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1

Inleiding

Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Deze
wet richt zich op het ‘mee kunnen doen’ in de samenleving voor iedereen.
Burgers worden uitgedaagd om zoveel mogelijk zelf te regelen en elkaar te helpen. De
gemeente, die het dichtst bij de burgers staat en dus weet wat daarvoor nodig is,
krijgt de opdracht om hiervoor de randvoorwaarden te scheppen.
Brielle heeft 2007 benut om de invoering van de Wmo goed voor te bereiden en op te
pakken.
Wat de Wmo betreft begint Brielle niet op nul. Voor de meeste onderdelen is reeds
beleid in gang gezet dat in verschillende nota’s en programma’s is vastgelegd.
Voorbeelden hiervan zijn het collegeprogramma, de vrijwilligersnota en de nota
toegankelijkheid. Voorliggend beleidsplan bevat een inventarisatie van dit beleid en
geeft aan waar de gemeente de komende jaren aan gaat werken.
1.1
Proces
Begin juni 2007 zijn er drie bijeenkomsten geweest met organisaties en instellingen in
Brielle. In deze bijeenkomsten is met vertegenwoordigers van onder andere
bewonersorganisaties, welzijnsorganisaties en zorginstellingen gesproken over de
sociale samenhang in Brielle. Deze bijeenkomsten hebben veel informatie opgeleverd
voor het Wmo-programma en ook voor de Wmo-conferentie.
Tijdens de Wmo-conferentie van 25 juni 2007 is informatie gegeven over de Wmo en
heeft een theatergroep verbeeld wat de Wmo in het dagelijks leven kan betekenen.
Dat leidde tot een levendige discussie. Vervolgens is in deelsessies verder gesproken
over de vier thema’s Ontmoeten, Vrijwilligers, Mantelzorgers en de Sociaal-actieve
inwoner. Deze deelsessies leverden een aantal goed bruikbare Gouden ideeën op. Een
tijdens de conferentie geformeerde werkgroep werkt deze Gouden ideeën uit tot
concrete projectvoorstellen. Inmiddels is een van de ideeën uitgewerkt en al voor de
eerste keer gehouden, namelijk het organiseren van een mantelzorgsalon. Tijdens een
dergelijke salon kunnen mantelzorgers kennis maken met elkaar en ervaringen
uitwisselen.
Belangwekkende en interessante uitkomsten van de bijeenkomsten en de conferentie
zijn opgenomen en op sommige plaatsen gekaderd weergegeven in dit beleidsplan.
De commissie Samenleving heeft op 17 september ingestemd met de startnota waarin
het bestaande beleid was beschreven. Vervolgens heeft de nota ter inzage gelegen en
is de nota besproken met de Wmo-raad. Ook is op 4 december een inspraakavond
georganiseerd.
Het advies van de Wmo-raad, de reacties van de inspraakavond en de overige
reacties zijn voorgelegd aan het college en verwerkt in het concept-beleidsplan.
In januari is het concept beleidsplan ter inzage gelegd en wederom ter beschikking
gesteld aan de Wmo-raad en andere organisaties voor inspraak en advies. Op 21
januari 2008 is het plan opiniërend besproken in de commissie Samenleving. De
inspraak en adviezen zijn verwerkt in dit plan. Op 17 maart wordt de nota ter
vaststelling voorgelegd aan de commissie Samenleving en vervolgens wordt het stuk
in april voorgelegd aan de gemeenteraad.
Dit beleidsplan heeft een looptijd van vier jaar. Dit betekent echter niet dat er de
komende jaren niets wijzigt. In een voortgangsrapportage wordt halfjaarlijks
teruggekoppeld over de uitvoering van het beleidsplan. Het voortgangsdocument
geldt tevens als werkdocument voor de gemeente Brielle.
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1.2
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staat beschreven wat de Wmo inhoudt en wat de gemeente daarvoor
moet doen. De visie met betrekking tot de maatschappelijke ondersteuning in Brielle
staat in hoofdstuk 3 beschreven. Hoofdstuk 4 is het hart van deze nota: de
prestatievelden van de Wmo. In dit hoofdstuk staat aangegeven wat de
prestatievelden inhouden, wat bestaand beleid is en nieuw beleid wordt en wat de
gemeente daarvoor gaat ontwikkelen en realiseren. De kosten en de planning van
deze nota staan in hoofdstuk 5. Met hoofdstuk 6 eindigt de beleidsnota met de
weergave van de ambities, doelstellingen en actiepunten, zoals die genoemd zijn in
hoofdstuk 4: nieuw beleid.
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2

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

2.1
Inleiding
Met de Wmo krijgt de gemeente een grotere verantwoordelijkheid voor de
ondersteuning van haar inwoners. Er wordt een beroep gedaan op de solidariteit van
gezonde mensen met hen die van zorg afhankelijk zijn: ‘mensen moeten zelf en
samen doen wat ze zelf en samen kunnen’. Mensen moeten zo veel en zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en onderdeel uitmaken van de
samenleving.
Dit hoofdstuk geeft meer inzicht in de Wmo. Wat wordt er bedoeld met de Wmo en
wat is precies de taak van de gemeente? De laatste paragraaf behandelt het verdere
proces tot de vaststelling van het definitieve Wmo-beleidsplan.
2.2
Waarom de Wmo?
Nederland heeft zich de afgelopen 50 jaar ontwikkeld tot een verzorgingsstaat met
een hoog voorzieningenniveau. Het ideaalbeeld van een overheid die zorgt voor haar
inwoners van de wieg tot aan het graf blijkt, mede door de vergrijzing, echter
onbetaalbaar te zijn en organisatorisch niet te realiseren. Daarnaast speelt al
jarenlang de discussie of het wel gewenst is dat de overheid zoveel
verantwoordelijkheid van haar inwoners overneemt. De Wmo geeft uiting aan de
politieke gedachte dat in de eerste plaats de burger zelf verantwoordelijk is voor zijn
of haar eigen leven en leefomgeving. De overheid faciliteert en ondersteunt waar
nodig.
Met de komst van de Wmo wordt samenhang gebracht in de maatschappelijke
ondersteuning. Dit vereist maatwerk. Dit maatwerk komt tot stand door meer
samenhang tussen wonen, welzijn en zorg. De gemeente heeft nu de regie om deze
samenhang ook daadwerkelijk te realiseren.
2.3
Wat zijn de doelen van de Wmo?
De kernvisie van het Kabinet op de Wmo is ‘niet leunen maar steunen’. De gemeente
is verantwoordelijk voor beleid dat maatschappelijke ondersteuning stimuleert. Het
doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omschrijft het doel van de wet
als volgt:
"Het maatschappelijke doel van de Wmo is: meedoen. Meedoen van álle inwoners aan álle
facetten van de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is
de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning
vanuit de gemeente. Het eindperspectief van de Wmo is een samenhangend lokaal beleid
op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en op aanpalende terreinen. Voor
mensen die langdurige, zware zorg nodig hebben is en blijft er de AWBZ (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten)."

2.4
Voor wie is de Wmo?
De Wmo is er voor alle inwoners van Nederland. Bijvoorbeeld als het gaat om de
leefbaarheid in de wijk, als het gaat om mantelzorgers of ouders van jongeren met
opvoedingsproblemen. Steeds meer inwoners krijgen direct met de wet te maken.
Bijvoorbeeld door de vergrijzing, waarbij de groep ouderen groter wordt. Of door de
verdergaande individualisering en de vermaatschappelijking van de zorg.
De Wmo is dus voor iedereen en moet iedereen in staat stellen mee te doen aan de
samenleving, ook mensen die om wat voor reden dan ook nu niet mee kunnen doen.
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2.5
Waaruit bestaat de Wmo?
De Wmo als een wettelijk kader voor zorg en welzijnsbeleid komt in de plaats van:
− De Welzijnswet: algemeen, gericht op participatie en ontplooiing (incl.
vrijwilligersbeleid).
− De wet voorziening gehandicapten: op indicatie, gericht op het vergroten van
redzaamheid en daarmee participatie.
− Delen AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten): nu huishoudelijke zorg,
later mogelijk meer.
− De subsidieregelingen rond mantelzorg.
− Deel WCPV (Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid) OGGz (Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg): algemeen, maar wel voor specifieke doelgroep.
Tabel 2.1: waar komt de Wmo voor in de plaats?

Was
Welzijnswet
Wet Voorziening Gehandicapten
Huishoudelijke Verzorging in de AWBZ
Zorggerelateerde subsidieregelingen in de
AWBZ – ZFW (Ziekenfondswet)
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Ondersteunende
en
activerende
begeleiding in de AWBZ
Subsidieregelingen MEE

Wordt
Wmo per
Wmo per
Wmo per
Wmo per

1
1
1
1

januari
januari
januari
januari

2007
2007
2007
2007

Wmo per 1 januari 2007
Afhankelijk van besluitvorming kabinet
Wmo per 1 januari 2008

2.6
Wmo en de gemeente
De Wmo is een zogenoemde kaderwet. De landelijke overheid heeft een kader
geschetst, waarbinnen de gemeenten veel vrijheid krijgen om de Wmo uit te voeren.
2.6.1 Opdracht aan de gemeente
De Wmo brengt voor gemeenten een tweeledige opdracht met zich mee:
− Het voeren van een algemeen beleid gericht op de bevordering van
zelfredzaamheid van inwoners, hun maatschappelijke participatie en de
leefbaarheid van de woonomgeving. Zogeheten inclusief beleid.
− Het leveren van individueel geïndiceerde voorzieningen van maatschappelijke zorg
aan mensen die daarop aangewezen zijn. Dit zijn op het individu en diens
persoonlijke omstandigheden afgestemde voorzieningen, gericht op de
bevordering van zijn zelfredzaamheid.
Voor de gemeente betekent dit:
− De gemeente richt de lokale gemeenschap zo in, dat inwoners er veilig en
zelfstandig kunnen opgroeien, leven, wonen, elkaar kunnen ontmoeten en deel
kunnen nemen aan activiteiten.
− De gemeente draagt zorg voor één loket (eventueel op meerdere plaatsen) waar
inwoners terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning en hier wordt ook de indicatiestelling voor de AWBZ ondergebracht.
− Lokale organisaties en inwoners dienen betrokken te worden bij het formuleren
van het gemeentelijk beleid. In Brielle wordt in dit kader onder andere de Wmoraad ingesteld (zie paragraaf 2.6.2).
− In een beleidsnota legt de gemeente haar beleid betreffende de Wmo vast. De
nota bevat een samenhangend beleid op de prestatievelden, de wijze van
uitvoering van het beleid, te verwachten concrete acties, te bereiken resultaten en
de financiering (zie paragraaf 2.6.3).
− De uitvoering van gemeentelijk zorg- en welzijnsbeleid komt primair in handen
van particuliere organisaties (welzijnsorganisaties, zorgaanbieders). De gemeente
sluit contracten af met deze organisaties over de uitvoering. Als blijkt dat
particuliere organisaties geen passend aanbod kunnen leveren, kan de gemeente
zelf als leverancier optreden.
− De gemeente heeft een horizontale verantwoordingsplicht. Burgemeester en
Wethouder publiceren jaarlijks voor 1 juli over de prestaties op het gebied van
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−

maatschappelijke ondersteuning over het voorgaande kalenderjaar. Daarmee
vindt verantwoording plaats aan de gemeenteraad, de inwoners en de Minister
over de resultaten van het beleid en de uitvoering.
De gemeente moet een verordening opstellen voor huishoudelijke voorzieningen
en andere individuele voorzieningen.

2.6.2 Participatie
Met de Wmo krijgt de gemeente de verplichting om haar inwoners te betrekken bij de
vormgeving en de vaststelling van het Wmo-beleid. Bovendien is het belangrijk dat
inwoners en belangenorganisaties regelmatig hun mening kunnen geven en hun
tevredenheid kunnen uiten.
Dus de gemeente werkt samen met haar inwoners aan het vormgeven van het beleid
en haar inwoners bepalen uiteindelijk of de gemeente daarin voldoende is geslaagd.
Tevredenheidsonderzoek en benchmark
Voor de wettelijke termijn van 1 juli 2008 wordt een tevredenheidsonderzoek
gehouden en vindt een benchmark plaats, waarin de gemeente Brielle wordt
vergeleken met andere gemeenten in Nederland. De uitkomsten worden gepubliceerd
en worden kenbaar gemaakt aan de Minister. Inwoners van Brielle kunnen
vanzelfsprekend met opmerkingen, klachten en aanbevelingen terecht op het
Stadskantoor.
Wmo-raad
De gemeente Brielle heeft gekozen de participatie onder andere vorm te geven door
het instellen van een Wmo-raad. In deze raad zitten maatschappelijk betrokken
inwoners van Brielle. De raad is gestart op 1 oktober en bestaat op 1 februari 2008
uit:
Mevr. M. van der Lubben – van der Veen, voorzitter a.i.;
De heer C. Beukema;
Mevrouw T. Angeneind;
De heer W. van Heijzen;
Mevrouw A.J. Korver - van Dam;
De heer Ch. Rappard;
Mevrouw F.J.F. Schmit;
De heer W. Mol;
Mevrouw S. Langenhorst – de Vries.
De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over Wmo-onderwerpen.
Daarnaast
zullen
de
huidige
adviesraden
de
Seniorenraad
en
het
Gehandicaptenplatform Brielle zich in de toekomst blijven richten op uitvoeringszaken
en belangenbehartiging van hun specifieke achterban.
2.6.3 Het Wmo beleidsplan
Zoals in hoofdstuk 1 al gemeld bevat de Wmo de verplichting aan het
gemeentebestuur voor een periode van maximaal vier jaar een plan vast te stellen
betreffende maatschappelijke ondersteuning. Dit plan kan tussentijds worden
bijgesteld. Het plan geeft in ieder geval aan:
− De doelstellingen per prestatieveld (er zijn negen prestatievelden, zie hierna).
− Hoe het samenhangende beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning zal
worden uitgevoerd en welke acties gedurende die periode worden ondernomen.
− Welke resultaten de gemeente wenst te behalen in deze periode.
− Welke maatregelen er worden genomen om de kwaliteit te borgen van de
uitvoering.
− Welke maatregelen er worden genomen om jeugdigen en ouders met
opvoedingsproblemen, mensen met beperkingen, mensen met chronisch
psychische problemen en mensen met psychosociale problemen keuzevrijheid te
bieden over de activiteiten van maatschappelijke ondersteuning.
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−

Op welke wijze de gemeenteraad en het college de behoeften van kleine
doelgroepen in het plan hebben meegenomen.

