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Inleiding
Sinds 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Gemeente Druten is in het voorjaar 2005 gestart met het invoeringstraject van de Wmo.
In mei 2005 is door de gemeenteraad de startnotitie “aanzet tot strategisch kader WMO” ”
vastgesteld. Vervolgens is in augustus 2006 de Beleidsnotitie Wet maatschappelijke
ondersteuning vastgesteld.
De gemeenteraad heeft er voor gekozen om de Wmo gefaseerd in te voeren, waarbij
onderscheid is gemaakt tussen de “smalle” en de “brede” aanpak. De “smalle” aanpak had tot
doel het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen in het kader van de Wmo per 1 januari 2007.
De daarvoor noodzakelijk vast te stellen verordening voor de individuele voorzieningen, waarin
het beleid ten aanzien van de verstrekking van individuele voorzieningen is vastgelegd, is in juni
2007 voor de tweede keer door de gemeenteraad vastgesteld.
Naast de noodzakelijke stappen om aan de wettelijke vereisten te voldoen moet ook het gehele
beleid rond wonen, zorg en welzijn in de kaders en het gedachtegoed van de Wmo geplaatst
worden.
In dit beleidsplan zijn de beleidsdoelen en beleidsvoornemens opgenomen voor de periode van
2008 - 2011, waarmee invulling wordt gegeven aan deze brede aanpak.
Het beleidsplan heeft een looptijd van vier jaar en is daarom op hoofdlijnen geformuleerd. Voor
de concrete uitvoering zullen jaarprogramma’s worden opgesteld met daarin de activiteiten en
de financiële vertaalslag. Tevens zal daarin staan opgenomen welke indicatoren zullen worden
gebruikt om de voortgang te meten.
De Wmo omvat voor een groot deel taken die ook voor 1 januari 2007 onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente vielen, de negen prestatievelden die in de Wmo worden
genoemd zijn niet nieuw voor de gemeente. Voor een aantal beleidsterreinen geldt dan ook dat
er in voorgaande jaren al beleidskaders door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
De nadruk bij de beleidsontwikkeling ligt op de kansen die de Wmo biedt om meer samenhang
te realiseren in het beleid op het gebied wonen, zorg en welzijn.
Naast de taken die al vielen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente bevat de Wmo ook
een aantal nieuwe taken/verplichtingen. Hiervoor geldt dat er nog geen sprake is van reeds
vastgestelde beleidskaders. Dit is ook de reden dat er verschil zit in de concreetheid wat betreft
de geformuleerde speerpunten per prestatieveld. Op de beleidsterreinen waar er geen sprake is
van reeds vastgestelde beleidskaders zal in plaats van zeer concrete doelstellingen meer sprake
zijn van procesmatige doelstellingen waarvoor geldt dat het beleid op die terreinen nader dient
te worden uitgewerkt in de komende jaren. De invoering van de Wmo is een proces wat de
komende jaren binnen de gemeente verder gestalte moet krijgen.
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Hoofdstuk 1 De wet maatschappelijke ondersteuning
§ 1.1 Wat is het doel van de Wmo?
Meedoen en zelfredzaamheid
Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna: Wmo) in werking
getreden.
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 burgers 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."
In de Wmo is een aantal wetten ondergebracht die voorheen ook al door de gemeente werden
uitgevoerd: de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten en het onderdeel Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg uit de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Nieuw voor
gemeenten is de functie 'huishoudelijke hulp' en een aantal subsidie-regelingen dat uit de
AWBZ overgeheveld zijn naar de Wmo. In de Wmo gaat het om voornamelijk bestaand beleid,
dat in samenhang onder de paraplu van de Wmo wordt gebracht : meedoen en het verhogen
van de zelfredzaamheid.
Het einddoel van de Wmo is een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Het kabinet wil dit
bereiken door de zorg en ondersteuning aan inwoners op een andere manier te regelen. Er is
een krachtige sociale structuur nodig, waar zelforganisatie, maatschappelijke binding en eigen
verantwoordelijkheid een belangrijke plaats innemen.
Nieuw is de aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor het compenseren en
oplossen van beperkingen en problemen die hen belemmeren bij hun deelname aan de
samenleving. De gemeente wordt hierin de regisseur.
De gemeente moet zich, horizontaal, richting de inwoners verantwoorden door onder andere
een jaarlijks tevredenheidonderzoek.
De Wmo is opgebouwd uit negen prestatievelden. Gemeenten zijn vrij om zelf invulling te
geven aan een prestatieveld. Zo kan de gemeente de Wmo op eigen wijze vormgeven,
toegespitst op de lokale situatie. Het beleid, de inzet en de prioritering worden door de
gemeente bepaald.

4

§ 1.2 Voor wie is de Wmo bedoeld?
De Wmo is er in principe voor alle inwoners van Druten. Vergrijzing, vermaatschappelijking van
de zorg en individualisering zorgen ervoor dat steeds meer inwoners met de wet te maken
krijgen. Op grond van verschillende problemen, handicaps en beperkingen is er onderscheid te
maken in vier hoofdcategorieën van doelgroepen, namelijk mensen:
1. met een lichamelijke of verstandelijke beperking
2. met chronische psychische problemen of materiele problemen (bijv. dak- en thuislozen,
schuldenproblematiek);
3. met lichte opvoed- en opgroeiproblemen;
4. met een zogenaamde 'meervoudige problematiek' (de zogeheten 'Oggz-doelgroep').
Een groot deel van de personen met een beperking of handicap kan zelfstandig participeren in
de samenleving, maar heeft daarbij specifieke ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij huishouden,
financiën, vervoer of dagbesteding.
§ 1.3 Verplichtingen uit de Wmo
Nieuw – en daarmee een uitdaging voor de komende jaren –is het aanbrengen van samenhang
in het beleid. Deze samenhang moet gerealiseerd worden in een situatie van veranderende
verhoudingen, tussen gemeente en maatschappelijke partners, tussen maatschappelijke
partners onderling, tussen gemeente en burgers en tussen maatschappelijke organisaties en
burgers. De gemeente is hierin de regisseur. Deze regierol vult de gemeente vanuit een aantal
principes in:
• De vraag van de burgers is leidend. Het initiatief ligt bij de burgers. Voor het
gemeentebestuur en de maatschappelijke partners betekent dit, luisteren,
participatie, stimuleren en serieus nemen. Ook voor burgers die niet in staat zijn zelf de
zorgvraag te formuleren dient ondersteuning te worden verleend en vormgegeven.
• Ruimte geven voor maatschappelijk initiatief (van burgers, organisaties en
instellingen). Beleid moet de mogelijkheden creëren waardoor maatschappelijke initiatieven
worden ondersteund en bevorderd.
• Een integrale benadering. Dat betekent, vertrekken vanuit de leefsituatie van burgers.
De Wmo bevat de compensatieplicht, dit houdt in dat de gemeente voorzieningen dient te treffen
voor de beperkingen die een persoon met een beperking ondervindt. Deze voorzieningen
moeten de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de persoon bevorderen op het
gebied van;
a. het voeren van een huishouden;
b. het zich verplaatsen in en om de woning;
c. het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
d. mogelijkheden bieden om medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden
aan te gaan.
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Prestatievelden
De gemeente is gehouden een samenhangend beleid te voeren op het terrein van
maatschappelijke ondersteuning. Dit vertaalt zich in dit Wmo beleidsplan.
Maatschappelijke ondersteuning is erop gericht het mogelijk te maken dat mensen kunnen
‘meedoen’.De gemeente moet presteren op 9 prestatievelden:
1. Bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van
ouders met problemen van opvoeden.
3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.
4. Het ondersteunen van mantelzorgers en 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 beleid voor huiselijk
geweld
8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden
van psychosociale hulp bij rampen.
9. Het bevorderen van verslavingsbeleid.
§ 1.4 Het vierjarig beleidsplan
In de Wmo wordt gesteld dat het gemeentebestuur voor een periode van maximaal vier jaar een
plan vaststelt. Dit plan ligt nu voor u, in dit vierjarenplan staat vast wat wij gaat doen aan
maatschappelijke ondersteuning. Het is richtinggevend voor het gemeentelijk
besluitvormingsproces en gaat in op de negen prestatievelden:
 de doelstellingen per prestatieveld;
 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.
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Hoofdstuk 2 Uitgangspunten gemeentelijke visie
§ 2.1 Inleiding
Meedoen en erbij horen is het uitgangspunt van de Wmo. De gemeente heeft met de Wmo meer
verantwoordelijkheden op het brede veld van zorg, wonen en welzijn. Gezien de
maatschappelijke trends en het profiel van de gemeente moet met deze verantwoordelijkheid op
een zorgvuldige wijze worden omgesprongen. Deze overwegingen hebben geleid tot het
formuleren van een aantal uitgangspunten die leidend zijn voor de verdere uitwerking van de
prestatievelden.
§ 2.2 Uitgangspunten gemeentelijke visie
1.
2.
3.
4.
5.

