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INLEIDING
Hoofdrol voor onze inwoners
Als gemeenteraad stellen wij elke vier jaar een nieuw – vierjarig – beleidskader vast op grond van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo-beleidskader). Dit is een wettelijke verplichting.
Het huidige Wmo-beleidsplan ´Wij Doen Mee!´ 2008-2011 loopt af op 1 januari 2012. Voor de nieuwe
periode 2012-2015 stellen we het Wmo-beleidskader vast op 1 december 2011. We noemen het ´Ik
Doe Mee!´ als logisch vervolg op ´Wij Doen Mee!´. Reden: tot aan de invoering van de Wmo in 2007
was er geen goed wettelijk – integraal – lokaal beleid dat alle relevante beleidsterreinen met elkaar
verbond en waarbij de inwoners centraal stonden. Om deze verbinding wel te krijgen, was (meer)
samenwerking nodig tussen alle betrokken instellingen en organisaties. Vandaar dat de titel ´Wij Doen
Mee!´ alle instellingen stimuleerde om mee te werken aan een goed Wmo-beleid.
Nu na bijna vier jaar alle Wmo-instellingen bekend zijn met hun belangrijke rol, is het tijd om de
hoofdrol in te vullen voor de komende vier jaar. En die is voor onze inwoners! Zij moeten zich in staat
achten om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Op welke manier dan ook. Op eigen kracht
en zonder te veel bemoeienis van de gemeente. De meeste inwoners doen natuurlijk al volop mee
zonder dat ze het zelf weten. En dat is goed. Maar voor degenen die – tijdelijk – ondersteuning nodig
hebben om mee te kunnen doen, regelt de gemeente dat deze ondersteuning wordt verleend. Het zou
daarom mooi zijn als al onze 18.301 inwoners eind 2015 kunnen zeggen: ´Ik Doe Mee!´ Vandaar ook
de titel van dit tweede Wmo-beleidskader voor de komende vier jaar.
De beschreven overgang naar een meer zelfstandige participatie van onze inwoners vergt een omslag
in denken die niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. We beseffen dat dit
gepaard gaat met een geleidelijk bewustwordingsproces en dat dit proces zorgvuldig begeleid moet
worden.
Geen papieren tijger
Wij noemen in dit beleidskader alleen de – nieuwe – belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen
voor de toekomst. Naar het bestaande beleid dat wij in de afgelopen periode hebben vastgesteld,
wordt kort verwezen omdat het deel uitmaakt van een integraal Wmo-beleid. We willen wel weten of
we aan alle hoofdlijnen hebben gedacht. Want het werkterrein van de Wmo is zo uitgebreid en er zijn
zoveel onderlinge verbanden, dat een gedetailleerde opsomming van doelgroepen en Wmo-aspecten
in een beleidskader geen zin heeft.
We willen liever zo snel mogelijk concrete uitvoeringsmaatregelen nemen zodat onze inwoners weten
wat ze wel of niet van de gemeente kunnen verwachten. Dit beleidskader is daarom geen ´papieren
tijger´ maar de basis voor een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen die jaarlijks via de
programma-begroting worden vertaald naar middelen (personeel en budget) en een planning.
Meedoen staat gelijk aan actie en dat moeten dit beleidskader en straks het uitvoeringsprogramma
2012-2015 ook uitstralen. Daarom kiezen wij voor een kort, krachtig en voor iedereen prettig leesbaar
beleidskader om de veelomvattende Wmo zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen van onze
inwoners en de instellingen die in onze gemeente voor hen werken.
Van negen naar elf prestatievelden
De Wmo noemt negen prestatievelden. Wij voegen er twee aan toe: 10. Gezondheid en 11. Sport. Wij
vinden dit namelijk twee belangrijke beleidsterreinen die vanuit preventie grote invloed hebben op de
negen wettelijke prestatievelden. Immers: sporten, bewegen en gezond eten voorkomen overgewicht
en andere kwalen en bevorderen sociale contacten. Onze inwoners zijn er namelijk op de eerste
plaats zelf bij gebaat dat ze zo lang mogelijk in goede gezondheid en met zo weinig mogelijk
ondersteuning mee kunnen doen aan de samenleving. Hierdoor wordt de kans veel kleiner dat ze op
latere leeftijd een beroep doen op welzijns- en zorgvoorzieningen die de gemeente betaalt.
De elf prestatievelden op de volgende elf bladzijden vermelden kort de uitgangspunten, de
doelstellingen en de andere relevante beleidsnota´s en –ontwikkelingen. De nota´s zelf en andere
bronnen zoals het Coalitie-akkoord 2010-2014 zijn te vinden op www.westmaasenwaal.nl
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Wmo-prestatieveld 1
Het bevorderen van de sociale samenhang in en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten
A. Toelichting
We bevorderen dat onze inwoners op de eerste plaats zelf zorgen voor een prettig en veilig woon- en
leefklimaat in hun dorpen. Ook als zij behoefte aan ondersteuning hebben als gevolg van
beperkingen. Zonodig bieden wij deze ondersteuning tijdelijk.
B. Uitgangspunten voor beleid
•