Prestatievelden
De negen prestatievelden zijn:
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 van ouders met problemen van opvoeden.
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,
evenals 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.
Het Wmo beleidsplan gaat daarmee over een breed scala van beleidsterreinen en
doelgroepen:
− Wijk- en buurtbeleid (1);
− (een deel van het) jeugdbeleid (2);
− Gehandicaptenbeleid, ouderenbeleid en toegankelijkheid (3, 5 en 6);
− Vrijwilligersbeleid en mantelzorg (4);
− Integraal beleid maatschappelijke opvang en huiselijk geweld (7 t/m 9).
2.7
Verdere procedure
In onderstaand schema staat aangegeven wat de verdere procedure is om tot een
Wmo-beleidsplan te komen.
Tabel 2.2: Tijdschema Wmo-beleidsnota
Wat

Wanneer

Ter vaststelling in de cie. Samenleving

17 maart 2008

Ter vaststelling in de Gemeenteraad

8 april 2008
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3

Visie

3.1
Inleiding
Dit hoofdstuk schetst de visie van de gemeente Brielle op het gebied van de Wmo. De
rol van de gemeente verschuift van uitvoering naar regie en van aanbodgericht naar
klant-en vraaggericht en het ondersteunen van het particuliere initiatief. Nieuwe rollen
voor de gemeente leiden tot nieuwe uitgangspunten. Deze staan genoemd aan het
einde van dit hoofdstuk.
3.2

Visie

Brielle is een actieve stad waar mensen zich betrokken, veilig en thuis voelen
en waar zorg is voor de kwetsbaren.
Dit is de visie van waaruit het college haar ambities heeft geformuleerd. In Brielle telt
iedereen mee en wordt iedereen uitgenodigd en uitgedaagd mee te doen. In Brielle
levert iedereen een bijdrage aan de samenleving en heeft iedereen zoveel mogelijk
dezelfde kansen.
Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommigen zullen barrières moeten
overwinnen. Maar in Brielle vereenzamen ouderen niet, kunnen gehandicapten
sporten en werken, zijn mensen zonder problemen actief als vrijwilliger en
mantelzorger, maar wanneer nodig kan men terecht bij professionele ondersteuning.
3.3
Regie
Uit de visie blijkt dat Brielle een gemeente is waar haar inwoners met veel plezier
kunnen wonen en leven. De Wmo kan echter onmogelijk worden gerealiseerd door
alleen de bestuurders en ambtenaren van de gemeente Brielle. Hiervoor is de inzet
van de hele Brielse gemeenschap nodig. Dus alle inwoners en organisaties en
instellingen die hier actief zijn.
De taak die de gemeente voor zichzelf ziet weggelegd is vooral het voeren van regie.
Dit biedt de gemeente Brielle de kans instellingen en organisaties uit te dagen hun
bijdragen te leveren aan de realisatie van het motto van de wet; meedoen, en zich te
richten op de vraag in plaats van alleen aanbodgericht te werken. De regievoering uit
zich in richting geven en soms koers bepalen, ruimte laten voor initiatieven en
uitvoering door inwoners en organisaties, resultaten zichtbaar maken en daarvan
rekenschap afleggen aan de gemeenteraad en de inwoners.
Dit alles neemt echter niet weg dat de gemeente zaken als de huishoudelijke hulp
goed geregeld moet hebben. Maar de inwoner is zelf verantwoordelijk, samen met zijn
of haar sociale omgeving; de gemeente schept slechts de randvoorwaarden.
3.4
Uitgangspunten
De hiervoor geschetste visie en regierol leiden tot een aantal uitgangspunten voor het
te voeren beleid in onze gemeente:
−

Iedereen telt mee en iedereen doet mee.
De gemeente richt zich op het stimuleren en faciliteren van inwoners om zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving en hun deelname aan de
samenleving.

−

Meedoen, ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
Mensen die zichzelf niet kunnen redden en geen hulp in hun sociale omgeving
vinden, worden ondersteund door de gemeente. Jongeren, ouderen en mensen
met een beperking en hun ondersteuners (mantelzorg/vrijwilligers) staan hierbij
centraal.
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−

De Wmo wordt gerealiseerd door alle inwoners van de gemeente Brielle, en dus
niet alleen door de bestuurders en ambtenaren.
De gemeente Brielle wordt gevormd door inwoners, instellingen, maatschappelijke
organisaties en bedrijvigheid. Horizontale sturing en verantwoording vormen voor
de gemeente dan ook het uitgangspunt voor het ondersteuningsbeleid. Belangrijke
rollen voor de gemeente zijn dan faciliteren, initiëren en stimuleren, controleren
en zorg dragen voor een vangnet.

−

De gemeente Brielle daagt instellingen en organisaties uit zich te richten op de
vraag in plaats van alleen aanbodgericht te werken.
De gemeente verwacht van maatschappelijke instellingen dat zij de burger en zijn
vraag centraal stellen en niet het eigen aanbod. Hierbij is samenwerking
(bijvoorbeeld in een beleids -of uitvoeringsketen) een absolute vereiste om tot
goede integrale oplossingen of ondersteuning te komen.
In de prestatievelden worden de uitgangspunten toegepast.
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4

De prestatievelden

4.1
Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de prestatievelden van de Wmo. De negen prestatievelden
zijn opgenoemd in paragraaf 2.6.3. De gemeente is verplicht beleid te ontwikkelen op
deze negen velden. De gemeente heeft de vrijheid deze velden zelf invulling te geven.
Vandaar ook de naam prestatievelden en niet prestatie-eisen: het gaat er niet om hóe
je het doet, áls je het maar doet.
In
−
−
−

dit hoofdstuk staat per Wmo prestatieveld het volgende beschreven:
De inhoud van het prestatieveld en wat de gemeente daarvoor moet doen.
Het bestaande beleid van de gemeente.
Nieuw beleid met ambities, doelstellingen en actiepunten.

4.2
Prestatieveld 1
Bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en
buurten.
4.2.1 Waar gaat dit prestatieveld over en wat moet de gemeente er voor doen?
Bij dit prestatieveld gaat het om het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale
samenhang in wijken en kernen. Het beleid op dit prestatieveld is gericht op alle inwoners
van de gemeente en op alle kernen van de gemeente. Leefbaarheid en sociale samenhang
zijn belangrijke voorwaarden voor een samenleving waarin inwoners elkaar ondersteunen.
Leefbaarheid
Leefbaarheid is het wonen in een prettige, schone en veilige omgeving met mogelijkheden
om thuis en in de buurt gebruik te kunnen maken van een (eenvoudig)
voorzieningenniveau.
Sociale samenhang
Sociale samenhang is een containerbegrip dat gaat over het contact tussen mensen, de
manier waarop relaties worden onderhouden, de wijze waarop mensen elkaar aanspreken
bij problemen enzovoort. Ontmoetingsplaatsen als kerken, bibliotheken en culturele centra
spelen een rol in de sociale samenhang, net als sport(complexen). Een sportvereniging is
een gemeenschap in het klein. Het stimuleren van verenigingssport is daarom in het kader
van sociale samenhang belangrijk.
De
−
−
−
−

gemeente moet:
een veilige en goed onderhouden openbare ruimte realiseren;
een adequaat voorzieningenniveau realiseren of daarin faciliteren;
mogelijkheden tot sociale samenhang en onderlinge ontmoeting
faciliteren en realiseren;
inwoners meer bij de wijk of het dorp betrekken.

ondersteunen

De gemeente heeft veel mogelijkheden om de leefbaarheid te bevorderen en de sociale
samenhang te ondersteunen. Deze mogelijkheden moeten passen binnen de historie, het
karakter en de samenstelling van de gemeente. Dit prestatieveld kent dan ook een grote
vrijheid aan de gemeente om hier invulling en prioriteiten aan te geven.
4.2.2 Bestaand beleid gemeente Brielle
Leefbaarheid
Kleine kernen beleid
Doelstelling: het bevorderen van de fysieke en sociale leefbaarheid in de kernen
Vierpolders en Zwartewaal.
In Vierpolders is begonnen met de revitalisering van de dorpskern, dit tot behoud en
versterking van de fysieke en sociale infrastructuur. Belangrijkste speerpunt hierbij is de
nieuwbouw van de openbare basisschool De Tiende Penning. Het dorpshuis De Korstanjerie
wordt betrokken bij het project. In samenhang met de nieuwbouw van de school wordt
daardoor gezocht naar optimalisering van de al aanwezige voorzieningen. Binnen de
renovatieplannen van het Dorpshuis is ruimte gereserveerd voor een ‘jeugdhonk’; een
eigen ruimte voor de jeugd van 12+.
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Wijken
Wijkorganen en dorpsraden ontvangen een structureel budget van €1.500,- per jaar voor
kosten zoals het organiseren van vergaderingen. Verder is in het collegeprogramma
aangekondigd de wijkverenigingen en dorpsraden de beschikking te geven over een eigen
buitenruimtebudget. Dit wordt op dit moment uitgewerkt.
Optimalisering onderwijsaccommodaties
Breede School Zuurland: In de wijk Zuurland in Brielle wordt gewerkt aan een brede
school. De school is een samenwerkingsverband tussen diverse instellingen en
voorzieningen en drie lokale basisscholen. De school wordt gebouwd in de vorm van een
campus. De samenwerking heeft geleid tot een aantal vernieuwende resultaten zoals het
Zorggebouw, een jeugdloket en een theater. Met het opzetten van de brede school wil de
gemeente Brielle bereiken dat kinderen beter in staat zijn hun mogelijkheden voor
ontwikkeling te benutten, dat de structuur van de wijk sterker en groter wordt, door
bundeling van voorzieningen een synergie ontstaat tussen organisaties en dat ouders beter
in staat zijn hun opvoedingsverantwoordelijkheid vorm te geven. Naast het opzetten van
een brede school in Zuurland werkt de gemeente ook aan nieuwe schoolgebouwen in de
binnenstad, Nieuwland-oost en Vierpolders.
Wonen
In Brielle wordt complexgewijs en bij grootschalige nieuwbouw gebouwd onder Woonkeur.
Dit betekent dat de woningen een goede gebruikskwaliteit hebben, goed toegankelijk en
flexibel zijn, aanpasbaar en levensloopbestendig.
In nieuwbouwprojecten wordt voor minimaal 30% sociale huur- en koopwoningen
gerealiseerd. Bovendien worden in bestaande en nieuwbouwwijken ruimte gereserveerd
voor voorzieningen, met in achtneming van de startnota speelruimte en adviezen van de
stuurgroep Wonen, zorg en welzijn (WZW).
Als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma WZW (vastgesteld in maart 2003) stelt de
Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam begin 2008 op verzoek van het college, conform
het advies van de Stuurgroep WZW, een plan van aanpak Ontwikkeling van een
Woonzorgzone in het gebied Plantage-Ommeloop op. De Woonzorgzone moet binnen dit
gebied een keten aan zorg- en welzijnsvoorzieningen bieden.
Een speciale plaats binnen het Wmo-beleid is voor de stuurgroep WZW In deze stuurgroep
participeren cliëntorganisaties, woon-, zorg- en welzijnsaanbieders, zorgkantoor en de
gemeente. De stuurgroep richt zich op het huidige, en toekomstig benodigde woon- zorgen welzijnsaanbod voor de gemeente Brielle.
Veiligheidsbeleid
Doelstelling: Het bevorderen van de veiligheid en veiligheidsbeleving door:
− Het actief wegnemen van feitelijk onveilige situaties
− Het bevorderen van de fysieke en sociale veiligheid
− Een preventieve, repressieve en handhavende aanpak van vandalisme, overlast en
criminaliteit.
De politie maakt ieder jaar een wijk-werkplan: in dit plan geeft de politie in overleg met de
gemeente aan welke specifieke taken in de wijk opgepakt worden, naast de kerntaken van
de politie.
Sociale samenhang
Sportbeleid
In 2007 is de Speerpuntennotitie Sportbeleid vastgesteld.
Doelstelling: Het versterken van de lokale sport door het doelgericht (vier speerpunten) en
integraal inzetten van sociale en ruimtelijke instrumenten via samenwerking binnen de
gemeente, maar ook erbuiten.
− Op basis van de Speerpuntennotitie zal begin 2008 het Uitvoeringsprogramma sport
worden vastgesteld.
Jaarlijks wordt een brede en laagdrempelige sportinstuif georganiseerd. In 2006 heeft deze
sportinstuif zich vooral gericht op de doelgroep jeugd. In 2007 was deze activiteit
onderdeel van “Brielle Bruist”. In 2008 wordt weer een brede sportinstuif voor het hele
gezin georganiseerd.
Dorpshuizen
De gemeente subsidieert in de woonkernen Vierpolders en Zwartewaal de dorpshuizen.
Binnen deze dorpshuizen vinden tal van activiteiten plaats die de inwoners de gelegenheid
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bieden tot ontmoeten en recreatie. Veel verenigingen, maar ook
zorginstellingen vinden voor hun activiteiten onderdak in de dorpshuizen

welzijns-

en

Er zal een accommodatie-onderzoek gehouden worden naar de wenselijkheid van een
zalencentrum/dorpshuis in Brielle.
Voorbereidende bijeenkomsten, Wmo-conferentie:
Om wijkgerichte ontmoeting en activiteiten te bevorderen is een plek waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten nodig. Soms kan een oplossing gevonden worden door bij
elkaar thuis af te spreken, maar al snel wordt een groep daarvoor te groot. Een
andere, laagdrempelige voorziening is dan noodzakelijk.
Cultuurparticipatie
De gemeente kent een impuls- en participatiesubsidie voor maatschappelijke initiatieven
die gebruik maken van kunst en cultuur als uitvoeringsmiddel.

4.2.3 Nieuw beleid
Kijkend naar het bestaande beleid, kan geconcludeerd worden dat veel beleid van de
gemeente Brielle al gericht is op het bevorderen van sociale samenhang, leefbaarheid
en veiligheid van burgers. Het beleid is deels gericht op wijken en kernen en de
gemeente investeert hier nog verder in, door een dekkend systeem van wijk- en
dorpsraden op te zetten en wijkbudgetten in te voeren.
Inwoners geven aan dat sociale samenhang belangrijk is. Het is belangrijk dat
mensen letterlijk de ruimte hebben in de wijk om elkaar te ontmoeten. Een belangrijk
aandachtspunt dat in dit kader dan ook werd meegegeven is het creëren van een
fysieke ontmoetingsruimte: net als in Vierpolders en Zwartewaal is er in Brielse wijken
behoefte aan een ontmoetingsruimte of een dorpshuis.
De wijk of het dorp is het sociale verband. Om vitale wijken en dorpen te kunnen
realiseren, moet er daarom nog nadrukkelijker dan nu het geval is, sprake zijn van
een wijkgerichte aanpak. De wijk is per definitie het niveau waarop een goede
samenhang tussen verschillende beleidsterreinen en de verschillende voorzieningen
gerealiseerd kan worden.
Ambities, doelstellingen en actiepunten
Uitgangspunten die (met name) van toepassing zijn op prestatieveld 1 (zie voor
verdere beschrijving par. 3.4):
- Iedereen telt mee en doet mee.
- Meedoen ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
- De Wmo wordt gerealiseerd door alle inwoners van de gemeente
Brielle.
De uitgangspunten worden in dit prestatieveld als volgt uitgewerkt in nieuw beleid en
ambities, doelen en activiteiten:
Ambitie 1.1 Ruimte bieden voor ontmoeting en beweging
Doelstelling 1
Ontmoetingsplekken in iedere kern en wijk realiseren.
Actiepunten
1. Onderzoek naar bestaande accommodaties en bezien of deze een wijkgerichte
functie kunnen vervullen en naar de wenselijkheid van een zalencentrum in
Brielle. Hierbij ook de raadsmotie betrekken waarin gevraagd wordt naar een
buurthuisfunctie in Brielle.
2. Realisatie WZW-trefpunten in diverse kernen en wijken, eventueel in combinatie
met bovengenoemde buurthuisfuncties.
3. Bezien van de onderhoudssituatie van het dorpshuis Zwartewaal.
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4. Opzetten internetsalons in de kernen met kleinschalige opnamemogelijkheden
voor wijkprogramma’s via internet (Gouden idee).
Doelstelling 2
Meedoen door beweging
Actiepunten
1. Uitvoeringsprogramma Sport:
− Opzetten Platform Sport, waardoor verenigingen elkaar ontmoeten.
Gezamenlijke (knel)punten, bijvoorbeeld de werving van vrijwilligers worden
samen opgepakt en het is een klankbord voor de gemeente.
− Meer samenhang brengen tussen buurt, onderwijs en sport door afstemming
activiteiten, sportstimulering jeugd
− Opzetten van concreet project voor beweging ouderen
− Opstellen van beleidsregels voor het subsidiebeleid sport. Hierbij wordt ook
het sportaccommodatiebeleid betrokken.
Ambitie 1.2 Participatie in de kern of de wijk mogelijk maken
Doelstelling
Wijkverenigingen in iedere kern en wijk.
Actiepunten
1. Streven naar een dekkend stelsel van wijkverenigingen en dorpsraden over geheel
Brielle.
2. Startende wijkverenigingen concreet ondersteunen, bijvoorbeeld door een
flyeractie.
3. Uitwerken voorstel wijkbudgetten.
4. Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een klussendienst. Hierover vindt separaat
besluitvorming plaats.
Tabel 4.1: Samenhang in beleid: prestatieveld 1

