaten en acties
Wat willen wij bereiken
De groep kwetsbare burgers is niet groter
dan 1 procent van de bevolking van
Ommen en hun positie verbetert met
behulp van een vraaggericht zorgaanbod.

Wat gaan wij ervoor doen
- Het opstellen van een Oggz-monitor in
2013 om de doelgroep naar aard en
aantal in beeld te krijgen en te houden
en de effectiviteit van het zorgaanbod
zichtbaar te maken.
- In samenwerking met Carinova en
Dimence ontwikkelen wij in 2012 een
lokaal preventief (zorg)aanbod op de
volgende terreinen:
- Psychosociale problematiek jeugd;
- Seksueel en huiselijk geweld;
- Depressie volwassenen;
- Eenzaamheid.
- In
overleg
met
het
Algemeen
Maatschappelijk Werk willen wij komen
tot
een
vraaggericht
lokaal
hulpverlenings-aanbod in de vorm van
een concreet productenboek.
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-

Het maken van afspraken met het
zorgkantoor/de zorgverzekeraar(s) om
inhoudelijke en financiële afstemming
tussen Wmo en AWBZ te verbeteren
(2012/2013).
Geen alcoholconsumptie door jongeren onder Het
ontwikkelen
van
een
lokaal
de 16 jaar en een matiging van het alcoholmatigingsbeleid als onderdeel van
alcoholgebruik door jongeren van 16 tot en het Lokaal Gezondheidsplan (2012 en
verder).
met 23 jaar.
Ex-gedetineerden hebben de kans op
terugkeer in de maatschappij. Voor 80%
van deze doelgroep is een passend aanbod
aanwezig.

Screening
van
ex-gedetineerden
(woonachtig
in
Ommen)
op
de
5
leefgebieden
(inkomen,
wonen,
zorg,
werk/opleiding en identiteitsbewijs), vanaf
2012.
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HOOFDSTUK 9. FINANCIEN

Budgetten per prestatieveld (2012)
In dit hoofdstuk staan per prestatieveld de begrote kosten weergegeven. Genoemde
bedragen zijn exclusief gemeentelijke uitvoeringskosten (personeelslasten e.d.)
Algemeen
Benchmark SGBO (6201.01)
Subsidie welzijnsprojecten
Subtotaal

€ 8.600,-€ 12.697,-€ 21.297,--

Prestatieveld 1
Verenigingen voor Plaatselijk Belang
Wijk- en buurtverenigingen
St. Festijn
Scouting
Kerkelijk Jeugd en Jongerenwerk
Puntpop
Jongerencentrum Punt
Kinderspelweek
Kinderclubs
Speelterreinen
Projectsubsidies deskundigheidsbevordering sport en activiteiten
sterke/vitale sportverenigingen
Sportinstuiven
Muziekverenigingen (5)
Zangverenigingen (11)
Toneelverenigingen (4)
Stichting Theater Carrousel
Nationaal Tinnen Figuren Museum
Streekmuseum Ommen
Stichting IJsselacademie
Historische Kring Ommen
Onttrekking aan Fonds Beeldende Kunst
Stichting Kunstwegen
Evenementen
Subtotaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39.739,-810,-4.163,-687,-382,-3.404,-98.397,-2.051,-3.421,-44.438,--

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.500,-4.200,-18.238,-5.544,-925,-44.213,-24.900,-23.883,-2.810,-12.000,-22.308,-15.000,-10.000,-386.013,--

Prestatieveld 2
Thuis begeleiding
Inspectie kinderopvang
Inspectie gastouders
Inspectie peuterspeelzalen
Soc. Medisch geïndiceerden
Peuterspeelzalen
Invoering wet Oke
CJG (uniform)
CJG (maatwerk)
Project “Ik Lekker Fit”
Projectsubsidies jeugdsportstimulering
Jeugdsportfonds
Subtotaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.000,-5.000,-13.115,-3.266,-4.408,-63.820,-94.989,-200.000,--*
104.000,--*
8.000,-2.000,-2.500,-515.098,--
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Prestatieveld 3
Digitale sociale kaart
Folders e.d.
Blikopener
Subtotaal

€
€
€
€

4.000,-6.400,-4.793,-15.193,--

Prestatieveld 4
Mantelzorg Carinova
Mantelzorg Vrijwillige Thuiszorg
Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersverzekering
Maatschappelijke Stage
Subtotaal

€
€
€
€
€
€

18.000,-16.294,-16.359,-4.349,-20.000,-75.002,--

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.000,-10.000,-10.000,-1.561,-2 .064,-213.460,-10.345,-7.013,-29.931,-103.335,-7.700,--

€

2.000,--

Prestatieveld 5
Collectieve voorzieningen
ZorgRvoor
RvMO
PCOB
ANBO
AMW
Dimence
Zorgvernieuwingsprojecten
Vluchtelingenwerk Ommen
Volwasseneneducatie
Subsidie STARS
Projectsubsidies sportstimulering
ouderen en mensen met een beperking
Gemeentelijke projecten (GALM/SCALA,
uitgifte 55+gids etc.)
Stichting Kunstzinnige Vorming
(incl. € 7.260,-- provinciale subsidie)
Stichting Openbare Bibliotheken Ommen
(incl. € 19.769,-- integratie-uitkering
bibliotheken)
Stichting HafamO
Subtotaal
Prestatieveld 6
Maaltijdvoorziening
Soos en clubactiviteiten
Meer bewegen voor ouderen
Speel-o-theek ’t Boemeltreintje
St. sport verstandelijk gehandicapten
St. paardrijden gehandicapten
HH
Vervoersvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoelen
Subtotaal

€
4.000,-€ 15.203,-€ 354.170,--

€ 55.300,-€ 841.082,--

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

41.089,-20.543,-1 0.272,-7.458,-4.322,-679,-1.779.606,--**
546.670,-310.000,-135.000,-2.855.639,--
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Prestatieveld 7,8 en 9
Aanpak huiselijk geweld
Subtotaal
Totaal

€ 19.134,-€ 19.134,-€ 4.728.458,- -

* aangevraagd middels Kadernota
** waarvan € 160.000,-- aangevraagd middels Kadernota
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Samenvatting bezuinigingen
Op bovenstaande begroting willen we de volgende bezuiniging in subsidies doorvoeren:
Activiteit
Maaltijdvoorziening

Subsidiebedrag
€ 40.000,--

Coördinator PSZ-werk

€ 16.000,--

Tinnen figuren museum

€ 26.000,--

Vermindering openingsuren
Jongerencentrum PUNT

€ 20.000,--

Totaal

€ 102.000,--

Toelichting
Wij zijn van mening dat
deze voorziening bekostigd
moet
worden door de
gebruikers zelf.
Door de samenvoeging van
peuterspeelzalen
met
Stichting Speelpeuter is de
rol
van
de
lokale
coördinator
peuterspeelzalen komen te
vervallen.
Binnen de sector cultuur
leggen wij de prioriteit bij
voorzieningen die met name
gericht zijn op de eigen
bevolking en een directe
relatie hebben met Ommen.
Uit ervaring blijkt dat de
behoefte aan het bezoeken
van PUNT in het weekend
laag is.

Daarnaast wordt er nog € 100.000,-- op individuele voorzieningen (tot 2015 jaarlijks
€ 25.000,-- extra) bezuinigd. Deze is wel in bovenstaande begroting verwerkt.
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