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Bijlagen (in definitieve versie)
1. Advies Cliëntenplatform
2. uitvoeringsovereenkomsten

HOOFDSTUK 1
1.1.

INLEIDING

Algemeen

Hierbij bieden wij u met veel genoegen het Welzijnsprogramma 2007 aan. De opzet en
indeling wijken nogal af van het voorgaande Welzijnsprogramma, waarmee de onderlinge
vergelijking lastiger zal zijn.
Subsidieaanvragen hebben nu voor het tweede jaar plaats gevonden op basis van de
nieuwe subsidieverordening (2005) en de vastgestelde Grondslagen voor subsidiëring
(2004).
Desondanks is besloten nu tot de aanpassing van de opzet van het Welzijnsprogramma over
te gaan. Enerzijds is dat ingegeven door de gewijzigde subsidieverordening en de uitwerking
daarvan. Anderzijds biedt dat de mogelijkheid om voor de komende jaren een beter
vergelijkbaar programma te maken.
In dit Welzijnsprogramma brengen we dit tot uitdrukking in een andere presentatie van de
cijfers.
Zo zullen per sector nu steeds de cijfers als volgt bij elkaar gezet worden:
- organisaties, die in principe tot en met 2009 een vast bedrag krijgen,
- organisaties, die jaarlijks een verzoek tot subsidie indienen, welke jaarlijks
wordt vastgesteld,
- organisaties, waarmee een uitvoeringsovereenkomst is afgesloten. Afhankelijk
van de omvang van de subsidie ontvangen zij een beschikking voor één of
voor vier jaar.
Vanwege de inzichtelijkheid beginnen we dit Welzijnsprogramma 2007 met het
totaaloverzicht. De toelichting op verschillen is daarbij opgenomen.
De uitvoeringsovereenkomsten, zoals afgesloten voor 2006, zijn in de bijlagen opgenomen.
Nieuwe uitvoeringsovereenkomsten voor 2007 zullen naar aanleiding van de
subsidietoekenning vastgelegd worden.
Een andere oorzaak van de gewijzigde presentatie van de cijfers is gelegen in de gewijzigde
voorschriften van het Rijk voor de indeling van de gemeenterekening. Zo komt Jeugd en
Jongerenwerk niet meer apart voor in het overzicht, maar is dit deels ondergebracht bij de
sector Sociaal Cultureel Werk. Een ander deel van het Jeugd en Jongerenwerk is
ondergebracht onder de noemer Kinderdagopvang. Tot slot is een deel ondergebracht in het
Maatwerkdeel Jeugdgezondheidszorg.
Bij het Ouderenwerk is een vergelijkbare ontwikkeling. Een deel van het budget is nu
ondergebracht bij de Maatschappelijke ondersteuning, terwijl een ander deel is
ondergebracht onder Sociaal Cultureel Werk.
Daarnaast is nog een aantal ontwikkelingen gaande, die op korte of wat langere termijn
mogelijk gevolgen hebben voor subsidiëring van verschillende organisaties.
Zo zijn de beide bibliotheken nog volop bezig met hun modernisering en regionalisering.
De peuterspeelzalen werken verder aan de professionalisering en er wordt gewerkt aan
beleid met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie.
Op het gebied van accommodaties bevindt het nieuwe Cultureel Centrum Lopik zich in een
beslissende fase.
Tot slot zal met de verwachte invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
per 1 januari 2007 de uitkering uit het Gemeentefonds flink toenemen. Maar ook de taken en
verplichtingen voor de gemeente Lopik flink zwaarder maken. De invoering van de Wet zal in
toenemende mate zorgen voor een andere indeling en opzet van het Welzijnsprogramma.

1

1.2.

Uitgangspunten Welzijnsprogramma

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen in het kader van dit Welzijnsprogramma 2007
zijn de onlangs vastgestelde Grondslagen voor subsidiëring en de Subsidieverordening 2005
gehanteerd.
Zoals ook in het vorige Welzijnsprogramma gemeld leidde de toepassing van de
subsidieverordening tot hogere kosten in de eerstkomende jaren. Dit wordt veroorzaakt door
de vastgestelde afbouwregeling voor subsidies; verhogingen zijn direct in 2006 doorgevoerd,
terwijl verlagingen gefaseerd – uitgesmeerd over 3 jaar – worden doorgevoerd. Vanaf 2008
zijn deze effecten verdwenen.
Uitgangspunten hoogte subsidie
Bij de vaststelling van de Subsidieverordening heeft de raad van de gemeente Lopik
nadrukkelijk bepaald dat per jaar voor verschillende sectoren/ werksoorten van het
Welzijnsprogramma een afzonderlijk subsidieplafond vastgesteld zal worden. Binnen het
totaal geraamde bedrag per begrotingspost zijn er dus deelbedragen per sector.
Procedure
Alle instellingen zijn in de gelegenheid geweest om tot 1 mei 2005 een subsidieaanvraag in
te dienen. Door middel van een aankondiging per brief en tweemaal de mededeling in het
gemeentelijk kader van het Zenderstreeknieuws zijn instellingen hiervan tijdig op de hoogte
gesteld.
Alle daarvoor in aanmerking komende organisaties hebben hun aanvraag tijdig ingediend.

2

HOOFDSTUK 2 FINANCIEEL OVERZICHT
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de afwijkingen in subsidies met betrekking
tot de werksoorten welzijn en zorg ten opzichte van 2006.
In het totaaloverzicht worden de financiële consequenties en het benodigde budget
berekend. Dit is gedaan door het ontwerp Welzijnsprogramma 2007 te vergelijken met het
welzijnsprogramma 2006 en de ontwerpbegroting 2007.
Gezien de nieuwe schikking van subsidiebedragen is het lastiger om tot een onderling
vergelijk te komen, anders dan via het totale negatieve saldo op het complete
Welzijnsprogramma 2007.

product
nummer

HOOFDSTUK 2 FINANCIEEL TOTAALOVERZICHT
sectoren
WP 2005
Totaal Lasten

WP 2007

WP 2006

6.630.1.01 Sociaal-Cultureel Werk

931.272
210.630

920.131
203.408

1.379.325
198.055

6.510.1.01 Bibliotheekwerk

192.000

198.000

208.820

6.650.1.01 Kinderopvang

106.056

85.056

105.954

6.511.1.01 Kunst, Cultuur en Vormingsw.

15.693

17.551

17.214

6.530.1.01 Sport

38.354

39.897

38.491

119.486

120.500

127.742

14.521

17.021

417.891

145.355

152.086

157.949

0

0

0

45.000

41.935

62.032

3.177

3.177

3.177

40.000

40.000

40.000

1.000

1.500

2.000

6.620.1.01 Maatschappelijke dienstverlening
6.620.1.02 Wet Maatschappelijke ondersteuning
6.714.1.01 Gezondheidszorg
6.715.1.01 Jeugdgezondheidszorg Uniform deel
6.716.1.01 Jeugdgezondheidszorg maatwerk
6.482.1.01 Integratie
6.530.2.01 Accommodatiefonds
Onvoorzien