Actiepunten

1

2

Prestatievelden
3
4
5
6

7, 8, 9

Onderzoek naar bestaande accommodaties
en bezien of deze een wijkgerichte functie
kunnen vervullen en naar de wenselijkheid
van een zalencentrum in Brielle. Hierbij ook
de raadsmotie betrekken waarin gevraagd
wordt naar een buurthuisfunctie in Brielle.
Realisatie WZW-trefpunten in diverse
kernen en wijken evt. in combinatie met
bovengenoemde buurthuisfuncties.
Bezien van de onderhoudssituatie van het
dorpshuis Zwartewaal
Opzetten van internetsalons in de kernen
met kleinschalige opnamemogelijkheden
voor wijkprogramma’s via internet (Gouden
idee).
Uitvoeringsprogramma sport.
Streven naar een dekkend stelsel van
wijkverenigingen en dorpsraden over geheel
Brielle.
Startende
wijkverenigingen
concreet
ondersteunen,
bijvoorbeeld door een
flyeractie.
Uitwerken voorstel wijkbudgetten.
Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een
klussendienst.
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4.3
Prestatieveld 2
Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het
opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden.
4.3.1 Waar gaat dit prestatieveld over en wat moet de gemeente er voor doen?
Prestatieveld 2 heeft betrekking op alle in de gemeente wonende jeugdigen bij wie er
sprake is van (dreigende) problemen met betrekking tot opgroeien, opvoeding en
ontwikkeling en op hun ouders. Door (dreigende) problemen adequaat aan te pakken
krijgen kinderen en jongeren de kans om zich te ontplooien en in een veilige en
verrijkende omgeving op te groeien tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke burgers.
De doelen van dit prestatieveld zijn:
− Algemeen: het vergroten van ontwikkelingskansen voor alle jeugdigen.
− Preventief: adequaat signaleren van en ondersteunen bij (dreigende of lichte)
problemen rond opgroeien en opvoeden.
− Curatief: adequaat aanpakken van problemen om (verdere) uitval en ontsporing te
voorkomen.
Functies die hiervoor minimaal op lokaal niveau aanwezig moeten zijn:
− Informatie en advies.
− Signaleren van problemen: coördineren tussen signalerende instanties.
− Toegang tot het hulpaanbod: dit heeft betrekking op het totale lokale en regionale
hulpaanbod.
− Pedagogische hulp: Bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders/gezinnen waar
problemen zijn/dreigen te ontstaan en schoolmaatschappelijk werk.
− Coördinatie van zorg: afstemmen en zoveel mogelijk bundelen van zorg, mochten er
meerdere hulpsoorten nodig zijn om een jeugdige/gezin te ondersteunen.
De gemeente is verantwoordelijk voor alle preventieve taken, totdat er sprake is van
geïndiceerde hulp vanuit de Wet op de Jeugdzorg (WJZ). De WJZ regelt de toegang tot de
geïndiceerde jeugdzorg. Dit is een taak van de provincie / stadsregio. Vanuit de WJZ
worden provincies en gemeenten verplicht afspraken te maken over de aansluiting tussen
gemeentelijk jeugdbeleid en jeugdzorg.
De
−
−
−

gemeente moet:
voorzieningen bieden voor ontplooiing en ontmoeting;
signaleren, toeleiden naar en wegwijs maken in het hulpaanbod;
pedagogische hulp bieden, bijvoorbeeld
opvoedingsondersteuning, en de zorg
coördineren.

4.3.2 Bestaand beleid gemeente Brielle
Peuterspeelzalen
Doelstelling: de peuterspeelzalen in Brielle zijn plaatsen waar kinderen elkaar kunnen
ontmoeten en met elkaar kunnen spelen en leren. In iedere woonkern van Brielle is een
peuterspeelzaal aanwezig. Peuters met een sociaal-medische indicatie worden met
voorrang geplaatst en er is speciale aandacht voor de begeleiding van risicokinderen.
Jaarlijks gaat het om ongeveer 10 kinderen.
Voor minder draagkrachtige bewoners van Brielle is het mogelijk om financiële
ondersteuning (bijzondere bijstand) te ontvangen voor de kosten van de peuterspeelzaal.
Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang
De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang en buitenschoolse
opvang. Jaarlijks laat de gemeente daarom kwaliteitsinspecties uitvoeren. De gemeente
vindt de buitenschoolse opvang belangrijk als voorziening in het kader van de zogenaamde
brede scholen. Bij de realisatie van brede scholen binnen de gemeente wordt daarom bij
de planvorming ook rekening gehouden met voorzieningen voor buitenschoolse opvang.
Jeugd- en jongerenwerk
De gemeente subsidieert het jeugd- en jongerenwerk in Brielle. Het beleid daarbij is dat
kinderactiviteiten (tot 12 jaar) vooral worden uitgevoerd door vrijwilligers, zo nodig
ondersteund door het jeugd- en jongerenwerk van de stichting Push. Kinderactiviteiten
vinden plaats in alle woonkernen van Brielle. De dorpshuizen en hun vrijwilligers spelen
hierbij een belangrijke rol.
Activiteiten voor 12–19 jaar worden grotendeels uitgevoerd door de jongerenwerkers van
Push. Middels sportactiviteiten, informatieavonden, muziekactiviteiten en open inloop heeft
of legt Push contacten met deze jongeren. Veel van de activiteiten vinden plaats binnen
het Jongerencentrum Bravo. Push heeft daarnaast een aanbod in de woonkernen
Vierpolders en Zwartewaal. Met jongeren, die niet bereikt worden via het aanbod binnen
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Bravo en de dorpshuizen, probeert Push via het zgn. out-reachend werk contact te leggen.
Daartoe worden bezoeken afgelegd aan de informele ontmoetingsplekken, de zgn.
‘hangplekken’.
Bieden van voorzieningen voor ontplooiing en ontmoeting
Door een aanbod van welzijnsvoorzieningen voor jeugd en jongeren wil de gemeente de
ontplooiingskansen en ontmoetingsmogelijkheden faciliteren en stimuleren. Samen spelen,
samen dingen leren en ontdekken en elkaar ontmoeten stimuleert de ontwikkeling van de
sociale en cognitieve vaardigheden.
Speelruimteplan
Kinderen en jongeren moeten kunnen spelen, bewegen en elkaar ontmoeten. In 2006 is
daarom het Speelruimtebeleidsplan vastgesteld. Voor de gehele gemeente is de behoefte
aan speelplaatsen voor de onderscheiden leeftijdsgroepen vastgesteld. Bestaande plekken
worden geoptimaliseerd en waar nodig heringericht en nieuwe plekken worden op daartoe
aangewezen terreintjes gerealiseerd. In het speelruimteplan is opgenomen dat in
nieuwbouwwijken op voorhand voldoende ruimte voor speelruimte moet worden
gereserveerd. Daarnaast is opgenomen dat er naast formele speelplekken ook voldoende
informele speelruimte moet zijn en blijven.
Omdat met name de jeugd vanaf 12 jaar behoefte heeft aan eigen ontmoetingsplekken
worden via het Speelruimtebeleid voor deze groep in iedere kern eigen plaatsen gecreëerd.
Veelal in de vorm van een trapveld of andersoortige sportvoorziening (bijv. skatebaan).
Voor deze ontmoetingsplekken worden door de gemeente Beheergroepen ingesteld,
waarbij Push, de jongeren, omwonenden, politie en gemeente samen proberen om de
ontmoetingsplaats goed te beheren en eventuele overlast voor de buurt te
voorkomen/beperken.
Miniconferentie Jeugd, onderwijs en veiligheid
Jaarlijks wordt een Miniconferentie Jeugd, onderwijs en veiligheid georganiseerd. Bij deze
bijeenkomst ontmoeten alle organisaties en instellingen die zich binnen Brielle
bezighouden met jeugd elkaar. Beleidinformatie wordt uitgewisseld, samen wordt
gesproken over eventuele knelpunten en gezamenlijke oplossingsrichtingen worden
bedacht. Als uitvloeisel van de miniconferenties zijn in het verleden onder andere het
Conciërgeoverleg en het Netwerk 12- ontstaan.
Ondersteuning, signalering en toeleiding naar de zorg
De Wmo en de Wet op de Jeugdzorg liggen in elkaar verlengde, zoals welzijn en zorg in
elkaars verlengde liggen. In beide wetten wordt aangegeven wat de wettelijke taken van
de gemeente zijn op het gebied van jeugdwelzijn en jeugdzorg. In het kader van de Wet
op de Jeugdzorg is in regionaal verband een Convenant Jeugdzorg opgesteld om het lokale
jeugdbeleid (de gemeentelijke taken) aan te laten sluiten op de jeugdzorg (provinciale
taken). Het gaat daarbij om zaken als opvoedingsondersteuning, voorkoming van
schoolverzuim, schoolmaatschappelijk werk en aanpak jeugdcriminaliteit.
Opvoedingsondersteuning
In 2007 is gestart met het project Stevig Ouderschap. Via het Consultatiebureau krijgen
ouders van potentiële risicogezinnen (een en ander bepaald op grond van vastgestelde
indicatoren) meteen vanaf de geboorte van hun kind intensieve opvoedingsbegeleiding.
Het Opvoedbureau biedt desgewenst aan ouders van kinderen van 0 – 18 jaar informatie,
advies en licht pedagogische ondersteuning. Het Algemeen maatschappelijk werk biedt als
onderdeel van bredere hulpverlening desgewenst ook opvoedingsondersteuning of verwijst
door naar andere instanties. Door de GGD en Careyn worden laagdrempelige cursussen
opvoedingsondersteuning aangeboden zoals: Opvoeden doe je zo of Een puber in huis.
Signalering
Door de gemeente is als uitvloeisel van de nota Peuterspeelzaalbeleid het project Uniforme
Gegevensoverdracht opgezet. Binnen de peuterspeelzalen en de kinderdagopvang worden
kinderen van 0/2,5 – 4 jaar geobserveerd. Signalen van (dreigende) problematiek worden
middels uniforme overdrachtsformulieren overgedragen aan het basisonderwijs. Reeds
ingezette ondersteuning en hulp is dan meteen ook bekend bij het basisonderwijs.
Binnen het primair onderwijs is sinds jaren een Contactpersoon Algemeen Maatschappelijk
Werk actief, als adviseur voor het onderwijs
en intermediair naar hulpverlenende
instanties. Op dit moment wordt het maatschappelijk werk op de school geëvalueerd.
Voor de signalering en aanpak van (dreigende) problematiek van kinderen 0 – 12 jaar is in
2006 het Netwerk 12- opgezet. Peuterspeelzaal, Kinderopvang, Opvoedbureau, AMW, GGD
en scholen kunnen hier hun problematiek inbrengen en multidisciplinair bespreken en
oppakken.
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In het voortgezet onderwijs wordt reeds jaren schoolmaatschappelijk werk ingezet en is op
iedere school een SKT (school konsultatieteam) aanwezig. Een belangrijk doel van het SKT
is om schooluitval te voorkomen. Dit gebeurt door de deskundigheid van de instellingen
die te maken hebben met jongeren en onderwijs (naast de scholen o.a. leerplicht,
jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk) zo optimaal mogelijk in te zetten
binnen een gestructureerd overleg. Daardoor kunnen (dreigende) problemen snel
gesignaleerd en multidisciplinair opgepakt worden, zodat schooluitval zo veel mogelijk
wordt voorkomen. Hoewel de SKT’s hun waarde als casuïstiekoverleg hebben bewezen,
hebben zowel politie als jongerenwerk herhaaldelijk aangegeven dat zij de behoefte voelen
aan een overkoepelend, beleidsmatig overleg. Hiertoe wordt het Platform Jongeren
gerealiseerd.
Jeugdgezondheidszorg
In het kader van de integrale jeugdgezondheidszorg 0–19 jaar (JGZ) wordt er
samengewerkt
tussen
het
consultatiebureau
en
de
jeugdarts
en/of
de
jeugdverpleegkundige.
Preventie
Middelengebruik
Brielle kent in vergelijking met de andere gemeenten op Voorne-Putten/Rozenburg (VPR)
een hoog aantal jongeren die overmatig drank gebruiken. 18% van de jongeren kan
volgens de GGD in Brielle worden bestempeld als overmatig drankgebruiker (tegen 12%
gem. VPR). Ook het aantal cannabisgebruikers ligt hoger dan gemiddeld op VPR (14% vs.
11%). XTC en harddrugs worden door 2% van de jongeren met enige regelmaat gebruikt
(gelijk aan VPR gemiddelde).
Op scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs vindt structureel
verslavingspreventie plaats, met name gericht op alcohol en drugs.
In groep 7/8 van het basisonderwijs worden daartoe lessen gegeven door de GGD (project
Drugs: weet wat je doet). Ook wordt in het kader van het Schooladoptieplan door de
politie Rotterdam-Rijnmond een lessencyclus aangeboden waarbij aandacht is voor
middelengebruik in relatie tot verkeer en vandalisme.
De scholen voor Voortgezet Onderwijs besteden in hun lessen Leefstijl aandacht aan
middelengebruik en –misbruik, gerelateerd aan keuzes maken, groepsdruk enzovoort.
Met de scholen voor voortgezet onderwijs is medio 2007 besproken dat vooral de
alcoholpreventie meer planmatig gaat plaatsvinden. Dit wordt begin 2008 nader
uitgewerkt. De uitkomsten hiervan zullen onderdeel uitmaken van de Nota Lokaal
Gezondheidsbeleid (planning 2008).
Schuldenproblematiek
De schuldenproblematiek wordt overal, ook in Brielle, groter. Vanuit de gedachte
‘voorkomen is beter dan genezen’ wordt gewerkt aan een versterking van de lokale
schuldhulpverlening. Op termijn zal er schuldhulppreventie op middelbare scholen
plaatsvinden. Jongeren zullen moeten leren hoe ze verstandig met hun geld kunnen
omgaan, en hoe ze schuldenproblematiek nu en in de toekomst kunnen voorkomen of
(met hulp) oplossen.
Sluitende aanpak risicojongeren
De sluitende aanpak richt zich op risicojongeren, en jongeren die precrimineel en
lichtcrimineel gedrag vertonen. In het kader van de sluitende keten jongeren zijn er de
volgende projecten/activiteiten:
− Per oktober 2006 is het Project Intensieve Aanpak van start gegaan: de politie
Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden, de gemeente Brielle en Reclassering
Nederland werken daarbij samen om hinderlijke en overlastgevende jongeren
persoonsgericht aan te pakken. Geprobeerd wordt om met behulp van de PIA
(Projectleider intensieve aanpak) deze jongeren naar school/opleiding en/of
hulpverlening te begeleiden en daardoor toekomstperspectief te bieden. Nadat in
eerste instantie deze aanpak was gericht op een specifieke overlastgevende groep
jongeren is, na het uiteenvallen van deze groep, het projectdoel verbreed naar alle
overlastgevende groepen jongeren in Brielle.
− Pak je kans, Een project van Bureau Jeugdzorg/Jeugdplein. Het gaat hierbij om
jongeren tot 18 jaar die precrimineel gedrag vertonen of een HALT-waardig delict
hebben gepleegd en vanwege hun leeftijd niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.
De jongere en het gezin worden op vrijwillige basis begeleid, om verder afglijden naar
het criminele circuit te voorkomen.
− Halt: jongeren tot 18 jaar, die een strafwaardig delict hebben gepleegd, krijgen via
Halt een werkstraf aangeboden.