Alle inwoners zijn zelfredzaam of worden zonodig hierbij ondersteund, doen mee in de
samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid.

•

Onze inwoners zijn in staat zo lang mogelijk zelfstandig te wonen in een door henzelf gekozen
omgeving

•

We houden bij het bepalen van het voorzieningenniveau in de dorpen rekening met de inzet en
betrokkenheid van de inwoners. Ook het gebruik van de voorzieningen en de kosten voor de
gemeente spelen hierbij een rol.

•

We blijven verenigingen en accommodaties ondersteunen die onder het gemeentelijk
subsidiebeleid vallen. De hoogte van de ondersteuning is afhankelijk van de beschikbare
budgetten in de gemeentebegroting.

•

We nemen de uitkomsten van de ´Visie Leefbaarheid Kernen 2030´ en van de Structuurvisie
Dorpen 2012-2022 mee in de beleidsontwikkeling voor onze acht dorpen.
Hierbij betrekken wij ook de mate van tevredenheid van onze inwoners.

•

We nemen in elk gemeentelijk beleidsstuk een Wmo-paragraaf op met daarin de eventuele
gevolgen voor de sociale samenhang en de leefbaarheid in de dorpen. Want leefbaarheid is een
breed begrip dat om een integrale benadering vraagt.

C. Doelstellingen van beleid
Onze dorpen behouden tevreden inwoners en een eigen identiteit.
Deze tevredenheid wordt gemeten via deelname aan de onderzoeken van ´De Staat van de
Gemeente´.
D. Andere gemeentelijke beleidskaders en ontwikkelingen in relatie tot dit Wmo-prestatieveld
•
•

•
•
•
•
•
•
•
E.
•
•

Algemene subsidieverordening 2010
Accommodatiebeleidsplan 2009
Herijkingsnota Masterplan Woonzorgzones 2010
Cultuurnota 2007
Beleidsplan Openbare Verlichting 2011
Nota Integraal veiligheidsbeleid 2011
Nota Speelvoorzieningen 2003
Actuele ontwikkelingen en relevante kaders
Coalitie-akkoord 2010-2014
Bestuursopdracht voor opstellen Visie leefbaarheid kernen in 2013:
- Structuurvisie Dorpen 2012-2022
- Toekomstvisie 2030 (Wmo)
- Uitvoeringsagenda leefbaarheid kernen
- Evaluatie proces van Communicatie en Participatie
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Wmo-prestatieveld 2
Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en aan
ouders met problemen met opvoeden
A. Toelichting
Dit prestatieveld bepaalt de gemeentelijke taken op het terrein van preventieve ondersteuning van de
jeugd. Wij zijn verantwoordelijk voor preventieve voorzieningen voor kinderen, jeugdigen of ouders
met problemen met opvoeden. Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is hiervoor de voorziening.
B. Uitgangspunten voor beleid
Enkele belangrijke uitgangspunten uit twee recente kadernota´s (zie D)
•
•

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Zij
dragen formeel het gezag.
Bij het te ontwikkelen jeugdbeleid wordt rekening gehouden met een ketenaanpak. Wij vervullen
in het CJG de regierol, inspireren, verbinden en geven inhoud aan de vijf Wmo-functies:
informatie en advies, signalering, toeleiding naar hulp, licht pedagogische hulp en coördinatie van
zorg.