Toelichting
Het Welzijnsprogramma vertoont een verschil ten opzichte van de raming 2006 van
€ 459.194,- Dit verschil wordt veroorzaakt door de volgende wijzigingen:
- De uitgaven ten behoeve van het sociaal cultureel werk dalen met € 5.353,door een lager subsidiebedrag voor de Stichting samenlevingsopbouw
Lopikerwaard.
- Bij het bibliotheekwerk zijn hogere uitgaven voorzien door trendmatige
stijgingen, naast een stijging van het bedrag om te kunnen afrekenen met de
‘oude’ bibliotheekstichtingen.
- De uitgaven met betrekking tot de kinderopvang stijgen met 22%. Deze
stijging wordt veroorzaakt door de professionalisering van het
3

-

-

-

-

-

peuterspeelzaalwerk. Dit voorstel is/wordt besproken in de raadsvergadering
van juni 2006.
Voor het onderdeel Kunst, Cultuur en Vormingswerk daalt de totale subsidie
met € 337,- Dit is een effect van het op niveau brengen van de subsidies met
de subsidieverordening 2005.
Ook bij de Sport is een lichte daling van de subsidie geraamd. Ook hier is dit
het effect van de aanpssing van subsidies aan de nieuwe
subsidieverordening.
Op het terrein van de Maatschappelijke Dienstverlening wordt een stijging
voorgesteld van € 7.242,- Dit wordt veroorzaakt door de trendmatige stijging in
de begroting van het Algemeen Maatschappelijk Werk, naast het opnemen
van 5 extra trajecten outreachende hulpverlening ten bedrage van € 6.026,(meer uitleg in hoofdstuk 8)
Voor de Gezondheidszorg wordt € 5.863,- meer begroot. Deze stijging wordt
geheel veroorzaakt door stijgende kosten van de GGD MN voor 2007. Deze
begrotingswijziging is op 18 april 2006 goedgekeurd door de raad van de
gemeente Lopik.
Op het terrein van de Maatschappelijke Ondersteuning is de stijging
overduidelijk, het tekort lijkt te stijgen met € 400.000,- De nadruk ligt hier op
de schijnbare scherpe stijging van de kosten, aangezien nu voor het eerst de
kosten voor de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)
zijn opgenomen in dit Welzijnsprogramma 2007. Daarmee was en is een
bedrag gemoeid van € 425.000,- Voor een ander deel betreft het werkelijk
nieuwe uitgaven, zoals voor de Hulp bij het huishouden. De nieuwe uitkering
van het Rijk staat daar tegenover, zoals aangegeven in Hoofdstuk 9. De
invoering van de Wmo is direct verantwoordelijk voor € 405.000,- van de
totale verhoging van het Welzijnsprogramma. Dit leidt echter niet tot werkelijk
hogere kosten, aangezien het een verschuiving van posten betreft (van
voorzieningen gehandicapten naar de maatschappelijke ondersteuning).
Bij het uniforme deel van de Jeugdgezondheidszorg stijgen weliswaar de
kosten, maar de uitkering van het Rijk groeit evenredig mee, zodat het saldo
op deze post nul blijft.
Bij het maatwerkdeel van de Jeugdgezondheidszorg stijgen de kosten met
€ 20.097,- Deze stijging wordt veroorzaakt door de geraamde kosten voor het
Netwerk 12+, extra trajecten Licht Pedagogische Hulp en de kosten van het
project Integrale Jeugdgezondheidszorg. In het kader van de Nota
Jeugdbeleid zijn/worden deze kosten besproken in de raadsvergadering van
juni 2006.
Tot slot wordt een stijging voorgesteld op de post onvoorzien van dit
Welzijnsprogramma,van € 500,- De reden van deze voorgestelde verhoging is
de ervaring dat alles zo precies begroot is, dat eventuele incidentele
tegenvallers nauwelijks binnen de begroting op te vangen zijn.
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HOOFDSTUK 3
3.1

SOCIAAL CULTUREEL WERK

Wijk- en buurtgericht werken/SSL

Met het bestuur en de interim coördinator van de Stichting Samenlevingsopbouw
Lopikerwaard is het afgelopen jaar intensief contact geweest met het doel concrete
omschrijvingen van producten en diensten op te stellen. Deze producten en diensten hebben
betrekking op werkzaamheden op het terrein van ouderenwerk, mantelzorg, jongerenwerk en
wijk- /buurtwerk.
Op basis daarvan is een keuze gemaakt uit de aangeboden activiteiten. Een overzicht van
deze keuze is opgenomen in de bijlagen van dit Welzijnsprogramma, in de vorm van een
uitvoeringsovereenkomst.
Onderdeel van de uiteindelijke subsidiebeschikking voor 2007 zal een nieuwe
uitvoeringsovereenkomst zijn voor het jaar 2007, ondertekend door beide partijen. Daarmee
zijn dan de prestatie-afspraken met de SSL voor 2007 vastgelegd. Daarnaast is er de
afgelopen periode veel aandacht besteed aan de uitvoering van het jongerenwerk door de
SSL, wat ook zeker de komende periode de nodige aandacht zal vragen.
In de hier gepresenteerde cijfers voor de SSL zijn wel de kosten van het ouderenwerk en het
jongerenwerk begrepen, maar niet de afzonderlijke kosten voor het project Steunpunt
Mantelzorg en de Maaltijdvoorziening. Deze kosten zijn opgevoerd bij een andere sector,
aangezien zij meer op het terrein liggen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo). Daarmee is een apart hoofdstuk voor het ouderenwerk in het welzijnsprogramma
komen te vervallen.
Overeenkomstig een eerder vastgestelde korting op de subsidie is het subsidiebedrag voor
de SSL voor het tweede achtereenvolgende jaar verlaagd. Daarmee stellen wij voor niet
tegemoet te komen aan het verzoek van de SSL tot verhoging van de subsidie voor het jaar
2007.
3.2

Club- en buurthuiswerk

Bij de berekening van subsidies voor 2007 is de nieuwe methode van berekenen gehanteerd
voor de organisaties, die hoofdzakelijk een accommodatie beheren. De berekening van
subsidiebedragen voor deze organisaties heeft plaats gevonden op basis van het aantal m3
van de accommodatie. Het betreft: de buurtverenigingen Willige Langerak, Uitweg,
Lopikerkapel, de Stichting beheerscommissie Welzijn Polsbroekerdam en de Stichting
VOCUS.
De subsidiebedragen voor Buurtvereniging Uitweg en de Stichting VOCUS gaan voor het
tweede achtereenvolgende jaar omlaag. Dit wordt veroorzaakt door de aanpassing van de
subsidie aan het aantal m3 van de accommodatie.
Voor het overige zijn er geen ontwikkelingen met betrekking tot het club- en buurthuiswerk te
melden.
3.3

Dorpshuizen

Met het bestuur van het Dorpshuis Benschop wordt regelmatig overleg gevoerd, onder
andere in het kader van de leefbaarheid Kleine Kernen.
Met het bestuur van het Dorpshuis Lopik vindt regelmatig overleg plaats met betrekking tot
de plannen voor een nieuwe accommodatie, het Cultureel Centrum Lopik.
Ook met het bestuur van het Dorpshuis Polsbroek vindt overleg plaats om te bezien of zij in
staat zijn een sluitende exploitatie van het gebouw te realiseren.
Bij de berekening van subsidie voor de dorpshuizen is het uitgangspunt van de m3 per
accommodatie gebruikt.
5

3.4.

Jeugd en Jongeren.