Beleidsplan Wmo 2008 - 2011

17/46

−

JCO (justitieel casusoverleg): overleg tussen Officier van Justitie, Raad voor de
Kinderbescherming en jeugdcoördinator politie Rotterdam-Rijnmond, waarbij zonodig
ook de leerplichtambtenaar of hulpverlenende organisaties worden uitgenodigd. Door
dit overleg wil men vroegtijdig greep krijgen op jongeren die veel delicten plegen, en
daarnaast juist ook op jongeren die dreigen een criminele carrière te ontwikkelen. Het
doel is de tijd die een jongere wachtend op hulp en/of straf doorbrengt, te verkleinen
en maatwerk te leveren. Dit betekent sneller straf en sneller hulp. Daarnaast wordt
binnen het JCO meteen gekeken naar het gezinssysteem: zijn er andere kinderen
binnen dit gezin bekend met problemen of moet er opvoedingsondersteuning worden
geboden?

4.3.3 Nieuw beleid
Net als bij prestatieveld 1, kan ook hier geconcludeerd worden dat de gemeente heel
veel doet en dat er in de gemeente heel veel gebeurt. Zaken kunnen echter nog beter
op elkaar worden afgestemd. Daarom wordt in stadsregionaal verband het concept
van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nader uitgewerkt. Het CJG kan zowel
worden gezien als een back-office, waarin allerlei organisaties en instellingen met
elkaar samenwerken, als een front-office/fysiek loket, waar opvoeders en jongeren
informatie, advies, ondersteuning en hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien
kunnen krijgen. De uitgangspunten van het CJG zijn:
het centrum is voor kind en gezin van -9 maanden tot 23 jaar;
een coach per gezin;
een gezin, een plan;
een sluitende aanpak voor een hulpvraag;
zicht op jeugdigen en gezinnen.
In het fysieke centrum worden de taken op het gebied van jeugd en opvoeden
gebundeld. Dit CJG centrum zal in Brielle gerealiseerd worden in het Zorggebouw.
In 2007 is in stadsregionaal verband besloten om vanaf 2008 gezamenlijk met
Multisignaal aan de slag gegaan worden. Multisignaal is een digitaal systeem van
risicosignalering. Alle lokale en regionale organisaties en instellingen, betrokken bij
jeugd, kunnen hun signalen over (dreigende) problematiek aangeven in het systeem.
Indien meerdere organisaties een melding doen, wordt onmiddellijk gekeken of
coördinatie en afstemming noodzakelijk is. Zo moet voorkomen worden dat meerdere
organisaties bij een kind of gezin betrokken zijn, maar dit van elkaar niet weten, of
langs elkaar heen werken. Naast Multisignaal is er het EKD (elektronisch kinddossier).
Dit EKD wordt gevuld vanuit de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau/jeugdarts)
Op termijn zal het EKD gekoppeld worden aan Multisignaal.
Tijdens de voorbereidende bijeenkomsten en ook tijdens de conferentie kwam het
punt maatschappelijke stages nadrukkelijk aan de orde. De maatschappelijke
betrokkenheid van jongeren kan hierdoor vergroot worden. Heel concreet is
bijvoorbeeld gesproken over het door jongeren laten verzorgen van tuintjes van
mensen die hier door een beperking niet meer toe in staat zijn. Zowel de jongeren als
de samenleving hebben hier dus baat bij. Het college heeft het thema
maatschappelijke stages / werkbezoeken opgenomen in haar collegeprogramma en is
hierover in overleg met de scholen.
Ambities, doelstellingen en actiepunten
Uitgangspunten die (met name) van toepassing zijn op prestatieveld 2 (zie voor
verdere beschrijving par. 3.4):
− Iedereen telt mee en doet mee.
− Meedoen ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
− De gemeente daagt instellingen uit zich te richten op de vraag in plaats van alleen
aanbodgericht te werken.
De uitgangspunten worden in dit prestatieveld als volgt uitgewerkt in nieuw beleid en
ambities, doelen en activiteiten:
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Ambitie 2.1 Geen kind meer tussen wal en schip
Doelstelling
Realiseren Centrum voor Jeugd en Gezin
Actiepunten
1. Visieontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin.
2. Onderzoeken of en hoe bestaande netwerken (netwerk 12- en 12+, school
konsultatieteams et cetera) gekoppeld kunnen worden aan het CJG.
3. Realisatie fysiek Centrum voor Jeugd en Gezin.
Ambitie 2.2 Participatie van jongeren bevorderen
Doelstelling
Jongeren nemen actief deel aan de Brielse samenleving.
Actiepunten
1. Realisatie van het Platform Jongeren als overkoepelend beleidsmatig overleg.
2. Uitvoering geven aan de raadsmotie om in een gemeentelijke regeling de
mogelijkheden van jongerenparticipatie vast te leggen en dit structureel in het
beleid inbedden.
3. Opzetten van maatschappelijke stages en werkbezoeken.
4. Een DVD laten maken door jongeren en ouderen over goede en slechte plekken in
hun wijk (Gouden idee).
Ambitie 2.3 Gezondheid en welbevinden van jongeren bevorderen
Doelstelling
Integraal actie ondernemen voor de gezondheid van jongeren.
Actiepunten
1. Samen met het onderwijs intensiveren alcoholpreventie en opnemen in Nota
Lokaal Gezondheidbeleid.
2. Inzet schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs en verdubbeling
formatieomvang.
3. Invoeren van het risicosignaleringssysteem Multisignaal en koppelen met met
EKD.
4. Relatie aanbrengen tussen de ZAT’s (basisonderwijs), SKT’s (voortgezet
onderwijs) en het op te richten Centrum voor Jeugd en Gezin.
5. Als pilot binnen de JGZ op Voorne-Putten/Rozenburg ontwikkelen van een
Jeugdloket binnen het Zorggebouw.
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Tabel 4.2: Samenhang in beleid: prestatieveld 2

Actiepunten

1

2

Prestatievelden
3
4
5
6

7, 8, 9

Visieontwikkeling Centrum voor Jeugd en
Gezin.
Onderzoeken of en hoe bestaande
netwerken (netwerk 12- en 12+, school
konsultatieteams et cetera) gekoppeld
kunnen worden aan het CJG.
Realisatie fysiek Centrum voor Jeugd en
Gezin.
Realisatie van het Platform Jongeren als
overkoepelend beleidsmatig overleg.
Uitvoering geven aan de raadsmotie om in
een gemeentelijke regeling de
mogelijkheden van jongerenparticipatie
vast te leggen en dit structureel in het
beleid inbedden.
Opzetten van maatschappelijke stages en
werkbezoeken.
Een DVD laten maken door jongeren en
ouderen over goede en slechte plekken in
hun wijk (Gouden idee).
Samen met het onderwijs intensiveren
alcoholpreventie en opnemen in Nota Lokaal
Gezondheidbeleid.
Inzet schoolmaatschappelijk werk in het
basisonderwijs en verdubbeling
formatieomvang.
Invoeren van het risicosignaleringssysteem
Multisignaal en koppelen met EKD.
Relatie aanbrengen tussen de ZAT’s
(basisonderwijs), SKT’s (voortgezet
onderwijs) en het op te richten Centrum
voor Jeugd en Gezin.
Als pilot binnen de JGZ op VoornePutten/Rozenburg ontwikkelen van een
Jeugdloket binnen het Zorggebouw.
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4.4
Prestatieveld 3
Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning
4.4.1 Waar gaat dit prestatieveld over en wat moet de gemeente er voor doen?
Het doel van dit prestatieveld is voor alle inwoners van de gemeente de zelfredzaamheid
en de maatschappelijke participatie te bevorderen. Met ‘het geven van advies’ wordt
gedoeld op activiteiten die de burger de weg wijzen in het veld van maatschappelijke
ondersteuning. 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
desbetreffende persoon het zelf en met zijn omgeving niet kan oplossen.
De gemeente moet:
− informatie en advies verstrekken;
− ondersteuning en begeleiding regelen;
4.4.2 Bestaand beleid gemeente Brielle
Verstrekken informatie en advies
WMO-loket
Het Wmo-loket is per januari 2007 operationeel geworden. Voor de Brielse inwoners
betekent dit, dat zij met al hun Wmo gerelateerde informatie, (aan)vragen, ondersteuning
en indicatiestelling bij dit loket terecht kunnen. In 2007 zijn de vorm, de inhoud en de
inrichting van loket verder ontwikkeld. Vanaf 2008 zal worden gewerkt aan de verdere
digitale ontsluiting van het Wmo-loket
Columbus:
Sinds 1 juni 2005 rijdt de Columbus door Brielle. De Columbus is een rijdend
informatieloket waar iedereen die dat wil antwoorden krijgt op vragen op het gebied van
welzijn, zorg en wonen. De Columbus blijft rijden tot 1 januari 2009.
Ouderen
− Bonus: Door de Catharina Stichting wordt de bonuskrant uitgegeven voor 55-plussers.
Zij kunnen met korting bijvoorbeeld sporten of lessen volgen bij het leercentrum 50+
Brielle.
− Signalerend huisbezoek 75+: de Catharina Stichting legt huisbezoeken af om ouderen
van informatie, advies en begeleiding te voorzien op het gebied van wonen, welzijn en
zorg.
De gemeente Brielle wil komend jaar lokaal beleid op het gebied van mantelzorg en
cliëntondersteuning ontwikkelen. Regionaal is het Steunpunt Mantelzorg al wel actief. Hier
kunnen mantelzorgers terecht voor informatie, advies en ondersteuning.
Inkomen en financiën
Voor informatie, advies en ondersteuning bij schuldenproblematiek kunnen de inwoners op
afspraak terecht bij de het lokale loket schuldhulpverlening in het stadskantoor. Op termijn
wordt de schuldhulpverlening uitgebreid met budgetbeheer. Schulden worden dat niet
alleen opgelost, maar ook (bij een beperkte groep kwetsbare inwoners) voorkomen.
Met het Albeda College zijn afspraken gemaakt over het groepsgewijs aanbieden van
cursussen budgettering.
Voor vragen en ondersteuning op het gebied van inkomen en financiële ondersteuning is
er op afspraak gelegenheid om gebruik te maken van het spreekuur van de ISD-Vpr
binnen het stadskantoor.
Het voornemen is om de informatie- en adviesfunctie rond inkomen en schuldhulp op
termijn onder te brengen bij het Wmo-loket.

4.4.3 Nieuw beleid
De huidige loketten bieden ondersteuning op vraag van de inwoner. Tijdens de
voorbereidende bijeenkomsten op de Wmo-conferentie bleek dat het lastig is om de
kwetsbare inwoner te bereiken die níet zelf de eerste stap zet. Via het Lokaal
zorgnetwerk en het Advies- en steunpunt huiselijk geweld worden cliënten bereikt.
Daarnaast gaven het Wmo-loket en ook het Algemeen Maatschappelijk Werk aan dat
ze ook actie ondernemen op signalen van derden, bijvoorbeeld als een buurman
signaleert dat de buurvrouw zichzelf aan het verwaarlozen is. Vervolgens wordt
gekeken wat men kan doen. Mocht een signaal niet op de juiste plek zijn
binnengekomen dan wordt gekeken wie wel de juiste instantie is om actie te
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ondernemen. Het is hierbij zinvol goede afspraken te maken met huisartsen en
andere hulpverleners.
Ambitie, doelstellingen en actiepunten
Uitgangspunten die van (met name) van toepassing zijn op prestatieveld 3 (zie voor
verdere beschrijving par. 3.4):
− Iedereen telt mee en doet mee.
− Meedoen ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
− De gemeente daagt instellingen uit zich te richten op de vraag in plaats van alleen
aanbodgericht te werken.
De uitgangspunten worden in dit prestatieveld als volgt uitgewerkt in nieuw beleid en
ambities, doelen en activiteiten:
Ambitie 3.1 Geïntegreerd laagdrempelig informatie en advies verstrekken
Doelstellingen
1. Uitbouwen van het Wmo-loket.
2. Informatievoorziening verbeteren.
Actiepunten
1. Onderzoeken of informatie en advies taak rond bijzondere bijstand en
schuldhulpverlening ondergebracht kunnen worden in het Wmo-loket..
2. Het Wmo-loket onder de aandacht brengen van het lokale/regionale netwerk en
doorverwijzers zoals huisartsen, maatschappelijk werk, Stichting MEE et cetera.
3. Onderzoeken of het Wmo-loket uit te breiden is met expertise van derden zoals
Stichting MEE, algemeen maatschappelijk werk;
4. Een Wmo-krant maken en verspreiden in Brielle met interviews en informatie over
de Wmo.
5. Wmo-loket verder digitaal ontsluiten.
6. De gemeentewebsite beter toegankelijk maken en meer producten en folders
digitaal aanbieden.
Tabel 4.3: Samenhang in beleid: prestatieveld 3

Actiepunten

1

2

Prestatievelden
3
4
5
6

7, 8, 9

Onderzoeken of de informatie en advies
taak rond bijzondere bijstand en
schuldhulpverlening ondergebracht kan
worden in het Wmo-loket.
Het Wmo-loket onder de aandacht brengen
van het lokale/regionale netwerk en
doorverwijzers zoals huisartsen,
maatschappelijk werk, Stichting MEE et
cetera.
Onderzoeken of het Wmo-loket uit te
breiden is met expertise van derden zoals
Stichting MEE, algemeen maatschappelijk
werk.

Een Wmo-krant maken en verspreiden in
Brielle met interviews en informatie over
de Wmo.
Wmo-loket verder digitaal ontsluiten.
De gemeentewebsite beter toegankelijk
maken en meer producten en folders
digitaal aanbieden.
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4.5
Prestatieveld 4
Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
4.5.1 Waar gaat dit prestatieveld over en wat moet de gemeente er voor doen?
De vele vrijwilligers en mantelzorgers die actief zijn, vormen het sociale kapitaal van onze
gemeente. Met de komst van de Wmo wordt het een expliciete taak van de gemeente om
maatregelen te treffen om werk van vrijwilligers en mantelzorgers makkelijker te maken.
Het gaat hierbij voor de gemeente enerzijds om het bevorderen van vrijwillige inzet van
inwoners
en
mantelzorgers
en
anderzijds
om
het
ondersteunen
van
vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers.
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is al het onbetaalde werk dat vrijwillig door mensen gedaan wordt voor
andere mensen of de samenleving. Vrijwilligerswerk wordt voornamelijk in georganiseerd
verband uitgevoerd.
Mantelzorg
Mantelzorg is de term voor zorgactiviteiten die mensen in informele sfeer voor elkaar
verrichten. Dit betekent:
− Extra zorg die meer dan in een persoonlijke relatie aanwezig is;
− Vaak ook lichaamsgebonden zorg, aankleden en wassen;
− Er is sprake van een bestaande sociale relatie, vaak langdurig;
− Niet in georganiseerd verband;
− Meer dan acht uur per week en/of meer dan drie maanden.
De
−
−
−

gemeente moet:
lokale mantelzorgorganisaties ondersteunen;
vrijwilligersprojecten en –initiatieven stimuleren;
vrijwilligers en mantelzorgers faciliteren, ondersteunen en ontlasten.