Invulling regierol
De wmo is een groeiproces
Samenwerking en integraal beleid staat centraal
Laagdrempelig en klantgericht
Bestaand beleid continueren, alleen aanpassen bestaand beleid indien uit de
aanpassing meerwaarde ontstaat

§ 2.2.1 Regierol
De gemeente Druten wil binnen de Wmo de regierol vervullen om te komen tot een integraal en
samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg. Kenmerken voor een regisserende
gemeente is dat zij zich op een andere manier met de samenleving bemoeit en minder zelf
uitvoert.
Het regisseren vraagt om ruimte voor de verschillende spelers (aanbieders, maatschappelijke
organisaties) om hun rol te kunnen vervullen. Die ruimte wordt gegeven door vooraf grenzen
(kaders) te bepalen en heldere afspraken te maken over verwachte prestaties, de planning,
budget en de verdeling van verantwoordelijkheden
De regierol richt zich op:
 Het realiseren van de samenhang binnen het Wmo-beleid en alle betrokken
beleidsgebieden,
 Het realiseren van betrokkenheid van inwoners,
 Het ondersteunen en sturen van netwerken van organisaties die betrokken zijn bij
wonen, welzijn en zorg,
 Het organiseren en versterken van ketensamenwerking (alle betrokken partijen). Met als
doel het proces van uitvoering en dienstverlening aan de Wmo-cliënten zo transparant
en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
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§ 2.2.2 Groeiproces
In de gemeente Druten is spraken van een groeiproces rond het Wmo-beleidsplan. Voor een
aantal van de genoemde terreinen is de afgelopen jaren al een beleidskader vastgesteld, voor
andere nog niet. Het vierjarig beleidsplan bevat dan ook voor een aantal prestatievelden al
concrete doelstellingen.
Voor de beleidsterreinen waarvoor nog geen of een niet volledig beleidskader is vastgesteld
worden vooral ‘procesmatige’ doelstellingen opgenomen, waarin wordt aangegeven wanneer het
beleid nader wordt uitgewerkt.
Het groeiproces houdt in dat de gemeente eerst wil zorgen dat continuïteit en borging van
dienstverlening en toegankelijke voorzieningen plaatsvindt, om vervolgens toe te werken naar
beleidsvernieuwing en gestalte geven aan de integraliteit van de Wmo.
De gemeente wil benadrukken dat er op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning al
veel gebeurd is. De invoering van de Wmo biedt niet alleen een kans om verbeteringen door te
voeren, maar ook om de bestaande successen en verworvenheden zichtbaar te maken.
Het groeiproces richt zich niet alleen op de beleidsontwikkeling en uitvoering voor de negen
prestatievelden. Ook de samenwerking en het integraal werken met ketenpartners zal zich de
komende jaren verder gaan ontwikkelen. Voor de uitvoering van het beleidsplan is tevens
interne samenwerking en integraliteit van belang.
Het Wmo-beleidsplan draagt daaraan bij en zal het basisdocument worden voor de betrokken
organisaties en instanties om gezamenlijk de Wmo vorm te geven.
§ 2.2.3 Samenwerking en integraal beleid staat centraal
De Wmo is bij uitstek een kans om wonen, welzijn en zorg op elkaar af te stemmen vanuit het
perspectief van de burger. Voor een groot deel bestaat de Wmo voor Druten uit bestaand beleid.
De grote winst is te behalen door meer onderlinge samenhang aan te brengen. Dit vindt de
gemeente en integrale aanpak.
Onder een integrale aanpak verstaat de gemeente bovendien dat de verschillende disciplines aanbieders en ontvangers van wonen, welzijn en zorg en de gemeente – gezamenlijk optrekken
bij de invulling van de Wmo in de gemeente Druten.
Het bevorderen van integraliteit kan niet zonder dat er een goede samenwerking ontstaat
tussen burgers, maatschappelijke partners en gemeente. Het streven is om ons bestuurlijk en
ambtelijk op te stellen als netwerkpartner, die door onderhandelen, overleggen en overtuigen
met maatschappelijke partners doelen realiseert. Om samen met maatschappelijke partners
(zoals corporaties, welzijnsorganisaties) de deelname van mensen met een beperking aan de
samenleving te bevorderen.
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§ 2.2.4 Laagdrempelig en klantgericht
Uitgangspunten van de Wmo is meedoen en daarin als burger je eigen verantwoording nemen.
Deze werken echter alleen als mensen zelf in staat zijn ondersteuning te vinden en te regelen;
als mensen zelf deze verantwoordelijkheid aankunnen.
Er is een balans nodig tussen eigen verantwoordelijkheid (zelfredzaamheid) en geboden
ondersteuning. Gemeente Druten wil een vangnet zijn en blijven voor die mensen die niet zelf
hun ondersteuning kunnen organiseren of bereiken.
Het aanbod van zorg moet aanvullend zijn op hetgeen mensen zelf al ondernemen. Het is een
uitdaging voor de gemeente om burgers te prikkelen en uit te dagen om zelf in actie te komen.
Om deze eigen verantwoording goed in te kunnen vullen, is een goede toegang tot de
voorzieningen van groot belang. Belangrijk daarbij is dat de (vraag van de) burger centraal staat.
Dit heeft implicaties voor het voorzieningenaanbod, de organisatie ervan en de toegang tot de
voorzieningen.
De burger centraal betekent:
• Een toegankelijke Wmo; de voorzieningen moeten – in de breedste zin van het woord goed bereikbaar zijn.
• Een goede afstemming tussen AWBZ-, Wmo-voorzieningen, minimabeleid en bijzondere
Bijstand.
• Grote(re) keuzevrijheid en (financiële) zeggenschap over de invulling van de ondersteuning.
Het loket op het gebied van welzijn, zorg en wonen neemt hierbinnen een belangrijke plaats in.
Om de zorgvraag van de klant goed te kunnen bepalen en te beantwoorden is een duidelijk
herkenbaar, toegankelijk en bereikbaar loket nodig. De volgende aspecten zijn van belang:
vraagverduidelijking (wat is precies de vraag van de klant), goede doorverwijzing ( de zorgvraag
integraal afhandelen) en zorgen voor informatie en advies. Het loket fungeert als aanspreekpunt
(spin in het web) en controleert bij de cliënt of hij/zij voldoende is geholpen, signaleert
problemen en probeert problemen op te lossen.
§ 2.2.5 Bestaand beleid continueren, alleen aanpassen als dit een meerwaarde oplevert
De negen prestatievelden vanuit de Wmo zijn niet nieuw voor de gemeente. Op basis van een
nulmeting is de huidige stand van zaken bepaald. De conclusies van deze nulmeting zijn mede
bepalend of bestaand beleid kan worden gecontinueerd of dat bijstelling noodzakelijk cq
gewenst is.
De gemeente gaat uit van continueren van bestaand beleid daar waar bestaand beleid reeds
aansluit bij de filosofie van de Wmo (meedoen, eigen verantwoordelijkheid, integrale
beleidsvorming). De nadruk bij beleidsontwikkeling ligt op de kansen die de Wmo biedt om meer
samenhang te krijgen in het beleid op het gebied wonen, zorg en welzijn.
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Hoofdstuk 3 Invulling per prestatieveld 2008-2011
Dit beleidsplan is een plan op hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen zullen worden opgenomen in
meerjaren uitvoeringsprogramma, dat zijn vertaling krijgt in de gemeentelijke afdelingsplannen.
Jaarlijks moet worden aangegeven, welk onderwerp uit het beleidsplan zal worden opgepakt,
hoeveel tijd daarmee gemoeid is, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering, zowel afdeling en/of
medewerker, welke resultaten moeten worden bereikt en wat de financiële reikwijdte is.
Hieronder worden de beleidsvoornemens, zowel de oude, huidige en nieuwe, per prestatieveld
weergegeven.
Per prestatieveld schetsen wij achtereenvolgens waar het prestatieveld over gaat , wat we nu
doen, de doelstelling, indicatoren en activiteiten.
Prestatieveld 1
Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten
Wat houdt het prestatieveld in?
Het prestatieveld 'bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken
en buurten', is ruim en breed geformuleerd. De gemeente heeft binnen dit prestatieveld een