Zoals gemeld in de inleiding zal een deel van het budget voor Jeugd en Jongerenwerk met
ingang van 2007 worden ondergebracht bij het Sociaal Cultureel Werk.
Bij de jeugdorganisaties, die worden gesubsidieerd op basis van het aantal jeugdleden daalt
de subsidie voor de KPJ Cabauw nog een jaar. Na drie jaar, in 2008, is de subsidie in
overeenstemming met het aantal jeugdleden.
Voorgesteld wordt het projectkrediet Jeugd en Jongeren en de Stelpost Jongerenwerk
voortaan samen te voegen tot één budget. Dit budget kan breed worden ingezet voor de
ondersteuning van initiatieven vanuit jongeren(-werk).
Zo zal het mogelijk blijven aanvragen te honoreren in het kader van de regeling ‘Eigenwijs’
(snel budget voor jongereninitiatieven). Daarnaast wordt het projectkrediet nu aangewend
om bijvoorbeeld de uitvoering van de straatspeeldag mogelijk te maken.
Met de beide organisaties van het Kindervakantiewerk zijn uitvoeringsovereenkomsten
afgesloten. Gezien de omvang van het subsidiebudget gelden deze afspraken voor een
periode van vier jaar.
3.5.

Oranje organisaties.

Met de Oranje organisaties zijn eveneens uitvoeringsovereenkomsten afgesloten. Gezien de
omvang van de subsidies gelden deze eveneens voor vier jaar.
Met de Stichting Oranjecomité Lopik zal tussentijds overleg plaatsvinden met betrekking tot
de mogelijkheden van realisatie van de uitvoeringsovereenkomst.
3.6.

Zelforganisaties.

- De Stichting Mashid Anour heeft voor 2007 opnieuw subsidie aangevraagd. Voor 2006
was geen aanvraag ingediend.
Het voorstel is de gevraagde subsidie toe te kennen en een uitvoeringsovereenkomst op te
stellen, als integraal onderdeel van de subsidietoekenning.
-

Het Breed Platform Ouderen Lopik werd voorheen gesubsidieerd onder de
noemer van het flankerend ouderenbeleid. Het voorstel is dat niet langer te
doen en de hernieuwde subsidieaanvraag van het BPOL te scharen onder
het sociaal cultureel werk.

Welzijnsprogramma 2007
sociaal cultureel werk
productnummer 6.630.1.01
WP 2005
WP 2006
WP 2007
instelling
Totaal Lasten
ECL
210.630
203.408 198.055
Club- en buurthuiswerk
4.2.006
Buurtvereniging Willige Langerak
865
1.073
1.073
4.2.006
Buurtvereniging Uitweg
1.912
1.467
1.133
4.2.006
Buurtvereniging Lopikerkapel
1.278
1.646
1.646
4.2.006
St. beheercie Welzijn Polsbroekerdam
588
1.375
1.375
4.2.006
St. V.O.C.U.S.
3.247
3.147
3.072
bovenstaande organisaties worden gesubsidieerd op basis het aantal m3 van de accommodatie
8.299
subtotaal van deze organisaties
7.890
8.708
Dorpsverenigingen (zonder accommodatie)
4.2.006
Dorpsvereniging Polsbroek
432
525
525
4.2.006
Buurtvereniging Cabauw
414
289
195
4.2.006
Buurt en speeltuinverenging 't Jaarsveldje
359
359
Subsidieplafond sociaal cultureel werk (categorie B)
846
1.173
1.079
Jeugd en jongeren
4.2.006
St. Jeugdwerk St. Jacobus
643
655
655
4.2.006
KPJ Cabauw
979
734
550
4.2.006
Scoutinggroep Lopik Cliffort Reichert
321
321
321
Subsidieplafond Jeugd en Jongeren (categorie B)
1.943
1.710
1.526
4.2.006
Stelpost/projectkrediet jeugd en jongeren
3.622
3.622
3.622
de Dorpshuizen vragen jaarlijks subsidie aan op basis van m3
4.2.006
Dorpshuis Lopik
4.2.006
Dorpshuis Polsbroek
4.2.006
Dorpshuis Benschop
subtotaal dorpshuizen

8.685
9.934
9.803
28.422

11.683
8.537
10.255
30.475

11.683
7.690
10.255
29.628

met onderstaande organisaties zijn uitvoeringsovereenkomsten afgesloten
Oranje-organisaties
4.2.006
Oranjecomite Benschop
865
4.2.006
Oranjevereniging Polsbroek
320
4.2.006
Stichting Oranjecomite Lopik
1135
subtotaal oranje-organisaties
2320
4.2.006
St. Kindervakantiewerk Lopik
1.500
4.2.006
Vakantieontspanning Benschop
900
4.2.006
Breed Platform Ouderenbeleid Lopik (BPOL)
681
4.2.006
St. Samenlevingsopbouw Lopikerwaard
161.000
4.2.006
St Mashid Anour
1.506

865
320
1.135
2.320
1.500
900
0
153.000
0

865
320
1.135
2.320
1.500
900
681
147.000
1.500

0
203.408

0
198.055

Baten
0
Saldo
210.630
Toelichting:
De afgesloten uitvoeringsovereenkomsten zijn opgenomen
in de bijlagen.
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HOOFDSTUK 4

KINDEROPVANG

De beschikbare kinderopvanggelden zijn bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor
kinderopvang van minder draagkrachtige ouders. Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang
ingevoerd. De ervaring daarmee leert dat er weinig aanvragen zijn voor gemeentelijke
vergoeding kosten kinderopvang. Dit budget kan worden verlaagd naar € 10.000. In geval er
toch veel aanvragen zijn kan de reserve kinderopvang worden aangesproken.
Het subsidiebudget peuterspeelzaalwerk was vastgesteld tot 2006. In juni 2006 is/wordt de
nota peuterspeelzaalwerk 2006-2010 vastgesteld. Daarmee is gekozen voor een structurele
verhoging van de subsidie voor het peuterspeelzaalwerk tot 2010, waardoor de
professionalisering verder vorm kan krijgen.

Welzijnsprogramma 2007
ECL

Kinderopvang
productnummer 6.650.1.01
WP 2005
WP 2006
WP 2007
instelling
Totaal Lasten
118.000
97.000 117.898
Kinderopvang

36.000

15.000

10.000

Peuterspeelzalen Lopik

82.000

82.000

107.898

Inkomsten
aflossing Tover

11.944

11.944

11.944

Totaal Baten

11.944

11.944

11.944

Saldo

106.056

85.056

105.954

Toelichting
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HOOFDSTUK 5
5.1.