4.5.2 Beleid gemeente Brielle
Vrijwilligersbeleid
Doelstelling: Er wordt gestreefd naar een voldoende aantal vrijwilligers dat zich naar
tevredenheid van zichzelf en de maatschappelijke organisatie inzet als vrijwilliger.
Speerpunten van het beleid zijn:
− Vrijwilligers vinden en binden;
− Waardering vrijwilligerswerk;
− Stimuleren vrijwilligersvriendelijk beleid instellingen en organisaties.
Voorbereidende bijeenkomsten, Wmo-conferentie:
Een aantal tips voor het slagen van vrijwilligersactiviteiten:
− Breng het aanbod aan vrijwilligerswerk actief in beeld. Betrek hierbij meerdere
organisaties om Briellenaren kennis te laten maken met de mogelijkheden.
− Een actieve benadering van personen met een concrete vraag heeft de grootste
slagingskans.
− Zorg voor projectmatige, afgebakende activiteiten
− Luister naar de wensen van vrijwilligers, en geef hen zelf verantwoordelijkheden.
Coördineer en ondersteun, maar altijd in samenspraak met de vrijwilligers.
− Persoonlijk contact en enthousiasme werkt!
− Zorg dat activiteiten plezier opleveren, een nut en direct belang kennen, en
waardering krijgen.
− Zorg voor ontwikkeling van activiteiten en blijf als organisatie en vrijwilliger
openstaan voor signalen.
Het Servicepunt vrijwilligers van de gemeente Brielle geeft informatie aan vrijwilligers en
organisaties en helpt vrijwilligers en organisaties elkaar te vinden. Via het Servicepunt
vrijwilligers wil het college vrijwilligersorganisaties faciliteren door vanaf 2008 een
collectieve verzekering Aansprakelijkheid, Ongevallen en Bestuurlijke Aansprakelijkheid af
te sluiten.
Ieder jaar wordt door de gemeente in samenwerking met het Servicepunt de Dag van de
vrijwilliger gehouden. Vrijwilligers worden op die dag in het zonnetje gezet.
Mantelzorgbeleid
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De gemeente heeft op dit moment nog geen lokaal mantelzorgbeleid. Inwoners van Brielle
kunnen voor informatie en advies en voor hulp voor respijtzorg terecht bij het Regionaal
steunpunt Mantelzorg in Spijkenisse. Op basis van cijfers van het Sociaal en Cultureel
Planbureau voor Nederland als geheel kan worden afgeleid dat er in de gemeente Brielle
jaarlijks ongeveer 3000 mensen zijn die mantelzorg verlenen.
In het kader van de voorzieningen voor mensen met een beperking om deelname aan de
samenleving mogelijk te maken (prestatieveld 6) kan het persoonsgebonden budget
genoemd worden. In Brielle is het PGB Wmo vastgesteld op 85% van het CTG-tarief
(College Tarieven Gezondheidszorg). Met het PGB Wmo hebben geïndiceerden de
mogelijkheid hun mantelzorger een financiële vergoeding te geven. Als de mantelzorger
nog een reguliere baan heeft, biedt dit wellicht de mogelijkheid in die baan minder uren te
maken.
Een van de zogenaamde Gouden ideeën die naar aanleiding van de Wmo-conferentie door
een werkgroep is uitgewerkt, betreft mantelzorg. Voorgesteld wordt om in Brielle
zogenaamde mantelzorgsalons te organiseren. Tijdens deze salons kunnen mantelzorgers
in een informele sfeer met andere mantelzorgers praten over hun ervaringen en emoties.
Daarnaast heeft de salon een informatieve functie. Naar behoefte kan op bepaalde
onderwerpen dieper worden ingegaan.
Voorbereidende bijeenkomsten, Wmo-conferentie:
Mantelzorgondersteuning is een van de belangrijke onderwerpen met betrekking tot
leefbaarheid en sociale samenhang. Mantelzorgers de mogelijkheid bieden tot
ontspanning en ontmoeting zijn belangrijk om te zorgen dat mantelzorgers hun zorg
kunnen blijven verlenen. Respijtzorg is een van de antwoorden op het overvragen van
mantelzorgers.

4.5.3 Nieuw beleid
In 2005 is de nota Vrijwilligersbeleid vastgesteld. De gemeente heeft in de nota
opgenomen dat onderzocht moet worden door de gemeente of bijvoorbeeld het
Servicepunt Vrijwilligers hoe vrijwilligers gevonden en verbonden kunnen worden. Ook
tijdens de voorbereidende bijeenkomsten op de Wmo-conferentie is dit punt aan de
orde geweest. Vrijwilligers zijn de bindende kracht in de lokale samenleving. Zij
spelen een cruciale rol in de sociale samenhang en in de leefbaarheid; van wijken en
van mensen. De gemeente moet dan ook inzetten op het vinden en binden van
vrijwilligers.
De gemeente heeft sinds de invoering van de Wmo de verantwoordelijkheid voor de
ondersteuning van de mantelzorgers. Een brede groep en lang niet altijd zichtbaar,
voornamelijk omdat mensen vaak zelf niet weten dat ze mantelzorger zijn, zoals
duidelijk werd tijdens de Wmo-conferentie. Of omdat ze niet weten dat er een
ondersteuningsaanbod voor hen is. Voor de formulering van beleid op dit terrein is het
belangrijk dat voor de gemeente helder is wat de ondersteuningsbehoefte van de
mantelzorgers is.
Een aandachtspunt is de voorlichting en informatievoorzieningen aan vrijwilligers,
mantelzorgers en sociaal-actieve inwoners in het algemeen. Tijdens de bijeenkomsten
kwam dit punt frequent aan de orde. Aangegeven is dat de informatievoorziening
moet verbeteren: zorg dat mensen weten waar ze terecht kunnen met vragen en wat
hun rechten zijn. Iets als respijtzorg voor mantelzorgers is bij deze groep vaak niet
bekend. Een adequate informatievoorziening dus en niet alleen op de gebruikelijke
manier, maar ook digitaal en in nieuwe vormen, bijvoorbeeld strips of filmpjes. Als
een van de Gouden ideeën van de conferentie wordt dit door een werkgroepje
onderzocht.
Ambities, doelstellingen en actiepunten
Uitgangspunten die van (met name) van toepassing zijn op prestatieveld 4 (zie voor
verdere beschrijving par. 3.4):
− Iedereen telt mee en doet mee.
− Meedoen ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
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−

De Wmo wordt gerealiseerd door alle inwoners van Brielle.

De uitgangspunten worden in dit prestatieveld als volgt uitgewerkt in nieuw beleid en
ambities, doelen en activiteiten:
Ambitie 4.1 Ondersteunen vrijwilligers in Brielle
Doelstelling
Vrijwilligers zoveel mogelijk ondersteunen en faciliteren.
Actiepunten
1. Via het Servicepunt Vrijwilligers vrijwilligersorganisaties faciliteren door vanaf
2008 een collectieve verzekering Aansprakelijkheid, Ongevallen en Bestuurlijke
Aansprakelijkheid af te sluiten.
2. Ondersteunen van organisaties en instellingen in het organiseren van de
benodigde vergunningen, wettelijke voorschriften et cetera.
3. Haalbaarheidonderzoek uitvoeren naar het opzetten van een vrijwilligerspas, met
een (gratis) aanbod van cursussen en kortingen. Onderzoek naar deelname lokale
ondernemers. Hierover vindt separaat besluitvorming plaats.
4. Onderzoek naar telefonische hulplijnen zoals Tante Kwebbel in Rotterdam. Tante
Kwebbel brengt mensen bij elkaar die af en toe iets voor een buurtgenoot willen
doen of juist iemand voor een klusje zoeken. Bijvoorbeeld een schilderijtje aan de
muur hangen of de hond even uitlaten.
5. Voorlichting en informatievoorziening voor vrijwilligers verbeteren en meer
herkenbaar maken.
Ambitie 4.2 Ondersteunen mantelzorgers in Brielle
Doelstelling
Mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteunen en faciliteren.
Actiepunten
1. Ontwikkelen van mantelzorgbeleid waarin vooral meer contact tussen en met
mantelzorgers een plek kan krijgen.
2. Ondersteunen ontwikkeling mantelzorgsalons.
3. Voorlichting en informatievoorziening voor mantelzorgers verbeteren en meer
herkenbaar maken.
4. Op subregionaal (VPR) niveau beleid ontwikkelen ten aanzien van ondersteuning
MEE.
Tabel 4.4: Samenhang in beleid: prestatieveld 4

Actiepunten

1

2

Prestatievelden
3
4
5
6

7, 8, 9

Via het Servicepunt Vrijwilligers
vrijwilligersorganisaties faciliteren door
vanaf 2008 een collectieve verzekering
Aansprakelijkheid, Ongevallen en
Bestuurlijke Aansprakelijkheid af te sluiten.
Ondersteunen van organisaties en
instellingen in het organiseren van de
benodigde vergunningen, wettelijke
voorschriften et cetera.

Haalbaarheidonderzoek uitvoeren naar
het opzetten van een vrijwilligerspas, met
een (gratis) aanbod van cursussen en
kortingen. Onderzoek naar deelname lokale
ondernemers.
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Actiepunten

1

2

Prestatievelden
3
4
5
6

7, 8, 9

Voorlichting en informatievoorziening voor
vrijwilligers verbeteren en meer herkenbaar
maken.
Ontwikkelen van mantelzorgbeleid waarin
vooral meer contact tussen en met
mantelzorgers een plek kan krijgen.
Ondersteunen ontwikkeling
mantelzorgsalons.
Voorlichting en informatievoorziening voor
mantelzorgers verbeteren en meer
herkenbaar maken.
Op subregionaal (VPR) niveau beleid
ontwikkelen ten aanzien van ondersteuning
MEE.
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4.6
Prestatieveld 5
Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het
bevorderen van het maatschappelijk functioneren van mensen met een
chronisch psychisch of psychosociaal probleem.
4.6.1 Waar gaat dit prestatieveld over en wat moet de gemeente er voor doen?
Bij dit prestatieveld staat de deelname aan de samenleving van mensen met een
beperking of een handicap centraal (zie onderstaand kader). Het gaat hierbij zowel om
sociale participatie (deelname aan het maatschappelijk verkeer) als om toegankelijkheid.
De gemeente wordt uitgedaagd om algemeen beleid te voeren waarbij rekening gehouden
wordt met mensen met een beperking. Door het gebruik van het woord ‘bevorderen’ geeft
dit beleidsterrein de gemeente een grote mate van vrijheid.
De
−
−
−
−
−

gemeente moet:
de openbare ruimte toegankelijk en bereikbaar maken voor alle inwoners;
de re-integratie door inwoners met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen;
de integratie en inburgering van statushouders bevorderen;
de maatschappelijke participatie door inwoners met een licht verstandelijke handicap
bevorderen;
de arbeidsparticipatie door inwoners met een arbeidshandicap bevorderen.

Mensen met beperkingen
Tot de doelgroep van de Wmo-voorzieningen behoren alle inwoners van de gemeente
(en hun begeleiders en ondersteuners) die een lichamelijke, verstandelijke of
psychische handicap of beperking hebben. Het kan daarbij gaan om kleine
beperkingen, bijvoorbeeld ouderen die slecht ter been zijn, maar ook om chronisch
zieken en gehandicapten. Ook inwoners die door psychiatrische problemen moeite
hebben om zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer behoren tot de
doelgroep van Wmo-voorzieningen.

4.6.2 Bestaand beleid gemeente Brielle
Toegankelijkheid
Toegankelijkheid van de openbare ruimte is van groot belang om de participatie van
inwoners met een fysieke beperking mogelijk te maken. De gemeente heeft daarom een
commissie Toegankelijkheid in het leven geroepen. De commissie is een
samenwerkingsverband van de Stichting Gehandicapten Platform Brielle, stichting
Seniorenraad Brielle, de winkeliersvereniging Briels Belang en de gemeente Brielle.
Doelstelling van deze 'toegankelijkheidscommissie' is gezamenlijk te werken aan haalbare
plannen ter vergroting van de toegankelijkheid van Brielle.
De gemeente kent een beleidsnota Toegankelijkheid gemeentelijke openbare gebouwen,
met als doelen:
− Het vergroten van de toegankelijkheid.
− Bewuster gebruik van de voorzieningen.
− Verbeteren van de informatievoorzieningen.
Maatschappelijke participatie
Ouderen- en gehandicapten
Op het gebied van ouderen en gehandicapten worden verschillende instellingen
gesubsidieerd of ondersteund.
− Stichting gehandicapten platform Brielle: Belangenbehartiging van mensen met een
functiebeperking en/ of chronische aandoening.
− Seniorenraad Brielle: Aan de lokale overheid of organen daarvan, alsook aan private
instellingen gevraagd en ongevraagd advies geven betreffende het voor te nemen
lokaal beleid voor ouderen vanaf 55 jaar.
− Catharina Stichting Welzijn ouderen: uitvoering welzijnsactiviteiten: cursussen (bv.
tekstverwerking),
recreatief (bv. Bridge), creatief (bv. wenskaarten op
perkamentpapier), Meer bewegen voor ouderen (bv. 55+ fitness groep), beweging (bv.
sjoelen). En de diensten maaltijdverstrekking, telefooncirkel, tafeltje-dekje en
informatieblad Bonus.
Inwoners met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt/ re-integratie
Maatschappelijke participatie is voor een belangrijk deel verbonden aan arbeidsparticipatie.
Vanuit de verantwoordelijkheden van de Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt veel aandacht
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gegeven aan mogelijkheden tot re-integratie/arbeidsparticipatie door mensen met een
relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. De beleidsdoelstellingen zijn neergelegd in het
strategisch beleidsplan WWB. Belangrijkste doelgroep is de groep jongeren tot 23 jaar.
Alle bijstandgerechtigden krijgen een plaats op de re-integratieladder. Indien wordt
ingeschat dat de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is, kan ook gesubsidieerde arbeid of
vrijwilligerswerk een mogelijkheid zijn om te participeren.
Soms hebben mensen extra vaardigheden nodig om weer een plaats op de arbeidsmarkt te
veroveren. Door inzet van de middelen voor Volwasseneneducatie (VE) zullen inwoners
van Brielle gebruik kunnen maken van sollicitatietrainingen enzovoort.
Verder is door de ISD het project Werk werkt gestart. Bijstandsgerechtigden worden
daarbij intensief begeleid naar een arbeidsplaats. Werkgevers die een bijstandsgerechtigde
in dienst nemen worden ondersteund door gerichte subsidies (uit het werkdeel van de
WWB).
Inwoners met een arbeidshandicap
Ook in Brielle zijn er inwoners die niet of niet meer kunnen deelnemen aan het reguliere
arbeidsproces. Voor hen is beschut werken of begeleid werken aangewezen.
Deze inwoners hebben een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening), en hun
arbeidsparticipatie wordt geregeld door Werkvoorzieningsschap De Welplaat.
Onder de doelgroep van de WSW vallen ook veel jongeren. Dit zijn de zogenaamde
Wajongers. Veelal zijn dit leerlingen vanuit het praktijkonderwijs, bij wie al op jonge
leeftijd is in te schatten dat zij nooit terecht zullen kunnen op de reguliere arbeidsmarkt.
Vanaf 2008 is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer van de Sociale
Werkvoorziening. Het beleid van de gemeente Brielle zal zich er op richten dat zo min
mogelijk mensen op de wachtlijst van de WSW komen te staan. Voor zoveel mogelijk
mensen met een indicatie, maar met name voor jongeren, zal de gemeente zorg dragen
voor een arbeidsplaats in of via de Welplaat.
Statushouders
De gemeente heeft een taakstelling ten aanzien van de huisvesting van statushouders. Met
woningcorporatie Vestia zijn afspraken gemaakt om deze taakstelling te realiseren.
De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor huisvesting, maar ook voor inburgering
en integratie van nieuwkomers. Dit is neergelegd in de Wet inburgering. Met de ISD-vpr
zijn afspraken gemaakt over inburgering en toeleiding naar werk. De educatieve
component (cursussen inburgering, taaleducatie) wordt verzorgd door ROC Albeda, de
maatschappelijke component (integratie in de lokale gemeenschap, sociaal-cultureel werk
vluchtelingen) wordt verzorgd door Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta. De gemeente
financiert verschillende sociaal-culturele activiteiten.
Licht verstandelijk gehandicapten
In het kader van participatie en extramuralisering horen ook inwoners met een licht
verstandelijke handicap de mogelijkheid te hebben om voluit deel uit maken van de lokale
gemeenschap en dus te wonen en werken in de gemeente.
Binnen de gemeente zijn er al diverse projecten gestart:
− Buurtwinkel Vierpolders. Deze buurtwinkel (Spar) is mogelijk door inzet vanuit de
Stichting Zuidwester. Cliënten van de Zuidwester bemensen onder begeleiding de
winkel. Naast de professionele begeleiding door Zuidwester zijn het ook de
vrijwilligers vanuit het dorp die wonen en werken van de cliënten van de
Zuidwester mogelijk maken.
− Dierenweide de Plantage. Op gronden van verpleeghuis ‘De Plantage’ in Brielle is
een dierenweide aangelegd met als doel de bewoners van het verpleeghuis,
verstandelijk en of lichamelijk gehandicapten van stichting IPSE en kinderen uit
Brielle en omgeving een integrale, toegankelijke ontmoetingsplaats te bieden. De
gemeente Brielle steunt het project in de vorm van een jaarlijkse garantiesubsidie.
− De Gulle Geus (stichting IPSE): Een lunchroom in het centrum van Brielle.