grote vrijheid om lokaal invulling te geven en prioriteiten te stellen.
Om de leefbare woonomgeving tevens zodanig te maken dat het de sociale samenhang
bevordert, kent dit beleidsterrein twee belangrijke uitgangspunten.
Het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid ontstaat niet alleen door de inzet
van de door de gemeente gefinancierde professionele organisaties. Ook gaat het om de inzet
van de bewoners zelf. Een leefbare woonomgeving heeft immers geen vast format maar wordt
bepaald door de bewoners zelf. Het ligt dan ook voor de hand dat de gemeente bij de uitwerking
van dit beleidsterrein aansluit bij initiatieven van de bewoners, of dergelijke initiatieven
stimuleert, om ervoor te zorgen dat de voorzieningen in de wijk optimaal aansluiten bij de
wensen en behoeften van de bewoners.
Wat is de huidige stand van zaken in Druten?
Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten
beslaat alle gemeentelijke beleidsterreinen.
In dit beleidsplan is ervoor gekozen het prestatieveld te beperken tot de volgende onderwerpen
die nauw verbonden zijn met de Wmo:
 Leefbaarheid
 Sportbeleid
 Cultuurbeleid
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Leefbaarheid
Leidraad voor het vullen van dit prestatieveld is de nota Leefbaarheid kleine kernen. Dit
document bevat uitgangspunten en doelstellingen voor het bevorderen van de leefbaarheid en
de sociale samenhang. Juist op het dorpsniveau is het moeilijk om het niveau van
voorzieningen op peil te houden. De gemeente is niet als enige verantwoordelijk voor het
bevorderen van leefbaarheid. Zij werkt daarvoor samen met andere partners.
Doelstelling
Behouden en waar mogelijk verbeteren van het huidige niveau van sociale samenhang,
voorzieningen en leefbaarheid van de dorpen, buurten en wijken binnen de gemeente Druten
onderliggende doelstellingen zijn:
 Burgers meer betrekken bij wijk en buurt
 Het bevorderen van sociale samenhang en onderlinge ontmoetingen
Activiteiten
Op basis van uitvoeringsprogramma’s met als basis de nota leefbaarheid kleine kernen kan de
gemeente haar regierol meer structuur geven en beter coördineren. Bovenstaande doelstelling
is van toepassing op elke dorpskern in de gemeente Druten, onder andere door:
 Prestatieafspraken te maken met betrokken partijen;
 Dorpsontwikkelingsplannen op te stellen en uit te voeren ;
 Monitoren van reeds gemaakte afspraken en geplande activiteiten;
 Verdere uitwerking geven aan het Kulturhus – concept .
Een aantal voorbeelden voor uitwerking van de nota zijn:
 Kulturhus in Afferden: Hier zal een gevarieerd palet aan producten en diensten
gerealiseerd worden inclusief professionele horeca. Er worden woningen voor ouderen
en starters gerealiseerd in de directe omgeving van het Kulturhus.
 Dorpsontwikkelingplan voor Deest: Hierin is aangegeven waar voor welke doelgroepen in
de toekomst gebouwd gaat worden en voorziet ook in de concentratie van voorzieningen
volgens het Kulturhus concept.
 Dorpsontwikkelingsplan Horssen: wordt in 2008 opgepakt.
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Brede School (Druten- Zuid)
Druten zuid is een oudere nieuwbouwwijk met een gemengde samenstelling.
De brede school ontwikkeling is de kans om de zorg – en buurtfunctie van de wijk te verbreden.
De kwaliteit van de leefomgeving neemt hiermee toe. De brede school, waarbij het woordje
school niet te eng genomen moet worden, richt zich op de samenwerking van instellingen ten
behoeve van de doelgroepen in de wijk. De brede school wil voor Druten zuid de
ontwikkelingskansen optimaliseren: thuis, op straat en op school. Gelijktijdig wil het instituut de
brede school (samenwerking van de kernpartners in de wijk) werken aan:
 Het bevorderen van de leefbaarheid voor alle bewoners van de wijk,
 Aan het bevorderen van de sociale competenties van kinderen en hun ouders en sociale
contacten tussen bewoners en kinderen in de wijk.
 De accenten binnen de brede school liggen op:
 Educatie en Taal
 Zorg en Welzijn.
 Cultuur en recreatie.
 Sport en bewegen.
 Informatie.
Door de aanpassing van accommodatie van de scholen en het wijkcentrum ontstaat een
bruisend hart van de wijk Druten zuid waar alle bewoners van de wijk terecht kunnen. Ook
ontstaat op deze manier een 8 tot 8 voorziening voor de leerlingen van de basisschool.
Door voorzieningen als Peuterspeelzaalwerk, Kinderdagverblijven, wijkgebouw,
sportverenigingen, ggd / jeugdzorg te koppelen aan een (brede) school hebben alle
organisaties maar zeker ook de doelgroepen baat bij de meerwaarde die zo ontstaat.
Werkten de instellingen in het verleden los van elkaar, een brede school brengt hun inspanning
bij elkaar en maakt er meer van.
Doelstellingen
1. vergroten ontwikkelingskansen kinderen.
2. verbeteren van de doorgaande ontwikkelingslijn 2-12 jarigen
3. bestrijden van onderwijsachterstanden
4. voeren van integraal accommodatiebeleid
5. verbeteren van de combinatie arbeid en zorg
6. versterken van de kerntaken van de eigen instellingen
7. verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk druten zuid.
8. sociale cohesie en preventie
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Sportbeleid
De gemeente Druten beschikt op dit moment niet over specifiek sportbeleid, vastgelegd in een
nota sportbeleid, daarom wordt hier in 2008 een start mee gemaakt. Dit moet leiden tot een
sportnota met daarin :
 Een sportvisie voor de gemeente Druten;
 Duidelijke beleidsuitgangspunten staan voor ‘de sport’ in Druten
 Aan de sportverenigingen en andere geïnteresseerden duidelijk wordt gemaakt wat zij
van de gemeente Druten kunnen verwachten op sportgebied en wat de gemeente van
hen verwacht.
Vooruitlopend op het definitieve, nog te ontwikkelen sportbeleid, kunnen de uitgangspunten
worden geformuleerd:
1. Ervoor zorgen dat elke burger naar eigen voorkeur en vermogen kan deelnemen aan
sport en andere recreatieve activiteiten;
2. Behouden van de kwaliteit, spreiding en variatie van het bestaande sportaanbod;
3. De sportdeelname van vooral jeugd, ouderen, gehandicapten en minderheden te
bevorderen;
4. Behouden van de kwaliteit en kwantiteit van de sportaccommodaties, waarbij
toegankelijkheid en gelijkmatige spreiding over het gemeentelijke gebied belangrijke
voorwaarden zijn;
5. Versteviging van de positie van sportverenigingen,
6. De organisatorische sportinfrastructuur te versterken;
7. Samenwerking en afstemming tussen instellingen / instanties / groeperingen op het
gebied van de lokale sport.
In de te ontwikkelen sportnota wordt ook aandacht besteed aan de aanwezige
(on)georganiseerde sport in de gemeente Druten. Een inventarisatie van de reeds aanwezige
voorzieningen en wensen en behoeften van desbetreffende doelgroepen zullen in kaart worden
gebracht. De rol van de gemeente wat betreft ongeorganiseerde sport is
voorwaardenscheppend.
Ongeorganiseerde sport
De ongeorganiseerde sporter maakt over het algemeen gebruik van de openbare ruimte. Het
sporten buiten georganiseerde kaders wordt met name gedaan door mensen die niet meer
gebonden willen zijn aan een verplichting in tijd en plaats. Het zijn mensen die geen behoefte
hebben om in verenigingsverband te sporten maar wel in beweging willen blijven. Voorbeelden
hiervan zijn fietsen, skeeleren, wandelen, trimmen, zwemmen en fitnessporten. De groep van
ongeorganiseerde sporters wordt steeds groter. Voorzieningen voor ongeorganiseerde sporters
zijn bijvoorbeeld:
 Trapveldjes/basketbalveldjes/skateboardvoorzieningen/fietscrossbanen/speeltuintjes;
 trimparcours;
 goede paden en wegen (inclusief aanduiding en bewegwijzering van routes) voor fietsen
en hardlopen/ skeeleren.
Georganiseerde sport
Met de anders georganiseerde sport de sportbeoefening bedoeld die wel in georganiseerd
verband gebeurt, maar niet binnen een reguliere sportvereniging. Sportscholen, fitnesscentra
e.d. zijn de belangrijkste groep binnen deze categorie van aanbieders.
13