BIBLIOTHEEKWERK

Toekomst bibliotheekbeleid

Naar aanleiding van het rapport van de commissie Meijer is landelijk gewerkt aan de
vernieuwing van het bibliotheekstelsel. Het streven was en is een landelijk stelsel van
regionale bibliotheken. Een regionale bibliotheek is een zelfstandige organisatie met één of
meerdere vestigingen die in één of meerdere gemeenten een bibliotheekvoorziening
aanbiedt. De regionale bibliotheek is verantwoordelijk voor een aantal kerntaken. De huidige
uitvoerende en directievoerende taken van de Provinciale Bibliotheekcentrale Utrecht
(PBCU) zijn overgedragen aan de regionale bibliotheken. De PBCU zal worden omgebouwd
tot een facilitair bibliotheekbedrijf en maakt nu een reorganisatie door.
De nieuwe stichting regionale bibliotheek Lek en IJssel is op 1 januari 2006 opgericht.
In regionaal verband wordt er bibliotheekbeleid ontwikkeld.
Het basispakket van dienstverlening door de regiobibliotheek is in alle regiogemeenten
hetzelfde. Elke gemeente kan daarnaast nog een aanvullend pakket afnemen. Afspraken
over de dienstverlening door de regiobibliotheek worden vastgelegd in een
uitvoeringsovereenkomst met de gemeente. Vooruitlopend op die nieuwe manier van
subsidiëren, hebben beide bibliotheken een activiteitenplan ingediend.
Het is van groot belang de subsidie aan de bibliotheken te blijven indexeren. Onze gemeente
zit nu net boven het landelijk ingevoerde instapbedrag. Dit instapbedrag is voor kleine
gemeenten gesteld op € 11,- per inwoner (het gemeentelijk subsidiebedrag minus de
huisvestingskosten). Als een gemeente daaronder zit, vervalt het recht op rijks- en
provinciale middelen, zoals die beschikbaar worden gesteld voor procesbegeleiding van de
regionalisering en vernieuwingsprojecten.
5.2.
Subsidieaanvraag.
Naar verwachting hebben de oude lokale bibliotheekstichtingen hun werkzaamheden
afgerond / overgedragen op 31 december 2006 en worden ze per die datum opgeheven.
De Stichting Lek en IJssel vraagt voor beide bibliotheken - in Lopik en Benschop - voor 2007
een subsidie van € 205.920,- (inclusief de biliobus) Een stijging ten opzichten van 2006 van
4%. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de CAO-loonkosten,
naast andere compensabele kosten.
Wij stellen voor dit bedrag toe te kennen en bij het verstrekken van de subsidiebeschikking
de prestaties, in de vorm van een uitvoeringsovereenkomst, vast te leggen voor 2007.
Voor 2007 is een bedrag opgevoerd op de begroting van € 2.900,- om het mogelijk te maken
af te rekenen met de beide bibliotheken, op basis van vooraf overeengekomen
compensabele kosten over het jaar 2006.
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Welzijnsprogramma 2007
ECL
4.2.006

Bibliotheekwerk
productnummer 6.510.1.01
WP 2005
WP 2006
WP 2007
instelling
Totaal Lasten
192.000
198.000
208.820
Regiobibliotheek, inzake
205.920
Bibliotheek Benschop
65.352
65.096
Bibliotheek Lopik, incl. bibliobus
126.648
130.065
Nabetaling goedgekeurde kosten
Totaal Baten

0

2.839
0

2.900
0

Saldo

192.000

198.000

208.820

Toelichting
Met de bibliotheken zijn prestatieafspraken gemaakt in de vorm van een
uitvoeringsovereenkomst als bijlage bij de subsidietoekenning.

HOOFDSTUK 6

KUNST, CULTUUR EN VORMINGSWERK

6.1
Vormings- en ontwikkelingswerk
Er zijn op dit gebied geen nieuwe ontwikkelingen.
6.2
Emancipatieactiviteiten
Er zijn ten aanzien van de emancipatieactiviteiten geen ontwikkelingen.
Sinds 2005 is een bedrag van € 500,- onttrokken aan het projectkrediet Emancipatie. Dit
bedrag is destijds beschikbaar gesteld voor organisatie van de Open Monumentendag.
Vanaf 2007 zal geen bedrag meer in dit Welzijnsprogramma worden opgenomen voor de
Open Monumentendag. Uitgaven hiervoor zullen dan worden opgenomen onder de noemer
Monumentenzorg in de gemeentebegroting.
6.3
Kunstbeoefening en muzikale vorming
Op basis van de nieuw vastgestelde subsidieverordening en grondslagen voor subsidiëring
zijn de subsidiebedragen voor beide muziekverenigingen voorgesteld.
Daarbij valt op te merken dat het verschil in subsidiebedragen kleiner is geworden tussen de
beide organisaties.
6.4
Kunst in de Kernen
Op 24 februari 1998 heeft de gemeenteraad beleidsregels voor de subsidieregeling Kunst in
kernen vastgesteld.
Voor 2007 zijn geen aanvragen ingediend voor de regeling Kunst in de Kernen.
Om die reden heeft uw raad in 2005 besloten geen geld te reserveren voor aanvulling van
het fonds. Wij stellen voor dit beleid voort te zetten.
Uit de bestaande reserve is het mogelijk eventuele projecten te realiseren.
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Welzijnsprogramma 2007
ECL

Kunst, cultuur en vormingswerk
productnummer 6.511.1.01
instelling
Totaal Lasten
Vormings- en ontwikkelingswerk
Zij actief, Katholiek vrouwennetwerk
projectkrediet emancipatie

WP 2005

WP 2006

WP 2007

15.693

17.551

17.214

82
367

100
367

100
367

4.2.006
Werkgroep Kursusprojekt Benschop
1.792
1.792
4.2.006
Vrouwenraad Lopik
1.293
1.293
Met het Kursusprojekt en de Vrouwenraad is een uitvoeringsovereenkomst afgesloten

1.792
1.293

4.2.006
4.2.006

Kunstbeoefening en muzikale vorming
4.2.006
Christelijk Gemengde Zangvereniging De Lofstem
713
4.2.006
Christelijke Zangvereniging Halleluja
466
4.2.006
Vereniging Christelijke Koren Polsbroek
1.861
4.2.006
St. Muziek en Theater Lopik
640
4.2.006
Toneelvereniging AKBETO
351
4.2.006
Koor Onder Ons.
0
deze organisaties hebben een subsidiebeschikking voor vier jaar ontvangen

836
592
1.438
640
351
105

836
592
1.101
640
351
105

2.087
3.874
2.167
12.159

3.120
4.701
2.216
13.999

3.120
4.701
2.216
13.662

Projectkrediet "Kunst in de kernen

0

0

0

Totaal Baten

0

0

0

15.693

17.551

17.214

4.2.006
Muziekvereniging Onderling Genoegen
4.2.006
Muziekvereniging Crescendo
4.2.006
St. Muziekeducatie Lopik
subsidieplafond/subtotaal kunst- en muzikale vorming

Saldo

Toelichting
Voor de bepaling van het subsidieplafond zijn de bedragen van zowel de meerjarige
subsidies, als de toekenningen voor één jaar voor de kunstbeoefening en muzikale
vorming bij elkaar geteld.
De stand van de reserve per 1-1-2006 Kunst in de Kernen bedraagt 9.434,-
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HOOFDSTUK 7