4.6.3 Nieuw beleid
De gemeente voert een actief beleid om mensen met een beperking deel te laten
nemen aan de samenleving. De gemeente subsidieert een groot aantal activiteiten en
kent beleid op het gebied van wonen en toegankelijkheid. Bovendien is de stuurgroep
Wonen, zorg en welzijn actief in de gemeente. De stuurgroep streeft naar een
aansluiting tussen vraag en aanbod op het terrein van wonen, zorg en welzijn en naar
een samenhangend beleid.
In relatie tot prestatieveld 1, kan ook voor dit prestatieveld de wijk als belangrijk
centrum voor maatschappelijk participeren worden genoemd. Het is belangrijk dat
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mensen met een beperking in hun wijk of dorp kunnen blijven wonen in aangepaste
huizen en dat de voorzieningen aan hen aangepast zijn of kunnen worden. Het
bestaande sociale netwerk blijft zo intact en kan benut worden om mee te doen aan
de samenleving. Denk aan de buurvrouw die eens in de week samen met haar
gehandicapte buurman boodschappen doet.
Ambities, doelstellingen en actiepunten
Uitgangspunten die van (met name) van toepassing zijn op prestatieveld 4 (zie voor
verdere beschrijving par. 3.4):
− Iedereen telt mee en doet mee.
− Meedoen ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
− De Wmo wordt gerealiseerd door alle inwoners van Brielle.
− De gemeente daagt instellingen uit zich te richten op de vraag in plaats van alleen
aanbodgericht te werken.
De uitgangspunten worden in dit prestatieveld als volgt uitgewerkt in nieuw beleid en
ambities, doelen en activiteiten:
Ambitie 5.1 Inwoners van de gemeente in staat stellen te participeren
Doelstellingen
− De fysieke ruimte toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
− Mensen met een WSW indicatie activeren.
Actiepunten
1. Aanpassen bushaltes.
2. Ontwikkelen woonzorgzone Plantage-Ommeloop in samenwerking met de
stuurgroep WZW.
3. De stuurgroep WZW te verzoeken een visie te ontwerpen op levensloopbestendig
wonen.
4. Opstellen prestatieafspraken met Vestia, met aandacht voor fysieke en sociale
componenten.
5. Voor zoveel mogelijk mensen met een indicatie, maar met name voor jongeren,
zal de gemeente zorgdragen voor een arbeidsplaats in of via de Welplaat. Hierover
vindt separaat besluitvorming plaats.
6. In het kader van de Modernisering WSW doelgroepenbeleid ontwikkelen.
Ambitie 5.2 Ontwikkelen samenhangend overkoepelend strategisch beleid
Wmo-WWB-WSW
Doelstelling
Beleid Wmo-WWB-WSW op elkaar afstemmen en integreren.
Actiepunten
1. Ontwikkelen van een nota strategisch beleid Wmo-WWB-WSW.
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Tabel 4.5: Samenhang in beleid: prestatieveld 5

Actiepunten

1

2

Prestatievelden
3
4
5
6

7, 8, 9

Aanpassen bushaltes.
Ontwikkelen woonzorgzone PlantageOmmeloop in samenwerking met de
stuurgroep.
De stuurgroep WZW verzoeken een visie te
ontwerpen op levensloopbestendig wonen.
Opstellen prestatieafspraken met Vestia,
met aandacht voor fysieke en sociale
componenten.
Voor zoveel mogelijk mensen met een
indicatie, maar met name voor jongeren,
zal de gemeente zorg dragen voor een
arbeidsplaats in of via de Welplaat.
In het kader van de Modernisering WSW
doelgroepenbeleid ontwikkelen.
Ontwikkelen van een nota strategisch beleid
Wmo-WWB-WSW.
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4.7
Prestatieveld 6
Voorzieningen voor mensen met een beperking of een psychisch of
psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig
functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.
4.7.1 Waar gaat dit prestatieveld over en wat moet de gemeente er voor doen?
In prestatieveld 6 wordt de zorgplicht voor de gemeente omschreven om individuele
voorzieningen te treffen voor mensen die door hun beperking niet goed mee kunnen doen
aan de samenleving. Het opheffen of compenseren van de beperking moet mensen in staat
stellen wel mee te doen.
Om deze moeilijkheden te compenseren treft de gemeente voorzieningen die hen in staat
stellen:
− een huishouden te voeren;
− zich te verplaatsen in en om de woning;
− zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;
− medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.
Concreet wordt dan gedacht aan voorzieningen die op basis van de voormalige Wet
voorzieningen gehandicapten werden verstrekt: rolstoelen, vervoersvoorzieningen,
scootmobielen, woningaanpassingen. Daarnaast gaat het om voorzieningen die tot 2007 op
basis van de AWBZ werden verstrekt, te weten de huishoudelijke hulp.
Huishoudelijke hulp
Bij dit prestatieveld hoort een van de nieuwe opgaven voor de gemeente in het kader van
de Wmo: de organisatie van de huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp omvat het
ondersteunen bij of het deels overnemen van activiteiten in de huishouding van
huishoudens waarin mensen met een beperking verblijven. Mensen kunnen daarvoor
kiezen voor huishoudelijke zorg in natura, een persoonsgebonden budget (PGB) of een

financiële vergoeding voor het inhuren van een huishoudelijke hulp die valt onder de
Regeling dienstverlening aan huis (de regeling waar de alfahulp formeel onder valt).

Huishoudelijke zorg in natura wordt geboden door thuiszorgorganisaties, waarmee de
gemeente productie- en leveringsafspraken heeft gemaakt. Met een PGB krijgt de
zorgvrager, op basis van een indicatie, zelf een bedrag om zorg in te kopen. Hij is
vervolgens zelf verantwoordelijk voor het “contracteren” van een aanbieder van zorg, de
uitbetaling en de verantwoording.
De gemeente moet:
− voor iedereen door het individueel te verlenen van voorzieningen een volwaardige
deelname aan de samenleving mogelijk maken.
4.7.2 Beleid gemeente Brielle
Huishoudelijke hulp
In de Wmo speelt keuzevrijheid een belangrijke rol. De cliënten moeten bij individuele
voorzieningen kunnen kiezen uit een voorziening in natura en een persoonsgebonden
budget. Voor de voorzieningen in natura sluit de gemeente raamovereenkomsten met
meerdere aanbieders van huishoudelijke hulp. De keuze voor deze aanbieders is tot stand
gekomen door middel van een Europese openbare aanbesteding.
11 december 2007 zijn de overeenkomsten getekend met de organisaties die vanaf 1
januari 2008 de hulp bij het huishouden aanbieden: Careyn, Nedzorg en Zorgbedrijf
Nederland.
De gemeente Brielle heeft gekozen voor de internetveiling. Ieder gemeentelijk besluit op
een individuele hulpvraag wordt apart geveild. De uiteindelijke uurprijs wordt op de
internetveiling bepaald. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn verplicht om mee te
bieden op de veilingsite.
Er is voor gekozen om de uitvoering van de Wmo zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij
de lokale omstandigheden en behoeften. De gemeente is verantwoordelijk voor de
bepaling wie, waarvoor, in welke mate, in welke omstandigheden en onder welke
voorwaarden voor huishoudelijke hulp in aanmerking komt. De gemeente Brielle heeft
daarvoor drie soorten huishoudelijke hulp gedefinieerd:
1. Lichte huishoudelijke taken zoals schoonmaakhulp. Het gaat hierbij om de alphahulp in
dienst van de cliënt (HH1a).
2. Alphahulp maar nu in dienst van de aanbieder. De cliënt is niet in staat financieel
administratieve werkgeverstaken uit te voeren (HH1b).
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3.

Cliënten bij wie de regievoering over het eigen huishouden gedeeltelijk of geheel
ontbreekt en die deels afhankelijk zijn van coördinatie door de zorgverlener (HH2).

De kwaliteit van de dienstverlening en de klanttevredenheid spelen voor de gemeente een
belangrijke rol. De gemeente zal daarom de cliënten verzoeken een evaluatieformulier in
te vullen over de kwaliteit van de geleverde dienst. De bejegening van de cliënt door de
zorgverlener zal een belangrijke wegingsfactor zijn. De evaluatie leidt tot een
kwaliteitsbeoordeling, die op enig moment zal gaan meewegen bij de bepaling welke
aanbieder zorg gaat leveren.
Collectief vervoer
In december 2007 is het contract getekend met vervoerder Connexxion over het collectief
vervoer. Vanaf januari 2008 is dit operationeel.
Verordening maatschappelijke ondersteuning
De verordening en het besluit maatschappelijke ondersteuning is in december herijkt.

4.7.3 Nieuw beleid
Rekening houdend met de vergrijzing en de extramuralisering, zal het beroep op
voorzieningen en op ondersteuning in het huishouden groter worden.
Kostenbeheersing (zonder verlies van kwaliteit) is op dit moment voor de gemeente
een leidend beginsel. Niettemin zal de gemeente goed moeten nadenken over de
wijze waarop zij haar geld inzet.
Ambitie, doelstellingen en actiepunten
Uitgangspunten die van (met name) van toepassing zijn op prestatieveld 4 (zie voor
verdere beschrijving par. 3.4):
− Iedereen telt mee en doet mee
− Meedoen ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
De uitgangspunten worden in dit prestatieveld als volgt uitgewerkt in nieuw beleid en
ambities, doelen en activiteiten:
Ambitie 6.1 Mensen compenseren voor de beperkingen die zij hebben
Doelstelling
Ondersteuning bieden waar nodig aan mensen met een beperking.
Actiepunten
1. In samenwerking met de gemeenten Spijkenisse, Bernisse en Rozenburg de
individuele voorzieningen (voormalige WvG-voorzieningen) aanbesteden.
Tabel 4.6: Samenhang in beleid: prestatieveld 6

Actiepunten

1

2

Prestatievelden
3
4
5
6

7, 8, 9

In samenwerking met de gemeenten
Spijkenisse, Bernisse en Rozenburg de
individuele voorzieningen (voormalige WvGvoorzieningen) aanbesteden.

Beleidsplan Wmo 2008 - 2011

32/46

4.8

Prestatievelden 7, 8 en 9

7: Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang.
8: Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met
uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen.
9: Het bevorderen van verslavingsbeleid.
Tussen de drie prestatievelden bestaat een grote samenhang. Hoewel er sprake is van
verschillende invalshoeken, gaat het voor een groot deel om dezelfde doelgroep,
waarbij problemen vaak in samenhang met elkaar voorkomen. Bovendien zijn de
verantwoordelijkheden op en de middelen voor deze prestatievelden verdeeld tussen
de centrumgemeente (Spijkenisse) en de lokale gemeenten (waaronder Brielle).
OGGz+ Netwerk Zuid-Hollandse Eilanden
In september 2006 hebben de gemeenten van de regio Zuid-Hollandse Eilanden
besloten om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de OGGz+. Om die visie te
realiseren is een gezamenlijk visietraject doorlopen met instellingen, gemeenten,
zorgkantoor en cliëntenbelangenbehartigers, met als doelen:
− een gedeelde visie en uitgangspunten;
− efficiënte en verantwoorde inzet van middelen;
− duidelijkheid over activiteiten en verantwoordelijkheden.
Het is aan de gemeenten om de regiovisie te verwerken in het Wmo-beleid. De
speerpunten van de concept-regiovisie zijn in dit hoofdstuk verwerkt.
4.8.1 Waar gaat dit prestatieveld over en wat moet de gemeente er voor doen?
Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7)
Dit gaat over het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding en hulpverlening, informatie en
advies aan personen die de thuissituatie hebben (moeten) verlaten.
Huiselijk geweld
Huiselijk geweld wordt sinds enkele jaren bewust breed gedefinieerd: geweld dat door
iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. Geweld is de aantasting van
de persoonlijke integriteit, geestelijk of lichamelijk. De huiselijke kring van het slachtoffer
kan bestaan uit (ex-)partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden.
De
−
−
−
−
−