Doelgroepen
 Jeugd
 Senioren
 Mensen met een beperking (psychisch, sociaal, fysiek, financieel)
Prestatie-indicatoren
 Aantal leden van sportverenigingen
 Voldoende en kwalitatief goede binnen- en buitensportaccommodaties
 Aantal deelnemers van specifieke doelgroepen
Activiteiten (om product te realiseren)
 Activiteiten uit Projectplan Jeugd en Bewegen
 Wikken en (Be)wegen op basisscholen
 Deelname sportvereniging aan Brede School
 Herinrichting Gelenberg
 Privatisering voetbalaccommodaties
Cultuurbeleid
Cultuur heeft een bindende functie voor inwoners van een gemeenschap en draagt in een
belangrijke mate bij aan sociale samenhang. Daarnaast draagt het bij aan de individuele
ontplooiing van mensen. De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners zich thuis voelen in
de plaats waarin zij wonen, en ziet het als een belangrijke taak om cultuur te stimuleren. Voor
het kunnen genieten van cultuur is culturele vorming belangrijk.
De gemeente kan voorwaardenscheppend zijn door het subsidiëren van:
 De amateuristische kunstbeoefening in verenigingsverband om zowel de individuele
kunstzinnige expressie en vorming als de sociale samenhang te bevorderen. Deze
subsidies hebben tevens tot doel de deelname aan de amateuristische kunstbeoefening
in het algemeen en van jongeren in het bijzonder te bevorderen;
 Culturele organisaties die voor de inwoners een samenhangend cultureel aanbod
kunnen organiseren, wat toegankelijk is voor iedereen;
 Activiteiten op het gebied van kunst en cultuur ter bevordering van zelfontplooiing van de
inwoners, de sociale samenhang en het culturele klimaat binnen de gemeente;
 Het openbare bibliotheekwerk om de inwoners een laagdrempelige toegang te
verschaffen tot boeken en andere informatiedragers ter ontspanning, informatie of
ontwikkeling;
In 2008 wordt gestart met het schrijven van een cultuurnota. Bij de vaststelling van de
cultuurnota zullen de doelgroepen, prestatieindicatoren, activiteiten en producten nader worden
beschreven.
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Prestatieveld 2
Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van
ouders met problemen met opvoeden.
Wat houdt dit prestatieveld in?
In dit prestatieveld gaat het om preventieve activiteiten die de gemeente onderneemt en
aanstuurt. Het betreft dan vooral die kinderen, jongeren, ouders en verzorgers waarbij een
verhoogd risico bestaat als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval. Het streven daarbij is
om te voorkomen dat problemen verergeren. De gemeente moet op grond van de Wet op de
Jeugdzorg en de Wmo zorgen dat voor elk van onderstaande functies een passend aanbod is.
De preventieve vijf functies:
1 Informatie- en advies:
Bij deze functie gaat het zowel om ongevraagde informatie over opvoeden en opgroeien
(voorlichting), als om het beantwoorden van specifieke vragen van ouders en jeugdigen.
Doel: voor jeugdigen, opvoeders en instellingen is duidelijk waar binnen de eigen gemeente
informatie en advies over opvoeden en opgroeien te krijgen is.
2 Signalering:
Het vroegtijdig signaleren van problemen van jeugdigen en opvoeders, óók als de betrokkenen
die problemen zelf wellicht (nog) niet goed onderkennen.
Doel: voor alle partijen is duidelijk welke afspraken gelden voor het centraal melden van
verontrustende signalen van of over gezinnen en jeugdigen.
3 Toeleiding:
Nadat een vraag of probleem is gesignaleerd, hetzij door een jeugdige of ouder, hetzij door
anderen, moet zo snel mogelijk hulp worden geboden.
Doel: voor alle partijen is duidelijk welke afspraken gelden voor het beoordelen van
gesignaleerde problemen en het zo nodig plegen van interventies. Het doorverwijzen van
cliënten naar lokale voorzieningen of bureau jeugdzorg.
4 Licht pedagogische hulp:
Dit betreft kortdurende advisering en lichte hulpverlening op momenten dat de opvoeding dreigt
te stagneren. Uitvoering in Druten door het NIM.
Doel: gezinnen en jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen komen op de juiste plek terecht;
zo nodig is licht pedagogische ondersteuning beschikbaar.
5 Coördinatie van zorg:
Hierbij gaat het om hulp aan gezinnen met meervoudige problematiek, die geen greep hebben
op de eigen situatie. Deze gezinnen hebben te maken met diverse instanties en hulpverleners.
Het is aan ons om ervoor te zorgen dat lokale instellingen afspraken maken over het bij elkaar
brengen van afzonderlijke probleemsignalen van/over het gezin en het onderling afstemmen van
de hulpverlening.
Doel: voor gezinnen en jeugdigen met meervoudige problemen die daar geen greep (meer) op
hebben, is er coördinatie van zorg.
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Wat is de huidige stand van zaken in de gemeente Druten?
In de gemeente zijn de vijf functies ondergebracht in het integrale onderwijs- en jeugdbeleid.
Preventie is een sleutelwoord in het onderwijs- en jeugdbeleid, bijvoorbeeld de toeleiding van
potentiële risicokinderen naar de peuterspeelzalen via het consultatiebureau.
Ook voor de jeugdigen op het basis- en voortgezet onderwijs en het MBO is preventief
zorgbeleid gerealiseerd. Voor basis- en voortgezet onderwijs zijn er zorgteams die ervoor
zorgen dat kinderen snel en efficiënt toegeleid worden naar de juiste zorg of begeleiding.
De gemeente wil optimale ontwikkelingskansen creëren gericht op maatschappelijke participatie
en sociale integratie voor de Drutense jeugd tot 18 jaar en voor die jongvolwassenen van 18-23
jaar die nog extra steun nodig hebben.
We willen dat alle kinderen en jongeren in de gemeente Druten zo voorspoedig mogelijk
opgroeien, daarbij zo min mogelijk belemmerd door sociaal-economische of psychosociale
problematiek. Problemen worden in een vroeg stadium gesignaleerd en er wordt snel en efficiënt
doorgeleid naar de juiste hulpverlening als dat nodig is. Achterliggend doel is dat leerlingen hun
schoolloopbaan kunnen vervolgen en adequaat afronden, tenslotte is voorkomen beter dan
genezen. Daarnaast is samenwerking met schoolbesturen en instellingen een belangrijke
randvoorwaarde. Een andere vorm van vroege signalering is het ambulant jongerenwerk. Dit
bestaat uit een simpel principe: jongeren worden opgezocht op de plaatsen waar ze hun vrije tijd
doorbrengen. Aan de ene kant wordt daarbij bekeken of er mogelijkheden zijn om jongeren te
'activeren' en aan de andere kant te bezien of er obstakels zijn in hun persoonlijke
omstandigheden die door middel van 'hulpverlening' weggewerkt kunnen worden. Het ambulant
jongerenwerk wordt ook in de gemeente Druten vormgegeven.
Doelstelling
De gemeente Druten wil met haar jeugdbeleid bereiken dat kinderen en jongeren kunnen
opgroeien in een stimulerende en veilige omgeving en kunnen uitgroeien tot volwassenen, die
zelfstandig functioneren in de samenleving en die hun eigen keuzes kunnen maken. Het beleid
is met name gericht op het voorkomen van problemen.
We hebben de volgende subdoelstellingen gekoppeld aan de functies van het preventief (ofwel
risico- en probleemgericht) jeugdbeleid:

Zoveel mogelijk jeugdigen en ouders/opvoeders worden bereikt met de juiste
informatievoorziening.

Zo min mogelijk jeugdigen hebben zware psycho-sociale problematiek. Als ze dit wel
hebben, worden ze snel en efficiënt toegeleid naar de juiste hulp of begeleiding.

Zoveel mogelijk ouders/opvoeders worden bereikt met opvoedondersteuningsactiviteiten en vormen van lichte hulp.

Samenwerking en afstemming van betrokken instellingen rond gezin verbetert.
Hulpverleners, begeleiders en andere betrokkenen bij jeugdigen worden zo goed
mogelijk in staat gesteld om zorg of hulp af te stemmen.

Zoveel mogelijk 2- en 3-jarigen die niet op een kinderdagverblijf zitten, bezoeken een
peuterspeelzaal.
Doelgroep

jeugd in de leeftijd van 0 – 23 jaar
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Activiteiten
Functie
1 Info en advies

Doelstelling
Zoveel mogelijk jeugdigen en
ouders/opvoeders worden
bereikt met
informatievoorziening

2 Signalering

Zo min mogelijk jeugdigen
hebben zware psycho-sociale
problematiek. Als ze dit wel
hebben worden ze snel en
efficiënt toegeleid naar de juiste
hulp of begeleiding.
Zoveel mogelijk
ouders/opvoeders en jongeren
worden bereikt met
opvoedondersteuning en
vormen van lichte hulp.
Samenwerking en afstemming
van betrokken instellingen rond
gezin verbetert. Hulpverleners,
begeleiders en andere
betrokkenen bij jeugdigen
worden zo goed mogelijk in
staat gesteld om zorg of hulp af
te stemmen.

3 Toeleiding
4 Lichte hulp

5 Coördinatie
van zorg

Wat doen we in Druten
Bureau HALT biedt voorlichting aan op
scholen.
We gaan jeugd- en opvoedinformatie
aanbieden via een jongeren-portal op
het internet (JONG-IN) en een website
voor ouders. De voorbereidingen
hiervoor zijn gestart. De jongeren site is
operationeel november 2007. Die voor
ouders eind 2008.
Signalering en toeleiding via zorgteams
scholen voor primair onderwijs,
voorgezet onderwijs en ROC.

We bieden licht ambulante hulp aan via
het NIM en school maatschappelijk werk.

Dit loopt via enkele trajecten: een vorm
van coördinatie verloopt via de
zorgteams op de scholen. Daarnaast
haat dat via het meldpunt bijzondere
zorg van de GGD.

Provinciale afstemming
We hebben met de provincie Gelderland een convenant afgesloten over de aansluiting van het
preventief jeugdbeleid op de provinciale jeugdzorg. Hierin komt onder andere aan de orde welke
bijdrage de provinciale jeugdzorg levert in aansluiting op de 5 functies en wat wij doen om
toeleiding naar jeugdzorg te regelen. De provincie stuurt het Nijmeegse Bureau Jeugdzorg aan
en de jeugdzorgaanbieders (o.a. jeugd-geestelijke gezondheidszorg) waarvoor een indicatie van
Bureau Jeugdzorg noodzakelijk is.
Afstemming tussen jeugdbeleid en jeugdzorg vindt plaats in het Regioplatform Jeugd. Hierin
zitten gemeenten, provincie, Bureau Jeugdzorg, aanbieders van jeugdzorg en gemeentelijke
zorg- en welzijnsinstellingen.
Afstemming met het onderwijs is van belang en vindt op lokaal niveau plaats in de stuurgroep
Onderwijs- en Jeugdbeleid die vier maal per jaar bij elkaar komt.
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Activiteiten

Informatievoorziening bevorderen voor een zo breed mogelijk publiek

Het realiseren van een dekkende zorgstructuur voor 0-23 jarigen, waarbij meer
aansluiting is met de kindercentra en scholen

Regionaliseren van het zorgbeleid in het voortgezet onderwijs

Het optimaliseren van signalering, door te investeren in bijvoorbeeld de peuterspeelzalen

Het ontwikkelen van een gestructureerde vorm van gecoördineerde hulp aan multiprobleemgezinnen in Druten.
prestatie-indicatoren:

Aantal jongeren met een start kwalificatie

Aantal kinderen/jongeren met fysieke, verstandelijke en psychosociale belemmeringen of
gezondheidsachterstand