C. Doelstellingen van beleid
•
•
•
•

Onze jeugdige inwoners (tot 23 jaar) ontplooien zich op een verantwoorde manier (gezond,
evenwichtig, zelfredzaam, sociaal en veilig) en groeien op met een verantwoorde leefstijl.
Deze doelgroep is betrokken bij, neemt deel en levert een bijdrage aan de samenleving.
Er is een samenhangend netwerk van maatregelen en voorzieningen op een niveau dat aansluit
bij de wensen van de doelgroep en de ouders.
De doelgroep en de ouders worden zonodig naar de juiste zorg geleid.

D.
•
•
•
•
•

Andere gemeentelijke beleidskaders en ontwikkelingen in relatie tot dit Wmo-prestatieveld
Kadernota voorziening CJG lokaal, het kind centraal (2011)
Masterplan Sport en Bewegen (project Actief Maas en Waal, bevorderen gezonde leefstijl)
Nota implementatie wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE)
Lokaal Onderwijs Beleid en de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
Alcoholmatigingsplan geen alcohol onder de 16 jaar, juni 2009 en Lokaal projectplan
Alcoholopvoeding Durf Nu! mei 2011
• Convenant Verwijsindex Risicojeugdigen
• Verordening werk-leeraanbod Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ)
• Project Jongerenambassadeurs
E. Actuele ontwikkelingen en relevante kaders
•
•
•
•
•
•

Wet Werken naar Vermogen (WWNV)
Veranderingen in de AWBZ, activerende en ondersteunende begeleiding naar Wmo.
Regionaal Sociaal Programma (RSP) 2012-2015, regio Rivierenland met provincie Gelderland.
Programma Zelfredzaam, regio Rivierenland, 2010-2014
Transitie jeugdzorg. Nieuwe wet jeugdzorg 2014.
Harmonisatie peuterspeelzaal en kinderopvang.
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Wmo-prestatieveld 3
Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.
A. Toelichting
Met dit prestatieveld bieden wij activiteiten aan die onze inwoners algemene informatie geven en/of
de weg wijzen in het brede veld van maatschappelijke ondersteuning. Hierbij gaat het zowel om
algemene voorzieningen als om meer specifieke voorzieningen zoals een individueel advies, of hulp
bij de verheldering van een ondersteuningsvraag.
B. Uitgangspunten voor beleid
•

Elke inwoner kan zich met vragen en problemen over wonen, welzijn, zorg en
inkomensondersteuning melden op één centraal punt in onze gemeente:
VraagWijzer West Maas en Waal.

C. Doelstellingen van beleid
•

Vragen van inwoners worden breed en integraal beantwoord, wat wil zeggen: begrijpen, wijzen,
leiden en nazorg. Deze opsomming is limitatief en vormt een begrenzing voor de rol van de
consulent van VraagWijzer.

•

De taak van de consulent van VraagWijzer bestaat uit kortcyclische, niet-behandelgesprekken.
De consulent is geen behandelaar, hulpverlener en/of zorgleverancier.

D. Andere gemeentelijke beleidskaders en ontwikkelingen in relatie tot dit Wmo-prestatieveld
•

Project De Kanteling incl. de nieuwe verordening ´Individuele voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning´.