gemeente moet:
zo mogelijk voorkomen van dak- en thuisloosheid;
tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding;
opvang tijdens crisissituaties regelen;
begeleiden bij zelfstandig wonen;
melden van en advies bij geweld achter de voordeur regelen.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (prestatieveld 8)
OGGz richt zich op mensen die niet of onvoldoende in staat zijn om in de eigen
bestaansvoorwaarden te voorzien: een dak boven het hoofd, voedsel, inkomen, sociale
contacten enzovoort. Zij hebben meerdere problemen tegelijkertijd, waaronder
bijvoorbeeld tekortschietende zelfverzorging, sociaal isolement, vervuiling van
woonruimte, geen woonruimte, psychische problemen en verslavingsproblemen.
Functies gemeente:
− Vangnetfunctie: erger voorkomen.
− Herstelfunctie: re-integreren en voorkomen terugval.
− Toeleidingsfunctie: groep sociaal kwetsbare mensen.
De gemeente moet:
− signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de OGGz;
− bereiken en begeleiden van kwetsbare en risicogroepen.
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Ambulante verslavingszorg (prestatieveld 9)
Dit betreft de maatschappelijke zorg gericht op verslaafden en preventie van
verslavingsproblemen inclusief activiteiten in het kader van de bestrijding van overlast
door verslaving.
De gemeente moet:
− ambulante verslavingszorg regelen;
− preventie regelen.
4.8.2 Bestaand beleid gemeente Brielle
Maatschappelijke opvang
De maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappelijke opvang
houdt ook een preventieve verantwoordelijkheid in. Zeker in gevallen waarbij sprake is van
gezinnen met kinderen zal huisuitzetting zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. In
het verleden zijn afspraken gemaakt om bij dreigende huurachterstanden in een vroeg
stadium woonmaatschappelijk werk in te schakelen. Vroegtijdige hulpverlening door
schuldhulpverlening en/of maatschappelijk werk kan oplopende problematiek voorkomen.
De afspraken met Vestia hierover dienen te worden geactualiseerd.
Brielle heeft geen specifiek beleid ontwikkeld op het gebied van maatschappelijke opvang,
hiervoor wordt aangesloten bij het beleid van de gemeente Spijkenisse als
centrumgemeente.
Doelstelling: sluitende vraaggerichte zorgketen, met gedeelde verantwoordelijkheden en
evenwichtige spreiding in de regio. De nadruk ligt op preventie.
Waar nodig worden mensen voor (vrouwen)opvang doorverwezen naar Spijkenisse of
Rotterdam.
Bij uithuiszetting van kinderen wordt altijd melding gemaakt bij het Algemeen
maatschappelijk werk en de Raad voor de kinderbescherming.
Slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en voor hun omgeving kunnen terecht bij het
regionale Advies en steunpunt huiselijk geweld.
Speerpunt maatschappelijke opvang Regionale visie OGGz+: De gemeenten streven er
naar om voor 2010 een sluitend en afdoende aanbod van opvangvoorzieningen in de regio
te realiseren, afgestemd op de problematiek en in samenhang met adequate preventie en
doorstroom naar de nazorg op lokaal niveau.
Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid in het voorkomen van dakloosheid
(afspraken
maken
met
woningcorporaties).
Zij
hebben
bovendien
een
verantwoordelijkheid in de nazorg als mensen weer terugkomen uit de maatschappelijke
opvangvoorzieningen.
Openbare geestelijke gezondheidszorg
Speerpunt OGGZ Regionale visie OGGZ+: De gemeenten en de uitvoerders onderzoeken in
2007 gezamenlijk de mogelijkheden voor de implementatie van een cliëntvolgsysteem. De
gemeente moet op lokaal niveau een zorgnetwerk in stand houden waarin die partijen
samenkomen die de signalen kunnen omzetten in concrete actie.
Lokaal zorgnetwerk
Ook in Brielle is er sprake van problematische situaties, waarbij de betrokken inwoners zelf
niet de stap zetten naar de hulpverlening.
In 2003 is daarom het Lokaal Zorgnetwerk/Bemoeizorgoverleg gestart. Deelnemende
organisaties en instellingen zijn: gemeente, ISD, AMW, RIAGG instelling voor geestelijke
gezondheidszorg, politie en woningcorporatie Vestia. Op basis van meldingen van deze
organisaties
en
meldingen
vanuit
bijvoorbeeld
het
Wmo-loket,
leerplicht,
schuldhulpverlening en enzovoort vindt casuïstiekoverleg plaats. Bezien wordt of op een
melding actie wordt ondernomen en zo ja, door welke organisatie. GGD-ZHE is hierbij de
coördinerende partij.
Zorgwekkende situaties kunnen ook gemeld worden bij het regionale Advies- en Steunpunt
Huiselijk geweld (dat breder opereert dan de naam doet vermoeden). Meldingen bij dit
regionale Steunpunt worden ook ingebracht in het lokale netwerk.
Ambulante verslavingszorg
Verslavingsbeleid/preventie
Ook op het gebied van verslavingsbeleid sluit de gemeente aan bij het beleid van de
gemeente Spijkenisse als centrumgemeente.

Beleidsplan Wmo 2008 - 2011

34/46

Doelstelling: Realiseren sluitende aanpak zorg- en preventieactiviteiten in het kader van
verslavingsbeleid.
Thema’s:
− Preventie.
− Verslavingszorg (klinisch en ambulant).
− Maatschappelijk herstel (verslavingsreclassering, bemoeizorg en resocialisering).
− Handhaving.
Deze regionale nota en het bijbehorende spreidingsplan zullen verder worden uitgewerkt.
Op initiatief van de politie, in samenwerking met de gemeenten Westvoorne en Brielle en
in afstemming met de verslavingszorg vindt er een strenge aanpak van drugsoverlast
plaats. Aan verslaafden wordt verplicht voorlichting gegeven en ze worden in een traject
ter genezing gezet.
Verslaving en jeugd
In 2008 zal een programma Onderwijs en Alcohol ontwikkeld worden en onderdeel
uitmaken van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Ook in regionaal verband worden
initiatieven ontplooid om te komen tot een alcoholbeleid (zie ook prestatieveld 2).
In 2007 zijn er preventieve activiteiten gehouden met betrekking tot het indrinken door
16-minners. Dit met speciale aandacht voor het vandalisme en de vernieling die hieruit
voortkomen. Dankzij het schooladoptieplan krijgen leerlingen van de groepen 7 en 8 les
van een politieagent over de gevaren van verslaving, vandalisme enzovoort.
De
GGD
heeft
met
de
Eilandhopper
voorlichtingsactiviteiten over genotsmiddelen.

een

mobiel

informatiepunt

voor

Speerpunt ambulante verslavingszorg Regionale visie OGGZ+: de gemeenten en de
uitvoerders streven er gezamenlijk naar om voor 2010 de verslavingsproblematiek terug te
dringen. Per gemeente zal de doelstelling verder gespecificeerd worden naar aard van de
problematiek en doelgroep.
De
gemeenten
hebben
een
eigen
lokale
verantwoordelijkheid
voor
hun
verslavingspreventiebeleid.

4.8.3 Nieuw beleid
In regionaal verband wordt beleid voor de betreffende prestatievelden ontwikkeld. Het
is dus nog niet duidelijk waar de accenten komen te liggen.
Ambitie, doelstelling en actiepunten
Uitgangspunten die van (met name) van toepassing zijn op prestatieveld 4 (zie voor
verdere beschrijving par. 3.4):
− Iedereen telt mee en doet mee.
− Meedoen ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
− De Wmo wordt gerealiseerd door alle inwoners van Brielle.
− De gemeente daagt instellingen uit zich te richten op de vraag in plaats van alleen
aanbodgericht te werken.
De uitgangspunten worden in dit prestatieveld als volgt uitgewerkt in nieuw beleid en
ambities, doelen en activiteiten:
Ambitie 7.1 Mensen die in de knoop zitten met zichzelf of hun omgeving
kansen bieden en mee laten doen in de samenleving
Doelstellingen
− Voldoende maatschappelijke opvang realiseren.
− Huisuitzettingen en dakloosheid zoveel mogelijk vermijden.
− Verslaving zoveel mogelijk beperken.
Actiepunten
1. Met Vestia afspreken huisuitzettingen en dakloosheid zoveel mogelijk te
vermijden.
2. Met Vestia de afspraken over het inzetten van schuldhulpverlening en
maatschappelijk werk actualiseren.
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3. Verdere uitbouw Lokaal Zorgnetwerk: Afspraken maken met huisartsen en andere
hulpverleners om signalen van cliënten te melden bij de gemeente.
Tabel 4.7: Samenhang in beleid: prestatievelden 7, 8 en 9

Actiepunten

1

2

Prestatievelden
3
4
5
6

7, 8, 9

Met Vestia afspreken huisuitzettingen en
dakloosheid zoveel mogelijk te vermijden.
Met Vestia de afspraken over het inzetten
van schuldhulpverlening en maatschappelijk
werk actualiseren.
Verdere uitbouw Lokaal Zorgnetwerk:
Afspraken maken met huisartsen en andere
hulpverleners om signalen van cliënten te
melden bij de gemeente.
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5

Financiën en planning

In dit hoofdstuk wordt geschetst welke middelen er benodigd zijn voor de
onderscheiden actiepunten in deze beleidsnota. Bovendien is aangegeven in welk
jaar/welke jaren het betreffende actiepunt wordt uitgevoerd.
In onderstaande tabel staat dit nader uitgewerkt. Ten aanzien van de kosten wordt
opgemerkt dat in dit plan de budgetten zijn opgenomen die reeds zijn verwerkt in de
begroting, onderverdeeld in incidentele en structurele kosten. Voor de in de tabel
genoemde PM-posten zullen zodra hierover meer bekend is, separaat voorstellen
worden gedaan.
Momenteel vindt onderzoek plaats naar de verdeling van de Wmo budgetten. De
verwachting is dat het overzicht van de baten/lasten Wmo in de commissie
samenleving van april of mei 2008 kan worden gepresenteerd.
Tabel 5.1: Kosten en planning

PV*
PV 1
1.1

1.1
1.1
1.1
1. 1
1.2
1.3
1.3
1.3
PV 2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.2

2.3
2.3

Actiepunten
Onderzoek naar bestaande accommodaties en
bezien of deze een wijkgerichte functie kunnen
vervullen. Hierbij ook de raadsmotie betrekken
waarin gevraagd wordt naar een buurthuisfunctie in
Brielle (collegeprogramma (cp 5.4.1).
Realisatie WZW-trefpunten in diverse kernen en
wijken evt. in combinatie met bovengenoemde
buurthuisfuncties (cp 6.3.11).
Bezien van de onderhoudssituatie van het
dorpshuis Zwartewaal.
Bezien van de mogelijkheid van internetsalons in
de kernen met kleinschalige opnamemogelijkheden
voor wijkprogramma’s via internet (Gouden idee).
Uitvoeringsprogramma sport (cp. 5.9.1, 5.9.2).
Streven naar een dekkend stelsel van
wijkverenigingen en dorpsraden over geheel Brielle.
Startende wijkverenigingen concreet ondersteunen,
bijvoorbeeld door een flyeractie.
Uitwerken voorstel wijkbudgetten.
Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een
klussendienst.
Visieontwikkeling en ontwikkeling plan van aanpak
Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met
regiogemeenten VPR.
Onderzoeken of en hoe bestaande netwerken
(netwerk 12- en 12+, school konsultatieteams et
cetera) gekoppeld kunnen worden aan het CJG.
Realisatie fysiek Centrum voor Jeugd en Gezin.
Realisatie van het Platform Jongeren als
overkoepelend beleidsmatig overleg.
Uitvoering geven aan de raadsmotie om in een
gemeentelijke regeling de mogelijkheden van
jongerenparticipatie vast te leggen en dit
structureel in het beleid in te bedden.
Opzetten van maatschappelijke stages en
werkbezoeken.
Een DVD laten maken door jongeren en ouderen
over goede en slechte plekken in hun wijk (Gouden
Idee).
Samen met het onderwijs intensiveren
alcoholpreventie en opnemen in Nota Lokaal
Gezondheidbeleid, ook in relatie tot het convenant
Veilig op school.
Inzet schoolmaatschappelijk werk in het
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Product**
580.00

Kosten***
€ 25.000 (i)

Jaar
2008

PM

2009/2010

PM

2008

PM

2008

530.30

€ 50.000 (s)

2008>

821.00

€ 7.500 (s)

2008>

N.v.t.

2008>

821.00

€ 17.500 (s)

2008

821.00

N.v.t.

2008

PM

2008

PM

2008

PM

2009/2010

PM

2008

PM

2008

PM

2008-2011

PM

2008>

€ 10.000 (I)
per 2 jaar

2009

580.00

630.10

630.10
630.10
714.00

630.10

2008
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2.3
2.3
2.3
PV 3
3.1
3.1

3.1
3.1
3.1
3.1

PV 4
4.1

4.1

4.1

4.1

4.1
4.2
4.2
4.2
4.2
PV 5
5.1
5.1

5.1
5.1

basisonderwijs en verdubbeling formatieomvang.
Invoeren van het risicosignaleringssysteem
Multisignaal en koppelen met EKD.
Relatie aanbrengen tussen de ZAT’s
(basisonderwijs), SKT’s (voortgezet onderwijs) en
het op te richten Centrum voor Jeugd en Gezin.
Als pilot binnen de JGZ op VoornePutten/Rozenburg ontwikkelen van een Jeugdloket
binnen het Zorggebouw.
Onderzoeken of de informatie en advies taak rond
bijzondere bijstand en schuldhulpverlening
ondergebracht kan worden in het Wmo-loket.
Het Wmo-loket onder de aandacht brengen van het
lokale/regionale netwerk en doorverwijzers zoals
huisartsen, maatschappelijk werk, Stichting MEE et
cetera.
Onderzoeken of het Wmo-loket uit te breiden is
met expertise van derden zoals Stichting MEE,
algemeen maatschappelijk werk.
Een Wmo-krant maken en verspreiden in Brielle
met interviews en informatie over de Wmo.
Wmo-loket verder digitaal ontsluiten.
De gemeentewebsite beter toegankelijk maken en
meer producten en folders digitaal aanbieden.
Via het Servicepunt Vrijwilligers
vrijwilligersorganisaties faciliteren door vanaf 2008
een collectieve verzekering Aansprakelijkheid,
Ongevallen en Bestuurlijke Aansprakelijkheid af te
sluiten (cp 6.1.2).

630.10
630.10

Ontwikkelen woonzorgzone Plantage-Ommeloop in
samenwerking met de stuurgroep.
De stuurgroep WZW verzoeken een visie te
ontwerpen op levensloopbestendig wonen.
Opstellen prestatieafspraken met Vestia, met
aandacht voor fysieke en sociale componenten.
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2008

€ 12.000 (s)

2008-2009

PM

2009

622/652

N.v.t.

2008

622/652

N.v.t.

2008

622/652

N.v.t.

2008

622/652

N.v.t.

2008

622/652

PM

2008

622/652

PM

2008

620.00

Ondersteunen van organisaties en instellingen in
het organiseren van de benodigde vergunningen,
wettelijke voorschriften et cetera.
Haalbaarheidonderzoek uitvoeren naar het opzetten
van een vrijwilligerspas, met een (gratis) aanbod
van cursussen en kortingen. Onderzoek naar
deelname lokale ondernemers.
Onderzoek naar telefonische hulplijnen zoals Tante
Kwebbel in Rotterdam. Tante Kwebbel brengt
mensen bij elkaar die af en toe iets voor een
buurtgenoot willen doen of juist iemand voor een
klusje zoeken. Bijvoorbeeld een schilderijtje aan de
muur hangen of de hond even uitlaten.
Voorlichting en informatievoorziening voor
vrijwilligers verbeteren en meer herkenbaar maken.
Ontwikkelen van mantelzorgbeleid waarin vooral
meer contact tussen en met mantelzorgers een
plek kan krijgen (opgenomen in totaal Wmobudget).
Ondersteunen ontwikkeling mantelzorgsalons.
Voorlichting en informatievoorziening voor
mantelzorgers verbeteren en meer herkenbaar
maken.
Op subregionaal (VPR) niveau beleid ontwikkelen
ten aanzien van ondersteuning MEE.
Aanpassen bushaltes (cp 2.3.6).

€ 7.500 (s)
€ 2.500 (s)

212.00

€ 10.000 (s)

2008

N.v.t.

2008>

PM

2008

N.v.t.

2009

N.v.t

2008

€ 8.600 (s)
€ 22.000(i)

2008

PM

2008

PM

2008

N.v.t.

2008

€ 12.500(i)

2008

N.v.t

2009

N.v.t.