Wachtlijst bij Bureau Jeugdzorg
Voor- en vroegschoolse educatie
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan
educatieve programma’s. VVE wordt aangeboden aan kinderen in de leeftijdsgroep van twee tot
zes jaar in de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de eerste twee groepen van de
basisschool.
Sinds 2006 is de basisschool verantwoordelijk voor het VVE-programma voor de groepen 1 en
2, en is de gemeente verantwoordelijk voor het VVE-beleid in de voorschoolse
periode (2-4 jaar). De gemeente voert de regie om de aansluiting tussen voorschool en
vroegschool goed te laten verlopen.
Wat is de huidige stand van zaken in de gemeente Druten?
Kinderen met een taalachterstand vroegtijdig signaleren en laten deelnemen aan
taalstimuleringsprogramma´s voor twee tot vierjarigen.
Gelijktijdig worden er voor de Turkstalige moeders bijeenkomsten georganiseerd in de
bibliotheek in samenwerking met de GGD, waarin onderwerpen over taalachterstand,
taalstimulering en opvoedingsproblematiek worden besproken. Vanaf 2008 zal voor
achterstandskinderen een extra dagdeel op de peuterspeelzaal worden aangeboden, waar
gericht gewerkt kan worden aan taalstimulering.
Daar waar nodig kunnen ouders met een uitkering bijzondere bijstand aanvragen voor de
ouderbijdrage peuterspeelzaal.
Doelstelling
Vroegtijdig beginnen met het verminderen van taalachterstanden bij twee tot vierjarigen, goede
overdracht realiseren naar het basisonderwijs. Waar nodig gebruik kunnen maken van de
zorgstructuur in het basisonderwijs.
Doelgroep

twee tot vierjarigen, en ouders/ opvoeders
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Activiteiten

Signalering taalachterstanden op het consultatiebureau en indicering voor
peuterspeelzaal (plaatsing bij voorrang + eventuele kostenvergoeding ouderbijdrage)

Uitvoering programma Boekenpret op de peuterspeelzalen

Uitvoering van begeleidende themabijeenkomsten voor Turkstalige moeders

Aanbod derde dagdeel peuterspeelzaal voor achterstandskinderen

Turkstalige leidster in dienst van de stichting Peuterspeelzalen gemeente Druten

Samenwerking met primair onderwijs over aansluiting taalstimuleringsactiviteiten en
goede dossieroverdracht bij overgang van vierjarige naar basisschool.

Alle partners zijn in de overlegstructuur van het Integrale Onderwijs- en Jeugdbeleid
betrokken, teneinde de samenwerking en inhoudelijke aansluiting tussen de voorschool,
het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs te bevorderen en te versterken.
Producten

Taalstimuleringsprogramma voor de voorschool (twee– tot vierjarigen )

Begeleidende bijeenkomsten voor de ouders in de bibliotheek i.s.m. GGD

Aanbod derde dagdeel peuterspeelzaal voor peuters met taalachterstand
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Prestatieveld 3
het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning
Wat houdt het prestatieveld in?
Met het 'geven van informatie en advies´ wordt bedoeld de activiteiten die de burger de weg
wijzen in het veld van maatschappelijke ondersteuning.
Het kan hierbij zowel gaan om algemene voorzieningen zoals lokale loketten of om meer
specifieke voorzieningen als een individueel advies of hulp bij de verheldering van een
ondersteuningsvraag. Hoewel de wet dit niet verplicht stelt laten veel gemeenten zich bij de
invulling van dit prestatieveld leiden door de 'één loket gedachte': een burger zou zich in principe
maar één keer bij het loket te hoeven melden om over alle voorzieningen de nodige informatie te
verkrijgen. Ook in de gemeente Druten is dit het uitgangspunt.
Onder cliëntondersteuning wordt verstaan dat de cliënt ondersteund wordt bij het maken van de
juiste keuze. Cliëntondersteuning gaat verder dan informatie en advies, aangezien de situatie of
zorgvraag voor de klant dermate complex is dat de desbetreffende persoon er niet, of niet goed,
uitkomt. Indien de situatie, of de klant zelf, vraagt om cliëntondersteuning dan wordt de
zorgvraag vóór de klant beantwoord. De klant verlaat niet het loket met handreikingen,
telefoonnummers of een doorverwijzing, maar het proces wordt vóór hem/haar geregeld en
uitgezet.
Wat is de huidige stand van zaken in Druten?
Door de gemeenteraad is in 2006 bewust de keuze gemaakt om bij de uitvoering van de Wmo
eerst de wettelijke verplichtingen goed uit te voeren en pas daarna te kijken naar
doorontwikkeling van activiteiten zoals de loketfunctie. Voor het loket in de gemeente Druten is
in de kadernota Wmo destijds een aantal basiskeuzes vastgesteld.
Vrijwel al deze basiskeuzes zijn daadwerkelijk gerealiseerd of geoperationaliseerd, in het
overgangsjaar 2007.
In 2008 worden de stappen gezet om te komen tot een loket waar iedereen terecht kan voor
informatie,advies en cliëntondersteuning en het aanvragen van voorzieningen in het kader van
de Wmo, bijzondere bijstand en ondersteunende maatregelen.
Cliëntondersteuning richt zich ook op burgers die niet in staat zijn zelf hun zorgvraag te
formuleren, of niet weten dat zij een zorgvraag hebben, of dat zij daarvoor bij het zorgloket
terecht kunnen. Ook het proces om te komen tot een zorgvraag en eventuele nazorg en het
volgen van de cliënt is belangrijk in het kader van een brede dienstverlening.
Doelstelling
Het loket is er voor informatie, advies, begeleiding en ondersteuning op het gebied van welzijn,
zorg en wonen. Het loket leidt tot vraagverheldering en doorgeleiding naar een passend
aanbod/antwoord op de zorgvraag.
Doelgroepen
 Mensen met een beperking (fysiek, psychisch of verstandelijk),
 Mensen met meervoudige problematiek zonder duidelijke hulpvraag,
 Senioren (65+),
 Mensen met een financiële beperking.
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Prestatie indicatoren

Aantal cliënten;

Aantal en soort informatie- en adviesvragen;

Aantal aanvragen individuele voorzieningen;

Bekendheid Wmo-loket;

Afhandelingstermijnen van aanvragen;

Aantal verstrekkingen;

Aantal en soort klantcontacten;

Klanttevredenheid.
Activiteiten
In het loket wordt de toegang geregeld tot de voorzieningen op het brede terrein van wonen,
zorg en welzijn. In het loket vinden de formaliteiten plaats, wordt de informatie van de klant
verwerkt en de zorgvraag van de klant integraal afgehandeld, eventueel met indicatiestelling.
Belangrijk is hierbij goede afspraken te maken met intermediairs, zorgaanbieders en
maatschappelijke organisaties. Ook klanten die niet in staat zijn hun zorgvraag te formuleren of
zich niet bewust zijn van hun zorgbehoefte kunnen ondersteuning krijgen. Zeker bij de
kwetsbare doelgroepen is het belangrijk dat ondersteuning wordt geboden, zodat zij de
voorzieningen ontvangen waar zij aanspraak op kunnen maken.
Als het gaat om het aanbod van voorzieningen vanuit het loket, kiest de gemeente voor het
volgende:

Gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Wmo (woningaanpassingen,
vervoersvoorzieningen en rolstoelverstrekkingen en huishoudelijke zorg);

Gemeentelijke voorzieningen in het kader van de bijzondere bijstand of het
minimabeleid (bijvoorbeeld aanschaf bril, kosten van rechtsbijstand, kosten van
woninginrichting, ondersteuning minima met schoolgaande kinderen, gepensioneerden
en aan huis gebonden chronisch zieken).
Vliegende brigade
Naast realisatie van het Wmo loket in het gemeentehuis wordt een ´vliegende brigade´
gerealiseerd. Met de Stichting Voormekaar (de brede welzijnsinstelling die is ontstaan uit de
fusie van de welzijnsstichtingen van Druten en West Maas en Waal), worden afspraken gemaakt
om deze vliegende brigades vorm te geven met behulp van (ouderen)adviseurs in dienst van
Stichting Voormekaar.
De ´vliegende brigade´ bezoekt op vaste tijden alle kernen in de gemeente bezoeken. Op deze
wijze is het voorzieningenaanbod vanuit de Wmo voor iedere burger in de gemeente Druten
bereikbaar.
Sociale kaart
Een van de instrumenten waar de gemeente gebruik van maakt voor goede
informatievoorziening is een sociale kaart. In de sociale kaart vindt u informatie over diensten
en instellingen in de welzijns- en gezondheidssector. Het geeft de informatie over elke
afzonderlijke dienst die een organisatie aanbiedt. U vindt onder andere adresgegevens,
contactpersonen, openingsuren, uitleg over de werking, voorwaarden etc. De gemeente zal de
sociale kaart actief gebruiken in haar zorgloket.
Producten