E. Actuele ontwikkelingen en relevante kaders
•
•

Verbeterplan VraagWijzer West Maas en Waal 2009 (opgegaan in project ´De Kanteling´)
Verhuizing VraagWijzer naar gezamenlijke huisvesting met NIM maatschappelijk werk, Stichting
Voormekaar, Centrum voor Jeugd en Gezin, MEE Gelderse Poort en afdeling Jeugd
Gezondheids Zorg van GGD Regio Nijmegen
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Wmo-prestatieveld 4
Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
A. Toelichting
Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een
hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening
direct voortvloeit uit de sociale relatie.
Een mantelzorger zorgt voor iemand met wie hij of zij een sociale relatie heeft (o.a. huisgenoot,
partner, familielid, kennis of buur). Deze zorg kan bestaan uit huishoudelijke hulp, persoonlijke
verzorging en/of begeleiding. Wij gaan uit van mantelzorgers die minimaal 8 uur per week of langer
dan drie maanden zorgen.
Vrijwilligerswerk is ´werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht maar niet vrijblijvend en
onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving, zonder dat degene die het
verricht daar voor zijn levensonderhoud van afhankelijk is´. Er zijn verschillende vormen van
vrijwilligerswerk.
Maatschappelijke stages vallen niet onder deze definitie van vrijwilligerswerk.
B. Uitgangspunten voor beleid
Enkele belangrijke uitgangspunten uit de beleidsnota (zie D):
•
•

De gemeente is regisseur
Mantelzorgers en vrijwilligers worden lokaal ondersteund

C. Doelstellingen van beleid
De doelstellingen uit (onderdeel D van) de beleidsnota:
Mantelzorg:
• De bekendheid van mantelzorg en van de voorzieningen voor mantelzorgers zijn vergroot
• De ondersteuning is maximaal
• Overbelasting van mantelzorgers is voorkomen
• Verschillende partijen onderling, ook de formele en informele zorg, werken goed samen
• Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en erkend
• Er zijn voldoende zorgvrijwilligers geworven en ondersteund
Vrijwilligers:
• Vrijwilligerswerk is goed gepromoot en gewaardeerd
• Vrijwilligers en organisaties zijn verbonden
• Vrijwilligerswerk is versterkt en beter verankerd in de leefbaarheid en de sociale samenhang van
onze acht dorpen
D. Andere gemeentelijke beleidskaders en ontwikkelingen in relatie tot dit Wmo-prestatieveld
•
•
•

Beleidsnota “Mantelzorgers en vrijwilligers doen mee” (2011)
Project De Kanteling incl. de nieuwe verordening ´Individuele voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning´.
Beleidskader ondersteunende begeleiding, overgeheveld vanuit AWBZ (2010)

E. Actuele ontwikkelingen en relevante kaders
• Decentralisatie AWBZ-begeleiding
• Wet Werken naar Vermogen
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Wmo-prestatieveld 5
Het bevorderen van:
• de deelname aan het maatschappelijk verkeer
• het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een psycho-sociaal probleem
A. Toelichting
Meedoen! Onze inwoners moeten voldoende weerbaar worden gemaakt om mee te kunnen doen
aan de samenleving (o.a. via vrijwilligerswerk of stages). Hiervoor moeten ze zonodig de
Nederlandse taal leren en kennis nemen van de Nederlandse maatschappij. De Wmo biedt de
ondersteuningsmogelijkheden die ze hierbij nodig hebben.
De Wmo-adviesraad West Maas en Waal is in 2007 ingesteld om namens onze inwoners de
participatie bij de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling van de Wmo vorm te geven.
B. Uitgangspunten voor beleid
•
•
•
•

Alle inwoners zijn zelfredzaam of worden zonodig hierbij ondersteund, doen mee in de
samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid.
Inwoners bouwen zonodig een betere weerbaarheid op door participatie aan de maatschappij via
gezin, school en verenigingen. Als hen dit niet lukt, krijgen zij via de Wmo begeleiding.
Uitvoeren van de Wet inburgering met daarin de regels voor inburgeren in Nederland.
Immigranten die naar Nederland komen of al in Nederland wonen, zijn verplicht om in te
burgeren.
Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs doen via Maatschappelijke Stages verplicht
vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties, zoals helpen in een buurthuis, sportactiviteiten
organiseren of werken op een zorgboerderij.