2008

N.v.t.

2008
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5.1
5.1
5.2
PV 6
6.1
PV 7
PV 8
PV 9
7.1

Voor zoveel mogelijk mensen met een indicatie,
maar met name voor jongeren, zal de gemeente
zorg dragen voor een arbeidsplaats in of via de
Welplaat.
In het kader van de Modernisering WSW
doelgroepenbeleid ontwikkelen.
Ontwikkelen van een nota strategisch beleid WmoWWB-WSW.
In samenwerking met de gemeenten Spijkenisse,
Bernisse en Rozenburg de individuele voorzieningen
(voormalige WvG-voorzieningen) aanbesteden.

PM

2008

N.v.t.

2008

N.v.t.
652

2009

PM

2008

N.v.t.
Met Vestia afspreken huisuitzettingen en
dakloosheid zoveel mogelijk te vermijden.

2008

Met Vestia de afspraken over het inzetten van
N.v.t.
schuldhulpverlening en maatschappelijk werk
actualiseren.
Verdere uitbouw Lokaal Zorgnetwerk: Afspraken
N.v.t.
7.1 maken met huisartsen en andere hulpverleners om
signalen van cliënten te melden bij de gemeente.
PV* = Prestatieveld.
Product** = Product in de begroting 2007-2011.
Kosten*** = (s) is structureel: totaal € 115.600,= en reeds opgenomen in de begroting.
(i) is incidenteel: totaal €69.500,= en reeds opgenomen in de begroting.
7.1
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6

Samenvatting nieuw beleid

In het voorgaande hoofdstuk zijn de prestatievelden nader uitgewerkt voor de
gemeente Brielle. Concreet ging het om wat de gemeente moet realiseren in het
kader van de Wmo, wat het bestaande beleid van de gemeente is en wat nieuw beleid
wordt. Ieder prestatieveld werd afgesloten met een paragraaf met ambities,
doelstellingen en actiepunten. Dit hoofdstuk geeft hiervan een samenvatting.
Gesteld kan worden dat de gemeente Brielle al heel veel doet. Op alle terreinen is de
gemeente actief bezig. Alleen of in samenwerking met regionale partners, met
inwoners of met lokale instellingen en organisaties. In de vorm van overleggen,
bijeenkomsten of conferenties: de gemeente doet veel in overleg en in coproductie.
Participatie en het vormgeven daarvan is dan ook een sterk punt van de gemeente
Brielle. De gemeente maakt echt werk van participatie.
Naast de activiteiten die de gemeente reeds onderneemt op de verschillende
beleidsterreinen, zijn er ook beleidslijnen en activiteiten die de gemeente in het kader
van de Wmo moet ontwikkelen of verder uitwerken. Onderstaand wordt dit voor ieder
prestatieveld overzichtelijk weergegeven.
Ten slotte wordt in een matrix de samenhang tussen de doelstellingen en de
prestatievelden inzichtelijk gemaakt.
Prestatieveld 1: leefbaarheid en sociale samenhang
Ambitie 1.1

Ruimte bieden voor ontmoeting en beweging.

Doelstelling 1
Actiepunten

Ontmoetingsplekken in iedere kern en wijk realiseren.

Doelstelling 2

1. Onderzoek naar bestaande accommodaties en bezien of
deze een wijkgerichte functie kunnen vervullen en naar
de wenselijkheid van een zalencentrum in Brielle. Hierbij
ook de raadsmotie betrekken waarin gevraagd wordt
naar een buurthuisfunctie in Brielle.
2. Realisatie WZW-trefpunten in diverse kernen en wijken
evt.
in
combinatie
met
bovengenoemde
buurthuisfuncties.
3. Bezien van de onderhoudssituatie van het dorpshuis
Zwartewaal.
4. Opzetten van internetsalons in de kernen met
kleinschalige
opnamemogelijkheden
voor
wijkprogramma’s via internet (Gouden idee).
Meedoen door beweging.

Actiepunten:

Uitvoeringsprogramma Sport:
1. Opzetten Platform Sport, waardoor verenigingen elkaar
ontmoeten. Gezamenlijke (knel)punten, bijvoorbeeld de
werving van vrijwilligers worden samen opgepakt en het
is een klankbord voor de gemeente.
2. Meer samenhang brengen tussen buurt, onderwijs en
sport door afstemming activiteiten, sportstimulering
jeugd.
3. Opzetten van concreet project voor beweging ouderen.
4. Opstellen van beleidsregels voor het subsidiebeleid
sport. Hierbij wordt ook het sportaccommodatiebeleid
betrokken.

Ambitie 1.2

Participatie in de kern of de wijk mogelijk maken.

Beleidsplan Wmo 2008 - 2011

40/46

Doelstelling
Actiepunten

Wijkverenigingen in iedere kern en wijk.

1. Streven naar een dekkend stelsel van wijkverenigingen
en dorpsraden over geheel Brielle.
2. Startende wijkverenigingen concreet ondersteunen,
bijvoorbeeld door een flyeractie.
3. Uitwerken voorstel wijkbudgetten.
4.

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een klussendienst.

Prestatieveld 2: ondersteunen van jongeren en hun ouders
Ambitie 2.1

Geen kind meer tussen wal en schip.

Doelstelling

Realiseren Centrum voor Jeugd en Gezin.

Actiepunten

1.
2.
3.

Visieontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin.
Onderzoeken of en hoe bestaande netwerken (netwerk
12- en 12+, school konsultatieteams et cetera) gekoppeld
kunnen worden aan het CJG.
Realisatie fysiek Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ambitie 2.2

Participatie van jongeren bevorderen.

Doelstelling

Jongeren nemen actief deel aan de Brielse samenleving.

Actiepunten

1.
2.
3.

4.
5.

Realisatie van het Platform Jongeren als overkoepelend
beleidsmatig overleg.
In overleg met jongeren onderzoeken hoe zij meer
betrokken kunnen worden bij de vormgeving van het
beleid en bij de samenleving.
Uitvoering geven aan de raadsmotie om in een
gemeentelijke
regeling
de
mogelijkheden
van
jongerenparticipatie vast te leggen en dit structureel in
het beleid inbedden.
Opzetten van maatschappelijke stages en werkbezoeken.

Een DVD laten maken door jongeren en ouderen over
goede en slechte plekken in hun wijk (Gouden idee).

Ambitie 2.3

Gezondheid en welbevinden van jongeren bevorderen.

Doelstelling

Integraal actie
jongeren.

Actiepunten

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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ondernemen

voor

de

gezondheid

van

Samen met het onderwijs intensiveren alcoholpreventie
en opnemen in Nota Lokaal Gezondheidbeleid.
Inzet schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs
en verdubbeling formatieomvang.
Invoeren van het risicosignaleringssysteem Multisignaal.
Koppelen Multisignaal met EKD.
Instellen zorgadviesteams (ZAT’s) binnen basisonderwijs.
Relatie aanbrengen tussen de ZAT’s (basisonderwijs),
SKT’s (voortgezet onderwijs) en het op te richten
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Als pilot binnen de JGZ op Voorne-Putten/Rozenburg
ontwikkelen van een Jeugdloket binnen het Zorggebouw.
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Prestatieveld 3: informatie, advies en cliëntondersteuning
Ambitie 3.1

Geïntegreerd
verstrekken.

Doelstellingen

−
−

Uitbouwen van het Wmo-loket.
Informatievoorziening verbeteren.

Actiepunten

1.

Onderzoeken of de informatie en advies taak rond
bijzondere bijstand en schuldhulpverlening ondergebracht
kan worden in het Wmo-loket.
Het Wmo-loket onder de aandacht brengen van het
lokale/regionale netwerk en doorverwijzers zoals
huisartsen, maatschappelijk werk, Stichting MEE et
cetera.
Onderzoeken of het Wmo-loket uit te breiden is met
expertise van derden zoals Stichting MEE, algemeen
maatschappelijk werk;

2.

3.

laagdrempelig

informatie

en

advies

4. Een Wmo-krant maken en verspreiden in Brielle met
interviews en informatie over de Wmo.
5.
6.

Wmo-loket verder digitaal ontsluiten.
De gemeentewebsite beter toegankelijk maken en meer
producten en folders digitaal aanbieden.

Prestatieveld 4: vrijwilligers en mantelzorgers
Ambitie 4.1

Ondersteunen vrijwilligers in Brielle.

Doelstelling

Vrijwilligers zoveel mogelijk ondersteunen en faciliteren.

Actiepunten

1.

2.

Via het Servicepunt Vrijwilligers vrijwilligersorganisaties
faciliteren door vanaf 2008 een collectieve verzekering
Aansprakelijkheid,
Ongevallen
en
Bestuurlijke
Aansprakelijkheid af te sluiten.
Ondersteunen van organisaties en instellingen in het
organiseren van de benodigde vergunningen, wettelijke
voorschriften et cetera.

3. Haalbaarheidonderzoek uitvoeren naar het opzetten
van een vrijwilligerspas, met een (gratis) aanbod van
ontwikkeling, opleiding en ondersteuning. Onderzoek
naar deelname lokale ondernemers.
4. Onderzoek naar telefooncirkels zoals Tante Kwebbel in
Rotterdam. Telefooncirkels brengen mensen bij elkaar
die (af en toe) iets voor een buurtgenoot willen doen.
5.

Voorlichting en informatievoorziening voor vrijwilligers
verbeteren en meer herkenbaar maken.

Ambitie 4.2

Ondersteunen mantelzorgers in Brielle.

Doelstelling

Mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteunen en faciliteren.

Actiepunten

1.
2.
3.
4.
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Ontwikkelen van mantelzorgbeleid waarin vooral meer
contact tussen en met mantelzorgers een plek kan
krijgen.
Ondersteunen ontwikkeling mantelzorgsalons.
Voorlichting en informatievoorziening voor mantelzorgers
verbeteren en meer herkenbaar maken.
Op subregionaal (VPR) niveau beleid ontwikkelen ten
aanzien van ondersteuning MEE.
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Prestatieveld 5: bevorderen deelname samenleving door mensen met beperking
Ambitie 5.1

Inwoners van
participeren.

de

gemeente

in

staat

stellen

Doelstellingen

- De fysieke ruimte toegankelijk maken voor mensen met
beperking.
- Mensen met een WSW indicatie activeren.

Actiepunten

1.
2.

Aanpassen bushaltes.
Ontwikkelen
woonzorgzone
Plantage-Ommeloop
samenwerking met de stuurgroep.

3. De stuurgroep WZW te verzoeken een
ontwerpen op levensloopbestendig wonen.
4.
5.

6.

Ambitie 5.2

in

visie

te

Opstellen prestatieafspraken met Vestia, met aandacht
voor fysieke en sociale componenten.
Voor zoveel mogelijk mensen met een indicatie, maar
met name voor jongeren, zal de gemeente zorg dragen
voor een arbeidsplaats in of via de Welplaat.
In
het
kader
van
de
Modernisering
WSW
doelgroepenbeleid ontwikkelen.

Ontwikkelen samenhangend overkoepelend strategisch
beleid Wmo-WWB-WSW.

Doelstelling

Actiepunten

te

Beleid Wmo-WWB-WSW
integreren.
1.

op

elkaar

afstemmen

en

Ontwikkelen van een nota strategisch beleid Wmo-WWBWSW.

Prestatieveld 6: voorzieningen voor bevorderen deelname samenleving door
mensen met beperking
Ambitie 6.1

Mensen compenseren voor de beperkingen die zij
hebben.

Doelstelling

Ondersteuning bieden waar nodig aan mensen met een
beperking.

Actiepunten

1.

2.
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In samenwerking met de gemeenten Spijkenisse,
Bernisse en Rozenburg de individuele voorzieningen
(voormalige WvG-voorzieningen) aanbesteden (2009).
De stuurgroep WZW te verzoeken een visie te ontwerpen
op levensloopbestendig wonen.

43/46

Prestatieveld 7: maatschappelijke opvang
Prestatieveld 8: OGGz
Prestatieveld 9: verslavingsbeleid
Ambitie 6.1

Mensen die in de knoop zitten met zichzelf of hun
omgeving kansen bieden en mee laten doen in de
samenleving.

Doelstelling

−
−
−

Actiepunten

1.
2.

3.
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Voldoende maatschappelijke opvang realiseren.
Huisuitzettingen
en
dakloosheid
zoveel
vermijden.
Verslaving zoveel mogelijk beperken.

mogelijk

Met Vestia afspreken huisuitzettingen en dakloosheid
zoveel mogelijk te vermijden.
Met Vestia de afspraken over het inzetten van
schuldhulpverlening
en
maatschappelijk
werk
actualiseren.
Verdere uitbouw Lokaal Zorgnetwerk: Afspraken maken
met huisartsen en andere hulpverleners om signalen van
cliënten te melden bij de gemeente.
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Tabel 6.8: Samenhang in beleid: alle prestatievelden

Doelstellingen

1

2

Prestatievelden
3
4
5
6

7, 8, 9

Prestatieveld 1
Ontmoetingsplekken in iedere kern en wijk
realiseren.
Meedoen door beweging.
Wijkverenigingen in iedere kern en wijk.
Prestatieveld 2
Realiseren Centrum voor Jeugd en Gezin.
Jongeren nemen actief deel aan de Brielse
samenleving.
Integraal actie ondernemen voor de
gezondheid van jongeren.
Prestatieveld 3
− Uitbouwen van het Wmo-loket.
− Informatievoorziening verbeteren.
Prestatieveld 4
Vrijwilligers zoveel mogelijk ondersteunen
en faciliteren.
Mantelzorgers zoveel mogelijk
ondersteunen en faciliteren.
Prestatieveld 5
−
−

De fysieke ruimte toegankelijk maken
voor mensen met een beperking.
Mensen met een WSW indicatie
activeren.

Beleid Wmo-WWB-WSW op elkaar
afstemmen en integreren.
Prestatieveld 6
Ondersteuning bieden waar nodig aan
mensen met een beperking.
Prestatievelden 7, 8 en 9
−
−
−

Voldoende maatschappelijke opvang
realiseren.
Huisuitzettingen en dakloosheid zoveel
mogelijk vermijden.
Verslaving zoveel mogelijk beperken.
NK27/02/08

~~~
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Gebruikte afkortingen
AMW:
AWBZ:
AWBZ/ZFW:

Algemeen Maatschappelijk Werk
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
idem/Ziekenfondswet

Bso:

Buitenschoolse opvang

CJG:
cpGGz:
CTG:
CVTM:

Centrum voor Jeugd en Gezin
Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg

GGD:

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

HH:

Hulp bij het Huishouden

EKD:

Elektronisch Kind Dossier

ISD:

Intergemeentelijke Sociale Dienst

JCO:

Justitieel Casusoverleg

OGGz:

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

PGB:

Persoonsgebonden Budget

RAS:
SCP:
SKT:

Regionale Agenda Samenleving
Sociaal en Cultureel Planbureau
School Konsultatieteam

VE:
VPR:
VTA:
VWS:

Volwassenen Educatie
Voorne-Putten / Rozenburg
Vorming, Training en Advies
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie)

Wcpv:
WJz:
Wmo:
WSW:
WWB:
WZW:

Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
Wet op de Jeugdzorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Sociale Werkvoorziening
Wet Werk en Bijstand
Wonen, Zorg en Welzijn

XTC:

Ecstasy, methyleendioxymethamphetamine

ZAT:
ZVP:

Zorgadviesteam
Zorgvernieuwingsprojecten geestelijke gezondheidszorg

College Tarieven Gezondheidszorg

Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg
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