SPORT

7.1
Georganiseerde sport
Na een eerste herijking van de subsidies voor sportverenigingen is 2007 het tweede jaar van
de nieuwe wijze van subsidiëren geweest. Op basis van een, door de Sportraad, ontwikkelde
eigen wijze van subsidieberekening zijn de nieuwe bedragen tot stand gekomen.
De vermindering van subsidies voor een aantal organisaties zal zoals afgesproken verlopen
overeenkomstig hetgeen in de subsidieverordening daarover bepaald is. (40 –30 –30 %)
7.2
Sportbehartiging- en stimulering
Verschillende verenigingen doen een beroep op het Sportpromotiefonds van de Stichting
Sportraad voor activiteiten met een stimulerend karakter.
Mede door impulsen vanuit het jongerenwerk van de SSL lijkt er meer samenwerking tussen
het jongerenwerk en de sportsector tot stand te komen.
Zowel in het kader van het Gezondheidsbeleid, als vanuit de invalshoek van het Jeugdbeleid
is dat aan te merken als een positieve ontwikkeling.
Daarnaast zijn er toenemende contacten met het basisonderwijs in het kader van een
ingediende aanvraag bij het rijk voor de regeling Buurt - Onderwijs – Sport. Op basis van
deze regeling willen wij een integrale aanpak van de toenemende problematiek van
overgewicht aanpakken.
Tot slot moet hier vermeld worden dat regionaal gewerkt wordt aan een inventarisatie van
sportvoorzieningen voor mensen met een handicap, in samenwerking met Sport Service
Midden Nederland.
7.3
Sport en beweging
De werkgroep Sport en Beweging heeft voor het schoolgebruik van de
binnensportaccommodaties een protocol opgesteld. In het protocol worden de onderlinge
taken en verantwoordelijkheden verduidelijkt, om daarmee de veiligheid voor de leerlingen
en leerkrachten zoveel mogelijk te waarborgen.
Deze procedure kan voor elke school verschillend zijn.
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Welzijnsprogramma 2007
Sport
productnummer 6.530.1.01
WP 2005
WP 2006
WP 2007
instelling
Totaal Lasten
38.354
39.897
38.491
Georganiseerde sport
4.2.006
Badmintonvereniging De Zender
737
1.880
1.880
Tennisvereniging Lopik
1.051
1.636
1.636
Kegelvereniging Wieleroord '80
682
579
502
Reddingsbrigade De Waterratten
539
492
457
Badmintonvereniging Benschop/de Bereshuttle
817
692
597
Tafeltennisvereniging BAT
531
415
328
Voetbalvereniging SPV'81
1.087
1.897
1.897
Gymnastiekvereniging SPV
1.400
1.863
1.863
Volleybalvereniging De Gollefies
148
151
151
Tafeltennisvereniging Radiair
418
318
243
L.R & P.C. Benschopperruiters
733
744
744
Schaakvereniging Lopik
138
180
180
L.R.& P.C. Loepwick
925
864
818
4.2.006
St.Sportieve recreatie Benschop
427
339
274
bovenstaande organisaties hebben een subsidietoekenning voor 4 jaar ontvangen
4.2.006
Volleybalvereniging Midstaete/LVV
3.287
3.154
3.054
Christelijke Gymvereniging SSS
4.798
4.445
4.180
Benschopse Gymnastiek Vereniging
2.152
2.388
2.388
Tennisvereniging Benschop
3.201
3.047
2.931
Voetbalvereniging Benschop
2.745
2.942
2.942
Volleybalvereniging BEVOC
1.731
2.082
2.082
Voetbalvereniging Cabauw
3.927
3.332
2.887
4.2.006
Sportvereniging Lopik
3.573
3.871
3.871
Gezien de omvang van de subsidie vraagt de tweede categorie jaarlijks subsidie aan
Frictiefonds sport (v.a.2008 weer beschikbaar)
721
0
0
subtotaal georganiseerde sport/ Subsidieplafond
35.768
37.311
35.905
ECL

4.2.006

Sportbehartiging en -stimulering
St. Sportraad Lopik
Sportpromotiefonds
Kadertrainingen

1.724
431
431
2.586

1.724
431
431
2.586

Toelichting
In de totalen is nu duidelijk het effect te zien van de herschikking van subsidiebedragen. Na een stijging in 2006 daalt nu de totale bijdrage. Dit effect zal
doorwerken tot 2008, als de herverdeling van subsidies afgerond is.
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1.724
431
431
2.586

HOOFDSTUK 8

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

8.1
Maatschappelijk werk
Het Algemeen Maatschappelijk Werk positioneert zichzelf als een lokale basisvoorziening en
verleent eerstelijnshulp aan gezinnen en kinderen met (psycho-)sociale problemen. Daarmee
vormt het AMW een belangrijke schakel tussen verschillende disciplines en voorzieningen op
het gebied van zorg en welzijn.
In 2005 is met Vitras een budgetcontract gesloten dat loopt tot en met 31 december 2006.
Voor het einde van dit jaar – november 2006 – zal een nieuwe vorm vastgelegd worden,
waarin verstrekking van subsidie plaats vindt. Overeenkomstig de Algemene Wet
Bestuursrecht zal een subsidiebeschikking afgegeven worden, gekoppeld aan een
uitvoeringsovereenkomst waarin prestaties zijn vastgelegd. De besprekingen over inhoud en
vorm van de overeenkomst worden gevoerd door 7 gemeenten, samenwerkend op het
terrein van het maatschappelijk werk.
Vitras vraagt voor 2007 een bedrag van € 124.267,- Dit bedrag is beduidend hoger dan het
bedrag voor 2006. Dit wordt veroorzaakt door de extra inzet, die vanuit het AMW gepleegd
zal worden op de terreinen van het Vangnet Lekstroom en het Advies – en Steunpunt
Huiselijk Geweld. Omwille van de overzichtelijkheid is ervoor gekozen deze kosten hier in het
Welzijnsprogramma weer te geven, terwijl de kosten feitelijk direct verband houden met de
Wet maatschappelijke ondersteuning. Zowel de aanpak Huiselijk Geweld is daarin
ondergebracht, als de taken van de gemeente op het gebied van de Openbare Geestelijke
Gezondheids Zorg (OGGZ). Invulling en afstemming van deze taken geschiedt in nauw
overleg met de stad Utrecht, als centrumgemeente voor deze regio.
In 2006 is er in de eerste twee kwartalen opnieuw sprake van –geringe- wachtlijsten voor het
algemeen maatschappelijk werk in Lopik. Ook is er, blijkens het jaarverslag 2005, een einde
gekomen aan een periode van onderproductie door het AMW in Lopik.
Om die reden stellen wij voor de aanvraag voor 5 extra trajecten door Vitras te honoreren.
De extra trajecten worden aangeduid als ‘outreachende trajecten’ en hiermee is een bedrag
gemoeid van € 6.026,- De trajecten zijn vooral bedoeld voor de toeleiding naar de reguliere
hulpverlening en in die zin te onderscheiden van de reguliere hulpverlening.
8.2.
Zorg
Onder deze noemer worden een aantal kleinere organisaties, naar de omvang van de
subsidie gemeten, gesteund door de gemeente Lopik. Hiervoor is een relatief klein budget
beschikbaar, wat ons inziens slechts ten dele recht doet aan het werk van deze organisaties.
Veruit de meeste van deze organisaties hebben voor de jaren 2006 tot en met 2009 een
subsidietoekenning ontvangen. Zij hebben derhalve geen nieuwe subsidieaanvraag
ingediend.
Overeenkomstig hetgeen daarover gezegd is in de nota Volksgezondheidsbeleid Lopik en
bijzonder passend binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning willen wij de komende
periode meer aandacht besteden aan de samenhang in de (niet) -professionele zorg.
Stichting Thuishulpcentrale
Met name door de Stichting Thuishulpcentrale wordt al meerdere jaren aangedrongen op
verhoging van de subsidie, zo ook dit jaar.
Voor 2006 is het subsidiebedrag ook verhoogd van € 600,- naar € 1.200,In de aanvraag voor 2007 baseert de Thuishulpcentrale zich alvast op de overgang van de
subsidieregeling Coördinatie Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg (CVTM) van het
Zorgkantoor naar de gemeente(n). Naar het zich nu laat aanzien ontvangt de
Thuishulpcentrale ook in 2007 gelden uit deze regeling en zal de verantwoordelijkheid pas in
2008 naar de gemeente overgeheveld worden, in het kader van de Wmo.
In afwachting van de feitelijke overgang van deze subsidieregeling van het Zorgkantoor naar
de gemeente, stellen wij voor om vooralsnog niet tot toekenning van het gevraagde bedrag
over te gaan.
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Josti Vrienden
De stichting Josti Vrienden werd de afgelopen jaren op incidentele basis gesubsidieerd.
Gezien echter het terugkerend karakter van hun aanvraag wordt voorgesteld hiervoor vanaf
2007 jaarlijks een bedrag op te nemen in het Welzijnsprogramma.