C. Doelstellingen van beleid
Inburgering:
• De gemeente voert volgens de Wet inburgering de kerntaken uit.
Maatschappelijke stages (wettelijk vanaf schooljaar 2011-2012)
• De maatschappelijke participatie door jongeren (scholieren) door Maatschappelijke Stages is
vergroot. Jongeren maken zo tijdens hun schooltijd kennis met de samenleving en worden
gestimuleerd om tijdens en na de maatschappelijke stage een bijdrage aan de leefbaarheid in
een vergrijzende maatschappij te leveren.
D. Andere gemeentelijke beleidskaders en ontwikkelingen in relatie tot dit Wmo-prestatieveld
• Verordening Wet inburgering Gemeente West Maas en Waal
• Projectplan maatschappelijke stages 2008-2012 en het plan voor na deze periode (in
ontwikkeling).
• Regeling Wmo-adviesraad West Maas en Waal (2008)
E. Actuele ontwikkelingen en relevante kaders
• Op 1 januari 2013 wordt waarschijnlijk de nieuwe Wet inburgering van kracht. Het jaar 2013
wordt een overgangsjaar. Vanaf 2014 zal de Rijksoverheid geen gelden meer beschikbaar stellen
voor inburgering en moeten de inburgeraars de kosten zelf betalen. Als dat niet lukt, kunnen zij
gebruik maken van een sociaal leenstelsel . Zij kunnen het geld voor het inburgeren lenen, maar
moeten dit later terug betalen.
• Maatschappelijke stages zijn vanaf schooljaar 2011-2012 verplicht voor alle scholieren die
instromen in het voortgezet onderwijs. Gemeenten hebben (volgens het convenant tussen VNG,
en de Ministeries van OCW en VWS inzake ontwikkeling van de makelaarsfunctie) de
verantwoordelijkheid een goede makelaarsfunctie in te richten voor zowel (potentiële) vrijwilligers
als voor maatschappelijke stageleerlingen.
• Preventiebeleid via de prestatievelden 10. Gezondheid en 11. Sport
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Wmo-prestatieveld 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 behoud van hun
zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.
A. Toelichting
Het gaat bij dit prestatieveld om ondersteuning door het toewijzen van voorzieningen, die aan de
behoefte van het individu zijn aangepast. Het individuele gebruikskarakter van de voorziening
betekent niet dat de gemeente het verlenen van die voorzieningen niet op collectieve wijze kan
regelen. Of een voorziening toegewezen wordt aan een inwoner, die een beperking heeft, hangt altijd
af van zijn individuele leefsituatie.
Dit valt ook onder de zogenaamde compensatieplicht waartoe artikel 4 van de Wmo de gemeente
verplicht.
B. Uitgangspunten voor beleid
Wij gaan bij de uitvoering van het Project De Kanteling uit van:
• Een gewenste herschikking in de verdeling van verantwoordelijkheid voor het compenseren van
belemmeringen in de participatie. De primaire verantwoordelijkheid voor participatie ligt niet bij de
overheid maar bij de inwoners en hun sociale omgeving. Ook bredere maatschappelijke
verbanden hebben een verantwoordelijkheid in de zorg voor inwoners met een beperking. Pas
als die het samen niet redden, komt de gemeente in beeld.
• Het gegeven dat de Wmo geen set van standaardvoorzieningen is. Wij verwachten niet van een
inwoner dat hij (direct) een voorziening aanvraagt, maar dat hij zich meldt bij VraagWijzer met
een participatievraag. Inwoner en consulent gaan met elkaar in gesprek om deze vraag in kaart