Goed en helder voorlichtingsmateriaal
Goede doorgeleiding naar ketenpartners (Woningstichting, CIZ etc)
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Efficiënt en helder proces voor de klant (van aanvraag tot beschikking)
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Prestatieveld 4
Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers
Wat houdt het prestatieveld in?
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk draagt bij aan het ´meedoen´ van kwetsbare burgers. Middels vrijwilligerswerk
(al dan niet informeel of georganiseerd) leveren burgers een bijdrage aan de samenleving en
nemen zo ook de verantwoordelijkheid daarin. De doelstelling van de Wmo is meedoen in de
breedste zin van het woord, daarom is stimulering en ondersteuning van vrijwillige inzet op alle
terreinen in de samenleving belangrijk.
Mantelzorg
Mantelzorg wordt omschreven als langdurende zorg die niet in het kader van een hulpverlenend
beroep wordt geboden. Deze zorg wordt geboden door personen uit de directe omgeving, zoals
partner, kinderen, buren, vrienden. Mantelzorg is een intensievere vorm van zorg en overstijgt
daarmee de gebruikelijke zorg. Belangrijk is de sociale relatie die de mantelzorger vaak heeft
met de hulpbehoevende.
Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving. Toch staat de vrijwillige inzet onder druk.
Bijvoorbeeld door onnodige regels of door het ontbreken van voldoende nieuwe vrijwilligers. Dat
vraagt om een ander beleid voor vrijwillige inzet, gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen
en stimuleren van die talloze burgers die zich vrijwillig inzetten voor hun buurt, de sportclub, de
vereniging of voor andere mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben.
Wat is de huidige stand van zaken in Druten?
Om de vrijwillige inzet op peil te houden en te motiveren, schenkt het Rijk de komende jaren
extra aandacht aan de volgende onderwerpen. De gemeente sluit hierbij zo veel aan.
 Weghalen van belemmeringen in de wet- en regelgeving;
 Verbeteren van de kwaliteit van het lokale beleid en de lokale ondersteuning;
 Vinden van meer vrijwilligers in nieuwe doelgroepen;
 Verder versterken van kennis, onderzoek en deskundigheidsbevordering (landelijke
kennisinfrastructuur voor vrijwillige inzet).
Eerder werd de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg gefinancierd vanuit
de AWBZ. Met de invoering van de Wmo zijn deze middelen overgekomen naar de gemeenten.
In 2007 zijn deze subsidies ongewijzigd verstrekt. Voor 2008 wordt de subsidieverlening nog
vastgesteld. De middelen die de gemeente ter beschikking heeft, zullen bijdragen aan de
doelstellingen zoals in dit beleidsplan geformuleerd.
Een belangrijk onderdeel van de ondersteuning van mantelzorgers is respijtzorg: de zorg wordt
tijdelijk overgenomen door een vrijwilliger, een professional of een zorginstelling. Dit kan door
opvang in huis (op afroep, een vast dagdeel, tijdelijk nachtverpleging of vakantieopvang) of
buitenshuis (logeeropname in verpleeg- of verzorgingshuis of dagverzorging/-behandeling). Voor
de opvang buitenshuis is een indicatie van het CIZ nodig. Voor mantelzorg die eigenlijk onder de
AWBZ-zorg valt (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging), kan een mantelzorger een beroep doen
op respijtzorg van de AWBZ, bijvoorbeeld in de vorm van dagopvang of ondersteunende
begeleiding.
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Mantelzorgondersteuning omvat maatregelen ter voorkoming van overbelasting, bieden van
adequate ondersteuning, bevorderen van de emancipatie en participatie van mantelzorgers.
Dit pakket kan bestaan uit:
1. Belangenbehartiging;
2. Informatie, advies, ondersteuning ;
3. Samenwerking met en (h)erkenning door zorgverleners;
4. Respijtzorg en praktische hulp.
Op dit moment worden bovenstaande taken uitgevoerd door het Steunpunt Mantelzorg en de
Brede Welzijnsinstelling VoorMekaar (voorheen SWOD).Tevens is Mezzo, de landelijke
belangenbehartiger van mantelzorgers actief.
De groep burgers die mantelzorg verlenen is onvoldoende in beeld. Veel mensen herkennen
zich niet in de term mantelzorger en maken daardoor ook geen gebruik van het
ondersteuningsaanbod.
Hierdoor is onvoldoende zicht op de totale groep mantelzorgers en hun specifieke
ondersteuningsvragen. Mantelzorgers ervaren een hoge drempel om hulp te vragen.
De achterliggende gedachte is dat overbelasting van de mantelzorger moet worden voorkomen,
waardoor:
 de mantelzorger de zorgtaken kan blijven uitvoeren;
 de zorgontvanger de zorg krijgt van degene van wie hij die het liefste krijgt;
 de zorg voor de gemeente en de rijksoverheid betaalbaar blijft.
Doelstelling
Het voeren van een ondersteunend vrijwilligers- en mantelzorgbeleid en zorgdragen voor een
goede informatievoorziening.
Vrijwilligerswerk
 Uitdragen van waardering voor en erkenning van vrijwilligers en vrijwilligerswerk in de
gemeente Druten (dag van vrijwilligers);
 Deskundigheid bevorderen van vrijwilligers (trainingen, studiedage, workshops);
 Zoveel mogelijk wegnemen van belemmerende regels en wetgeving;
 Ondersteunen en stimuleren bij het werven en het behouden van vrijwilligers;
 Onderzoeken van de gemeentelijke mogelijkheden op terrein van vrijwilligerswerk, zoals
bijvoorbeeld collectieve verzekering voor vrijwilligers.
Mantelzorg
 Wegnemen onbekendheid rondom thema mantelzorg door;
 Informatie rondom mantelzorg te verschaffen en verbeteren (wie, wat, wanneer ben je
mantelzorger), bijvoorbeeld door lokaal steunpunt Mantelzorg;
 erkenning en waardering uitspreken richting mantelzorgers;
 zorgdragen voor herkenbare en laagdrempelig ondersteuning voor de mantelzorgers;
 deskundigheidsbevordering, het vormgeven van respijtzorg;
 zoveel mogelijk wegnemen van belemmerende regels en wetgeving;
 Betrek profesionele hulpverlening en zorg bij signaleren van promlmen met matelzorgers
(signaal, verwijsfunctie).
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Doelgroepen
 Alle vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Druten
 Organisaties die werken met vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Druten
Prestatie-indicatoren
Vrijwilligers
 Aantal vrijwilligers, uitgesplitst naar werksoort
 Aantal en soort activiteiten vrijwilligersondersteuning
 Bekendheid met deze activiteiten
 Tevredenheid over deze activiteiten
Mantelzorg
 Aantal mantelzorgers;
 Aantal en soort ondersteunende activiteiten;
 Bekendheid van zowel mantelzorgers als cliënten met deze activiteiten;
 Tevredenheid van zowel mantelzorgers als cliënten over deze activiteiten.
Activiteiten
 Onderzoeken mogelijkheden van wegnemen van belemmerende regels en wetgeving
 Onderzoeken mogelijkheden collectieve verzekering voor vrijwilligers
 Deskundigheidsbevordering, trainingen en workshops voor mantelzorgers en vrijwilligers,
laagdrempelig en structureel
 Ondersteuning en uitvoering vrijwilligerswerk & mantelzorg via brede welzijnsinstelling