Welzijnsprogramma 2007

4.2.006

Maatschappelijke dienstverlening
WP 2007
productnummer 6.620.1.01
WP 2005
WP 2006
instelling
Totaal Lasten
119.486
120.500
127.742
Maatschappelijk Werk
Zorgservice Vitras AMW
117.416
117.025
124.267

4.2.006
4.2.006
4.2.006
4.2.006
4.2.006
4.2.006
4.2.006

Zorg
De Zonnebloem, afdeling Benschop Polsbroek
De Zonnebloem, afdeling Lopik Cabauw
Stichting Thuishulpcentrale
Gehandicaptenorg. Nederland, af. lopikerwaard
Ijsselsteinse Sportst. Samen Verder
De Paraplu
Josti Vrienden (voorheen incidenteel)

ECL

600

225

600
600
1.200
0
600
250
225

600
600
1.200
0
600
250
225

Totaal Baten

0

0

0

Saldo

119.486

120.500

127.742

incl
600
45
600

Toelichting
Een aantal organisaties zijn uit deze lijst verwijderd met het oog op de
begroting voor de Wmo voor 2007. De subsidies voor deze organisaties zijn elders
in het Welzijnsprogramma opgenomen.
Voor vrijwel alle organisaties uit bovenstaande lijst geldt dat deze onder de werking
van de Wmo gaan vallen.
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HOOFDSTUK 9

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

9.1.
Algemeen
De huidige Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), Welzijnswet, huishoudelijke
verzorging (uit Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten – AWBZ), enkele AWBZsubsidieregelingen, waaronder mantelzorg en vrijwilligerswerk en onderdelen van de Wet
Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) zullen ondergebracht worden in de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Net als alle andere Nederlandse gemeenten staat de gemeente Lopik voor de opdracht de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in te voeren per 1 januari 2007. Vanaf de
ingangsdatum moeten gemeenten de zaak op orde hebben.
De gemeente Lopik heeft een belangrijke stap in dat proces inmiddels gezet:
De raad heeft op 13 december 2005 ingestemd met de Startnota Wet maatschappelijke
ondersteuning in Lopik. Daarin zijn op een groot aantal terreinen de uitgangspunten
vastgesteld die Lopik wil hanteren bij het uitvoeren van de Wet.
Zo zijn in de Startnota bijvoorbeeld uitspraken gedaan over de manier waarop de toegang tot
de Wmo wordt geregeld, over voorlichting en advies aan klanten – de 1-loketfunctie, het
gebruik van een persoonsgebonden budget en de manier waarop toekomstige klanten
invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid en de uitvoering van het beleid.
Het wetsvoorstel Wmo is op 14 februari jl. met een grote meerderheid van stemmen
aangenomen door de Tweede Kamer. Er is een groot aantal wijzigingsvoorstellen
(amendementen) ingediend, die ook voor de uitwerkingen van het beleid van de gemeente
Lopik van belang zijn.
Zo is de gemeente nu verplicht om voorzieningen te treffen voor mensen die zich door hun
beperkingen niet zelf kunnen redden (compensatieplicht). Dat kan in de vorm van een
voorziening in natura, of door middel van een persoonsgebonden budget, als het een
individuele voorziening betreft.
Daarnaast moet de gemeente in een verordening vastleggen dat cliënten maar naar één
loket hoeven voor Wmo-voorzieningen. Wie van de Wmo gebruik maakt krijgt
medezeggenschap en klachtrecht bij de gemeente en klachtrecht bij de aanbieders van zorg.
Vanaf 2007 moeten de gemeenten jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek (laten)
uitvoeren, waarvan de resultaten openbaar gemaakt (moeten) worden.
Invoering van deze wet zorgt voor een groot aantal extra taken voor de gemeente Lopik.
Veruit de belangrijkste daarvan is het verzorgen van het aanbod Huishoudelijke Verzorging,
of: Hulp bij het Huishouden, zoals het onder de Wmo zal gaan heten.
Inmiddels is/wordt de uitwerkingsnotitie Hulp bij het huishouden behandeld in de raad van de
gemeente Lopik.
Andere beleidsstukken, waaronder de verordening Wmo zullen binnenkort volgen.
De gepresenteerde cijfers zijn nadrukkelijk onder voorbehoud. Definitieve(re) cijfers zijn naar
alle waarschijnlijkheid in het najaar beschikbaar. Zo mogelijk zullen deze verwerkt worden in
de definitieve versie van dit Welzijnsprogramma en de gemeentebegroting 2007.
9.2
Verbrede inzet WVG-Gelden
Voor 2007 is één aanvraag voor het fonds Verbrede inzet WVG-Gelden ingediend. Het
betreft opnieuw de aanvraag van de SSL. Het leasecontract voor de huidige bus voor
ouderenvervoer loopt af en zij gaat een nieuw leasecontract afsluiten voor deze bus. Deze
bus moet opnieuw voorzien worden van een rolstoellift, om ook deze doelgroep te kunnen
vervoeren. De totale kosten worden begroot op € 17.375,- waarvan maximaal 85%
gesubsidieerd zal worden. In 2006 heeft de Stichting om diverse redenen geen kans gezien
de huidige bus te vervangen. De planning is nu dat de vervanging in 2007 gerealiseerd
wordt. Aangezien de aanvraag bij het vorige Welzijnsprogramma positief is beoordeeld
hebben wij niet opnieuw advies gevraagd aan het Cliëntenplatform Lopik. Zij adviseerden
vorig jaar positief met betrekking tot deze aanvraag. Het uitgebrachte advies zal met het
aanbieden van het Welzijnsprogramma 2007 opnieuw aan de raad worden voorgelegd.
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Vangnet Lekstroom.
In april 2005 heeft de raad ingestemd met het voornemen om deel te nemen in het project
Vangnet en Advies Lekstroom. Daartoe zijn voor 2006 apart middelen beschikbaar gesteld.
Met ingang van 2007 zal het – naar verwachting - mogelijk zijn hiertoe gelden van de
voormalige AWBZ–bijdrage in te zetten vanuit het gemeentefonds. Tot op dit moment is het
echter niet definitief of deze bedragen per 1 januari 2007 werkelijk overgeheveld zullen
worden naar het gemeentefonds. Bovendien wordt in de tussentijd gewerkt aan een
convenant tussen centrumgemeente Utrecht en de regiogemeenten, waaronder Lopik, op
het terrein van de Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ)
Aangezien nog niet duidelijk is wat de eventuele gevolgen zijn van de veranderingen,
samenhangend met de Wet maatschappelijke ondersteuning, stelt de GGD MN voor om voor
2007 een bedrag van € 0,40 per inwoner te reserveren voor dit doel. Om die reden wordt
voorgesteld een bedrag van € 5.600,- op te nemen in de begroting. Deze kosten komen
bovenop het extra bedrag dat ten behoeve van de inzet van het Algemeen Maatschappelijk
Werk geraamd is ( zie hoofdstuk 8)

Welzijnsprogramma 2007
ECL
4.2.006
4.2.006.
4.2.006.
4.2.006.
4.2.006.