te brengen, het resultaat van de ondersteuning vast te stellen en oplossingen te verkennen.
Toetssteen van het samengestelde arrangement is niet een protocollaire beoordeling van
beperkingen en toewijzing van voorzieningen, maar het antwoord op de vraag of het arrangement
volgens de inwoner en de consulent leidt tot het te bereiken resultaat: meedoen.
C. Doelstellingen van beleid
De uitvoering van de Wmo is zo gekanteld dat participatie centraal staat.
De functie ´begeleiding´ van de AWBZ, die wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten, heeft als
doel: het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van inwoners met een
beperking.
D. Andere gemeentelijke beleidskaders en ontwikkelingen in relatie tot dit Wmo-prestatieveld
Nota herijking bijzondere bijstandsbeleid en voorzieningen voor minima (2008)
Invoering Project De Kanteling per 1 januari 2012
Decentralisatie AWBZ
In het regeerakkoord staat dat de extramurale AWBZ-functie ´begeleiding´ naar gemeenten wordt
overgeheveld in 2013. Dit is inclusief het vervoer naar en van de begeleidingsactiviteiten. Dit
voornemen sluit aan bij de visie van het rijk dat zorg en ondersteuning dicht bij mensen via de
gemeente georganiseerd moet worden. De Wmo compensatieplicht wordt uitgebreid met het bieden
van ondersteuning zodat een inwoner zijn dagelijkse levensverrichtingen kan uitvoeren en het
persoonlijk leven structureert en daarover regie voert.
E. Actuele ontwikkelingen en relevante kaders
.
• De verwachting is dat de AWBZ-decentralisatie per 1 januari 2013 in gaat voor nieuwe klanten.
Voor bestaande klanten geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2014.
• Wet Werken naar Vermogen
.
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Wmo-prestatieveld 7
Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld
A. Toelichting
Inwoners die dakloos raken of te maken hebben met huiselijk geweld, kunnen gebruik maken van
regionale voorzieningen in en rond de gemeente Nijmegen die wettelijk een regionale taak heeft voor
dit prestatieveld.
Onze gemeente betaalt mee in het exploitatietekort van de voorzieningen en de extra zorg als gevolg
van huiselijk geweld dat ook in onze gemeente steeds meer voorkomt.
B. Uitgangspunten voor beleid
• Inwoners die met maatschappelijke opvang of huiselijk geweld te maken (dreigen te)
krijgen,moeten in eerste instantie een beroep doen op de coördinatie via een lokaal zorgoverleg.
Pas als de zorgvraag te complex blijkt voor dit overleg, worden deze inwoners aangemeld voor
het regionaal zorgoverleg (Meldpunt Bijzondere Zorg bij GGD Regio Nijmegen, MBZ).
• Zonodig een specifiek beleid ontwikkelen voor incidentele projecten.
C. Doelstellingen van beleid
Geen enkele inwoner hoeft gebruik te maken van de regionale voorzieningen omdat de noodzakelijke
hulp tijdig lokaal wordt geregeld.
D. Andere gemeentelijke beleidskaders en ontwikkelingen in relatie tot dit Wmo-prestatieveld
Convenant tussen alle betrokken gemeenten en instellingen in de regio Nijmegen en het Meldpunt
Bijzondere Zorg (juni 2011) waarin de ketenzorg rond de hulpverlening regionaal is vastgelegd.
VraagWijzer West Maas en Waal is het centrale punt in onze gemeente voor het melden en/of
signaleren van hulpvragen die betrekking hebben op dit prestatieveld.