Wet maatschappelijke ondersteuning
productnummer 6.620.1.02
WP 2005
WP 2006
WP 2007
instelling
Totaal Lasten
14.521
17.021 417.891
Maaltijdvoorziening SSL
7.487
7.487
7.487
Steunpunt mantelzorg Lopik
5.900
5.900
5.900
St. BOKA IJsselstein
1.134
1.134
1.134
Vangnet Lekstroom
2.500
5.600
0
14.770
Verbrede inzet WVG-gelden
0
(het betreft hier geen toevoeging aan de reserve)

34824 v.m Wet Voorzieningen Gehandicapten
Hulp bij het Huishouden 1
Hulp bij het Huishouden 2
Persoons Gebonden Budget
4.2.006 Coordinatie Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg
34418 Uitvoeringskosten,
incl. Wmo Platform en Loket

totaal uitgaven
Verwachte inkomsten
Rijksbijdrage HH, inclusief uitv.kst
Eigen Bijdrage - via CAK
Overheveling subsidieregelingen Zorgkantoor
totaal inkomsten
Saldo

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

405.000
71.000
344.000
65.000
6.000
31.000

14.521

17.021

956.891

0

0

430000
77000
32000
539000

14.521

17.021

417.891

Toelichting
Het voorziene tekort wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de kosten van
de voormalige WVG-voorzieningen. Dat zijn kosten die voorheen ook gemaakt zijn.
De uitvoering van de WVG wordt nu verzorgd door Nieuwegein en was begroot onder
productnummer: 6.652.1.01
De uitvoeringskosten zijn hier afzonderlijk opgevoerd, omdat deze met de invoering
van de wet ook afzonderlijk door het Rijk vergoed worden.
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HOOFDSTUK 10
10.1

GEZONDHEIDSZORG

Gezondheidszorg

GGD Midden-Nederland
Op grond van een gemeenschappelijke regeling ontvangt de GGD jaarlijks een bijdrage die
wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners. De gevraagde bijdrage per inwoner zal
volgens verwachting van de GGD stijgen in 2007. Het bedrag gaat dan van € 10,69 in 2004,
via € 10,43 in 2005 en € 10,66 in 2006 naar € 11,10 in 2007.
Op basis van de prognose van het aantal inwoners van de gemeente wordt de totale bijdrage
over 2007 geraamd op € 155.103,- Daarmee zal een project ‘GGD op Maat’ uitgevoerd
worden. De raad van de gemeente Lopik heeft ingestemd met deze begrotingswijziging in
haar vergadering van 18 april 2006.
De afrekening vindt plaats op basis van het werkelijke inwoneraantal per 1-1-2008.
Overige organisaties
Met betrekking tot de overige gesubsidieerde organisaties zijn geen ontwikkelingen te
melden.

Welzijnsprogramma 2007

4.2.006
4.2.006
4.2.006
4.2.006
4.2.006

Gezondheidszorg
productnummer 6.714.1.01
WP 2005
WP 2006
WP 2007
instelling
Totaal Lasten
145.355
152.086 157.949
EHBO-vereniging De Wiel Lopik
457
457
457
EHBO-vereniging Benschop
599
599
599
EHBO-vereniging Polsbroek
318
318
318
Nederlandse Patiëntenvereniging Lopikerwaard
600
600
600
St. Terminale Thuiszorg
600
600
600

4.2.006
4.2.006

GGD Midden-Nederland
inspectie GGD

142.781

149.240
272

155.103
272

Totaal Kosten

145.355

152.086

157.949

0

0

0

ECL

Totaal Baten

Saldo
145.355
152.086 157.949
Toelichting
Met de GGD MN is geen subsidierelatie. Het betreft hier een gemeenschappelijke
regeling met 20 andere gemeenten.
Op 18 april heeft de raad ingestemd met de concept begroting van de GGD MN.
De kosten voor de Jeugdgezondheidszorg zijn ondergebracht bij het product
Jeugdgezondheidszorg, uniform en maatwerkdeel.
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HOOFDSTUK 11

JEUGDGEZONDHEIDSZORG

11. 1. Jeugdgezondheidszorg uniform
In het kader van de Wet op de Jeugdzorg (ingangsdatum 1 januari 2005 ) zijn 21 gemeenten
– met elkaar – bezig om de Integrale Jeugdgezondheidszorg vorm te geven.
Daarbij moet een afstemming tot stand komen tussen het deel JGZ van Vitras (voorheen de
OKZ – 0 tot 4 jaar) en de JGZ, uitgevoerd door de GGD, van 4 tot 19 jaar.
In het kader van de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de jeugdzorg en de gewenste
totstandkoming van integrale jeugdgezondheidszorg wordt nu voorgesteld het budget voor
de jeugdgezondheidszorg van Vitras in dit Welzijnsprogramma op te nemen.
De voorziene wijziging in het budget van € 252.000,- naar € 260.345,- wordt veroorzaakt
door een andere wijze van doorberekening van kosten bij de aanbieder. Deze stijging van
kosten is budgettair neutraal voor de gemeente Lopik, aangezien de Specifieke Uitkering
(RSU) van het Rijk meestijgt.
11.2. Jeugdgezondheidszorg maatwerk
Integrale Jeugdgezondheidszorg.
Bij het vormgeven van de Integrale jeugdgezondheidszorg is de aansluiting tussen de
verschillende aanbieders van groot belang. Voor de gemeente(n) is het noodzakelijk meer
inzicht te krijgen in de producten van de aanbieders afzonderlijk.
Daartoe hebben de samenwerkende gemeenten in 2004 besloten een projectleider aan te
stellen voor de periode van anderhalf jaar. Deze persoon zal de gemeenten van de
gevraagde gegevens voorzien en voorstellen ontwikkelen om tot heldere afspraken tussen
partijen te komen. De kosten voor de projectleider zijn begroot in het maatwerkdeel van de
jeugdgezondheidszorg.
Logopedie
De gemeente Lopik neemt het pakket ‘Logopedie’ af van de GGD. Daarmee is vastgelegd
dat de GGD zorg draagt van de logopedische screening van alle 5-jarigen in de gemeente.
Logopedie op de basisschool
Naast de logopedische screening door de GGD, loopt sinds een aantal jaren het project
“Logopedie op de basisschool”. Doel van het project is het bieden van logopedische hulp op
de basisschool. Op deze manier kan op een laagdrempelige manier dicht bij huis hulp
worden geboden aan kinderen. Sinds dit jaar worden drie locaties uitgekozen door de
werkgroep Logopedie op grond van het aantal geïndiceerde leerlingen en het aantal
leerlingen dat al een behandeling volgt. Dit jaar zal het project worden uitgevoerd op de
volgende drie locaties: (invoegen!).
De logopediebehandeling wordt vergoed door de ziektekosten-verzekeraars. De reiskosten
en de reistijd van de logopediste worden betaald door de gemeente en scholen samen, ieder
voor 50%.
Projecten
Zoals aangekondigd is een deel van de begroting voor het jeugd en jongerenwerk verhuisd
binnen het Welzijnsprogramma. Dat geldt ook voor de projecten waar hier op gedoeld wordt.
Het gaat dan om de training Sociale Vaardigheden, het Opvoedspreekuur en de Netwerken
12- en 12+.
Het Opvoedspreekuur zal in het najaar van 2006 geëvalueerd worden met de aanbieder.
Zonodig zullen de afspraken op basis van die evaluatie gewijzigd worden. Wijziging van de
afspraken kan verder ingegeven worden door landelijke ontwikkelingen rond de zogenoemde
Ouder en Kind-centra zoals voorgesteld door Dhr. van Eijk van de Operatie Jong. In verband
hiermee valt een verdere integratie van Jeugdgezondheidszorg en het Opvoedspreekuur te
verwachten.
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Samenhangend hiermee valt een soortgelijke ontwikkeling te verwachten voor het bestaande
Netwerk 12- en het op te richten netwerk 12+.
De zorgketen wordt in die zin korter en steeds meer sluitend.
Extra trajecten.
Als onderdeel van het bestuurlijk akkoord met de provincie Utrecht, zoals afgesloten in juni
2005, is de gemeente Lopik op basis van de Wet op de Jeugdzorg verantwoordelijk voor het
bieden van extra trajecten Licht Pedagogische Hulp.
In het kader van de nota Jeugdbeleid (november 2005) is hiervoor extra geld gevraagd aan
de raad. Met ingang van 2007 zal dit budget worden ingezet voor nader aan te wijzen
vormen van hulp aan jeugdigen en/of hun ouders.