E. Actuele ontwikkelingen en relevante kaders
Totstandkoming nieuw Wmo-beleidsplan Gemeente Nijmegen voor prestatievelden 7, 8 en 9 waarbij
ook de regio-gemeenten worden betrokken
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Wmo-prestatieveld 8
Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van
psycho-sociale hulp bij rampen
A. Toelichting
Inwoners kunnen van preventieve – regionale- voorlichtings- en cursusactiviteiten gebruik maken als
hun geestelijke gezondheid hierom vraagt. Voorbeelden: omgaan met stress, voorkomen van burnout en praten met lotgenoten over suïcide.
Onze gemeente betaalt mee aan de cursussen die in regionaal verband worden gegeven.
B. Uitgangspunten voor beleid
•
•

Het aanbod van de voorlichtings- en cursusactiviteiten is afgestemd op de behoefte van onze
inwoners.
Zonodig een specifiek beleid ontwikkelen voor incidentele projecten.

C. Doelstellingen van beleid
•

De voorlichtings- en cursusactiviteiten helpen de gebruikers hun geestelijke
gezondheidsproblemen te stoppen, te verminderen of te voorkomen. Dit moet blijken uit –
anonieme – evaluaties over de mate van tevredenheid van de gegeven cursussen.

D. Andere gemeentelijke beleidskaders en ontwikkelingen in relatie tot dit Wmo-prestatieveld
• Jaarlijks regionaal voorlichtings- en cursusaanbod van regionale instelling Indigo Preventie.

E. Actuele ontwikkelingen en relevante kaders
Totstandkoming nieuw Wmo-beleidsplan Gemeente Nijmegen voor prestatievelden 7, 8 en 9 waarbij
ook de regio-gemeenten worden betrokken
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Wmo-prestatieveld 9
Het bevorderen van verslavingsbeleid
A. Toelichting
.
Verslavingszorg (o.a. drugs, alcohol en gokken) wordt uitgevoerd door regionale instellingen waaraan
onze gemeente via centrumgemeente Nijmegen meebetaalt. Qua beleid maakt het deel uit van het
integraal veiligheidsbeleid en het preventief jeugdbeleid dat ook regionaal wordt afgestemd.
B. Uitgangspunten voor beleid
•
•

Wij leggen de prioriteit bij een goede voorlichting van de jeugd en van de omgeving waarin de
jeugd actief is (gezin, school, verenigingen, jeugdsozen etc.).
Zonodig een specifiek beleid ontwikkelen voor incidentele projecten.

C. Doelstellingen van beleid )
•
•

Onze jongere inwoners en hun omgeving zijn op de hoogte van de gevaren die door het gebruik
van en verslaving aan alcohol en drugs ontstaan.
Uit cijfers van de verslavingsinstellingen, politie en onderzoeken blijkt dat het gebruik van alcohol
en drugs afneemt.

D. Andere gemeentelijke beleidskaders en ontwikkelingen in relatie tot dit Wmo-prestatieveld
• Nota integraal veiligheidsbeleid 2011
• Alcoholmatigingsplan geen alcohol onder de 16 jaar, juni 2009 en Lokaal projectplan
Alcoholopvoeding Durf Nu! mei 2011
•
E. Actuele ontwikkelingen en relevante kaders
•
•
•

Beleidsontwikkeling voor de aanpak van zogenaamde zuipketen
Initiatief-voorstel van gemeenteraad over voorlichting rond drugsbeleid (raad 30 juni 2011)
Totstandkoming nieuw Wmo-beleidsplan Gemeente Nijmegen voor prestatievelden 7, 8 en 9
waarbij ook de regio-gemeenten worden betrokken
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Wmo-prestatieveld 10
Het verbeteren van de gezondheid door preventie.
A. Toelichting
Iedere inwoner wil gezond zijn. En blijven, ook op latere leeftijd. Door preventie wordt de kans om dit
doel te bereiken veel hoger. Maar preventie is een proces van lange adem waar ook veel
bewustwording bij de inwoners voor nodig is. Verder is gezondheid veel meer dan alleen lichamelijke
en geestelijke gezondheid. Ook een goede woning, een prettige woon- en werkomgeving en
deelname aan sociale netwerken dragen bij aan een goede gezondheid. Verder hebben opleiding en
inkomen ook veel invloed. Mede door het belang van preventie en het integrale karakter zijn
gezondheids- en Wmo-beleid dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.
B. Uitgangspunten voor beleid
Enkele belangrijke uitgangspunten uit ´Gezonde Toekomst´, Kadernotitie gemeentelijk
gezondheidsbeleid 2011-2014:
•

Inwoners zijn op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en die van hun
kinderen tot 18 jaar.