Welzijnsprogramma 2007
ECL

Jeugdgezonheidszorg
productnummer 6.715.1.01
WP 2005
WP 2006
WP 2007
instelling
Totaal Lasten
0
0
0
Vitras Jeugdgezondheidszorg uniform deel
259.000
252.000 260.345
inkomsten
Bijdragen van het Rijk in kosten JGZ
in de vorm van Regeling Specifieke Uitkering
Totaal Baten

259.000

252.000

260.345

259.000

252.000

260.345

Saldo
0
0
Toelichting
Met de andere Vitras (JGZ)-gemeenten is afgesproken de gehele RSU- JGZ aan
Vitras betaalbaar te stellen.
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Welzijnsprogramma 2007
Jeugdgezondheidszorg Maatwerkdeel
productnummer 6.716.1.01
WP 2005
WP 2006
WP 2007
ECL
instelling
Totaal Lasten
46.500
54.535
74.282
Project Integrale Jeugdgezondheidszorg
1.800
2.240
3 projecten:
20.500
21.115
4.2.006
sociale vaardigheden
3.840
4.2.006
netwerken 12- en 12+
4.372
4.2.008
Vitras JGZ deelname Netwerk 12700
GGD deelname Netwerk 12- en 12+
1.800
Verslaglegging netwerken
1.000
4.2.006
Opvoedspreekuur
14.410
3.4.832
logopedische screening GGD MN
16.000
17.000
17.000
RMC deelname GGD
120
120
6.480.103 logopedie op de basisschool
incl
4.500
4.500
extra trajecten licht pedagogische hulp
15.000
42008 Maatwerkdeel Vitras JGZ
10.000
10.000
9.300

Inkomsten
Gelden preventief jeugdbeleid Min VWS
Bijdrage derden Logopedie op de basisschool
Totaal Baten

1.500
1.500

10.350
2.250
12.600

10.000
2.250
12.250

Saldo

45.000

41.935

62.032

Toelichting
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HOOFDSTUK 12

INTEGRATIE

Vluchtelingenwerk
De maatschappelijke begeleiding van de vluchteling-nieuwkomers wordt verzorgd door de
Stichting Vluchtelingenwerk Lopik e.o. die hiervoor gedurende 1 jaar per nieuwkomer een
bedrag per maand ontvangt. Op 12 maart 2001 heeft de gemeenteraad besloten de
maandelijkse bijdrage per nieuwkomer te verhogen van € 45,38 naar € 60,--.
Los daarvan ontvangt de Stichting Vluchtelingenwerk een jaarlijkse bijdrage ter bestrijding
van de algemene onkosten. Deze jaarlijkse bijdrage is opgenomen in dit
Welzijnsprogramma.

Welzijnsprogramma 2007
Integratie
ECL
4.2.006

productnummer 6.482.1.01
WP 2005
WP 2006
WP 2007
instelling
Totaal Lasten
3.177
3.177
3.177
St. Vluchtelingenwerk Lopik
3.177
3.177
3.177

Totaal Baten

0

0

0

Saldo

3.177

3.177

3.177

Toelichting
Met de Stichting Vluchtelingenwerk is een
uitvoeringsovereenkomst afgesloten.
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HOOFDSTUK 13

ACCOMMODATIEBELEID

13.1. Accommodatiebeleid Welzijn en Sport
Sinds jaar en dag voert de gemeente het zgn. accommodatiebeleid. De manier van werken
is vastgelegd in een aparte notitie met betrekking tot subsidiëring op basis van het
accommodatiefonds.
Gezien de omvang van de opgebouwde reserve (€ 23.000,- per 7-6-2006) stellen wij voor
opnieuw een bedrag van € 40,000,- toe te voegen aan de reserve.
Procedurele afhandeling van nieuwe aanvragen
Er zijn voor 2007 geen nieuwe aanvragen voor een bijdrage uit het accommodatiefonds
ontvangen

Welzijnsprogramma 2007
ECL
4.2.006

Accommodatiefonds
productnummer 6.530.2.01
WP 2005
WP 2006
WP 2007
instelling
Totaal Lasten
40.000
40.000
40.000
Toevoeging reserve accommodatiefonds
40.000
40.000
40.000

Totaal Baten

0

0

0

Saldo

40.000

40.000

40.000

Toelichting
Stand van de reserve accommodatiefonds:

HOOFDSTUK 13 RESULTATEN INSPRAAKPROCEDURE
In de periode van 19 juni tot en met 25 augustus 2006 is het ontwerp Welzijnsprogramma
Lopik 2007 ter inzage gelegd op de volgende plaatsen: Cultureel Centrum Wieleroord,
Dorpshuis Benschop, Dorpshuis Polsbroek, Bibliotheek Benschop, Bibliotheek Lopik en het
gemeentehuis.
Bovendien hebben alle belanghebbende organisaties een brief ontvangen met de
aankondiging van de ter inzage legging van het ontwerp programma. Daarbij is het voor die
organisatie van belang zijn de onderdeel van het welzijnsprogramma gevoegd.

Bijlagen: (in definitieve versie)
- Advies Cliëntenplatform met betrekking tot aanvraag rolstoellift SSL
- Uitvoeringsovereenkomsten
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