•

Aan inwoners die niet de (volledige) verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid kunnen
dragen, wordt hulp geboden.

•

De gemeentelijk bemoeienis met gezondheid beperkt zich zoveel mogelijk tot de wettelijk
verplichte activiteiten.

•

Gezondheidsbeleid is geïntegreerd in andere gemeentelijke beleidsterreinen

C. Doelstellingen van beleid
•

Een gezondere leefstijl van onze inwoners wat blijkt uit de resultaten van vierjaarlijkse
– regionale – onderzoeken door GGD Regio Nijmegen en van landelijke onderzoeken door het
Centraal Bureau voor de Statistiek

D. Andere gemeentelijke beleidskaders en ontwikkelingen in relatie tot dit Wmo-prestatieveld
• Gezonde toekomst Kadernotitie gemeentelijk gezondheidsbeleid 2011-2014 (raad 1-12-2010)

E. Actuele ontwikkelingen en relevante kaders
•
•

Gezondheidsprofiel van inwoners West Maas en Waal op basis van reguliere onderzoeken GGD
Regio Nijmegen (begin 2012 verwacht)
Gezondheidsnota Ministerie van VWS (verwacht in 2012) waarin aan gemeenten gevraagd wordt
om hun preventiemaatregelen af te stemmen op de landelijke prioriteiten
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Wmo-prestatieveld 11
Het stimuleren van sport en bewegen ter bevordering van de gezondheid
A. Toelichting
Sport en bewegen is leuk en belangrijk. Dat geldt voor iedereen. Een actieve leefstijl, waarin
beweging op welke manier dan ook een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering
van overgewicht en het voorkomenvan allerlei gezondheidsproblemen. Bovendien heeft gezond
bewegen een positief effect op het gevoel van welbevinden. Regelmatig sporten of bewegen geeft
mensen een tevreden gevoel. Sporten draagt bij aan zowel de fysieke als geestelijke gezondheid.
B. Uitgangspunten voor beleid
•
•
•
•
•
•
•

Sport en bewegen zijn onmisbaar en dragen bij aan de bevordering van de volksgezondheid.
Sport op school en sport in verenigingsverband stimuleren
Sportverenigingen ondersteunen bij projecten om de jeugd te binden
Zwemonderwijs is primair de verantwoordelijkheid van de ouders.
Speelvoorzieningen zijn aanwezig in de woonkernen.
Fietspaden en fietsknooppunten ontwikkelen waar mogelijk.
Sportaccommodaties worden optimaal benut

C. Doelstellingen van beleid
•
•

Onze inwoners zijn fitter en voelen zich mentaal weerbaarder door de preventieve werking van
sporten en bewegen.
De goede gezondheid van onze inwoners neemt toe en meer inwoners voldoen aan de
Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

D. Andere gemeentelijke beleidskaders en ontwikkelingen in relatie tot dit Wmo-prestatieveld
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coalitieakkoord 2010-2014
Project Actief Maas en Waal (2009)
Kadernota Positief Integraal Jeugdbeleid (raad 30 juni 2011)
Kadernota Gezonde Toekomst (raad 2 december 2010)
Algemene subsidieverordening en beleidsregels Maatschappelijke Ontwikkeling (2010-2011)
Project ´Beweegtuinen voor ouderen en peuters´
Project ´Senioren op de kaart´
Implementatieplan van het accommodatiebeleid- en beheer (raad 23 september 2010)
Programma van eisen voor realisering zwembad in de gemeente

E. Actuele ontwikkelingen en relevante kaders
•
•
•
•
•

Beleidsbrief Sport en bewegen in Olympisch perspectief van het kabinet (mei 2011)
EMOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting)
Kindermonitor
Volwassenenmonitor
Ouderenmonitor
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