c.q. lokaal steunpunt mantelzorg en lokaal steunpunt vrijwilligerswerk (vacaturebank,
ondersteunen bij werving en behoud, informatieverstrekking)
 Jaarlijkse Dag van de vrijwilligers (MADD)
 Jaarlijkse Dag van de mantelzorg
 Regelmatig aandacht in de lokale media voor het onderwerp mantelzorg en
vrijwilligerwerk (waardering, belang)
Wijze van participatie
 Overleg met Wmo Raad (vrijwilligers en mantelzorgers daar daarin vertegenwoordigd)
 Overleg met vrijwilligers (organisaties) en mantelzorgers
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Prestatieveld 5
Bevorderen van participatie en zelfredzaamheid
Wat houdt het prestatieveld in?
In dit prestatieveld gaat het om algemene voorzieningen die mensen in staat moeten stellen
zelfstandig te functioneren in de samenleving.
Meedoen met de samenleving is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Ouderdom,
handicap, sociaal-economische klasse, psychische problemen of 'moeilijkheden thuis' kunnen
hindernissen opwerpen om volop mee te draaien in de maatschappij.
Het van tevoren nadenken over de gebruiksmogelijkheden voor mensen met beperkingen
noemen we inclusief beleid (inclusief beleid is beleid, waarbij in alle fasen van een beleidscyclus
rekening wordt gehouden met verschillen tussen mensen en dan met name met de verschillen
tussen mensen met en zonder beperkingen).
Het gaat hier om een breed scala van maatregelen. Wat betreft de deelname aan het
maatschappelijk verkeer kan gedacht worden aan: een toegankelijke en veilige woning,
woonomgeving en openbare gebouwen zoals dorpshuizen en het gemeentehuis.
Het is een uitdaging voor de gemeente om te komen tot ´inclusief´beleid, dit houdt in dat op alle
beleidsterreinen rekening gehouden moet worden met mensen met een beperking.
Wat is de huidige stand van zaken in Druten?
Dit prestatieveld richt zich op de ontwikkeling van algemene maatregelen die, zonder dat men
zich tot de gemeente behoeft te wenden, ten goede kunnen komen aan eenieder die daaraan
behoefte heeft.
Doelstellingen
 Een direct contact met burgers met een beperking om beter gebruik te kunnen maken
van hun kennis en kunde;
 Daarbij wil de gemeente met name het contact opbouwen met burgers met een
geestelijke beperking en jonge burgers met een beperking;
 De gemeente neemt actief het voortouw om instellingen, werkgevers en andere partners
te interesseren voorextra stimulansen en bijdrages die bevorderen dat burgers met
beperkingen mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven
 De gemeente zorgt binnen haar eigen organisatie voor inclusief beleid ten behoeve van
het deelnemen van burgers met beperkingen;
Onder regie van de gemeente vindt nauwe samenwerking plaats met de onder andere de
woningbouwcoöperatie en instellingen voor zorg en welzijn zoals Stichting Voormekaar,
´s Heerenloo, Alphons Ariëns, Nijmeegse instelling voor maatschappelijk werk (NIM),
Thuiszorgorganisaties, Zorgkantoor, Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW), Mee
Gelderse Poort en Pluryn Werkenrode groep deze organisaties vormen samen de stuurgroep
Wonen, Welzijn en Zorg. De stuurgroep is ingesteld om de integraliteit op het brede terrein van
wonen, welzijn en zorg te bewaken en te bevorderen. De stuurgroep komt gemiddeld twee maal
per jaar bijeen, om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken en projecten gezamenlijk op te
pakken. Tevens zijn deze bijeenkomsten belangrijk voor kennis- en informatie-uitwisseling over
de diverse werkvelden.
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De Brede Welzijnsinstelling: Stichting Voormekaar:
Met het oog op de invoering van de Wmo zijn de bestaande welzijnsinstellingen van de
gemeenten Druten en West Maas en Waal gefuseerd tot de brede welzijnsinstelling met de
naam Stichting Voormekaar. Deze instelling verzorgt in opdracht van de gemeente de uitvoering
van het welzijnswerk voor de doelgroepen van de Wmo. Het aanbod van deze stichting wordt
afgestemd op de gemeentelijke taken. Zo zal de stichting Voormekaar samenwerken met het
gemeentelijk Wmo-loket en wordt momenteel onderzocht op welke wijze de Stichting vorm kan
geven aan het dienstverleningsconcept “vliegende brigades in de dorpen”. Daarnaast verzorgt
deze stichting de verstrekking van maaltijden, alarmeringssystemen en begeleiding van
hulpbehoevenden. De uitvoering van het jongerenwerk, sociaal-culturele activiteiten voor
ouderen en het lokaal vluchtelingenwerk zijn ook bij Stichting Voormekaar ondergebracht.
MEE Gelderse poort
MEE biedt overal in het land onafhankelijke, laagdrempelige cliëntondersteuning aan alle
mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte. Het betreft laagdrempelige,
betrouwbare en onafhankelijke cliëntondersteuning.
Mee is er niet alleen voor mensen met een beperking maar ook ouders, familieleden, verwijzers
en belangstellenden die iets willen weten over mensen met een beperking of die behoefte
hebben aan een deskundig advies, zijn bij MEE aan het juiste adres. Gemeente Druten werkt
nauw samen met Mee Gelderse poort.
Wonen en woonomgeving
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
In haar Woonvisie 2005+ heeft de gemeente aangegeven extra aandacht te willen besteden aan
kwetsbare groepen, waaronder senioren en zorgvragers.
Het woonbeleid is gericht op het zolang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen, bij voorkeur in de
eigen woonomgeving.
Hiervoor zijn geschikte woningen nodig (koop en huur), zowel door nieuwbouw als door
aanpassingen van de bestaande woningvoorraad. Daarnaast is een adequaat welzijns- en
zorgaanbod per kern nodig.
De gemeente stimuleert de bouw van levensloopbestendige woningen. In het lokaal Kwalitatief
Woningbouw Programma (KWP) wordt levensloopbestendig bouwen gestimuleerd, door middel
van Woonkeur .
Daarnaast stimuleert de gemeente de woningstichtingen om voor zover mogelijk hun
woningvoorraad aan te passen.
In de Woonvisie heeft de gemeente aangegeven dat niet alleen woningen, maar de
woonomgeving en openbare gebouwen bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar moeten zijn.
Voor toegankelijkheid van openbare ruimten is geen specifiek beleid geformuleerd.
Wel wordt bij de aanpassing van de omgeving en het inrichten van nieuwe openbare ruimte
rekening gehouden met veiligheid en toegankelijkheid.
Om zelfstandig thuis wonen te bevorderen in combinatie met mantelzorg wordt in 2008 een
notitie opgesteld waarin is aangegeven welke juridisch - ruimtelijke mogelijkheden er zijn om
aan- en bij te bouwen bij de woning.
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Doelstelling
Een zodanig voorwaardenscheppend (woon)beleid te ontwikkelen, dat iedereen zo lang mogelijk
zelfstandig kan wonen en functioneren.
Doelgroepen
Alle inwoners van de gemeente Druten in het bijzonder senioren en mensen met een zorgvraag.
Prestatie-indicatoren
 Aantal nieuw gebouwde nultredenwoningen
 Aantal woningen volgens WoonKeur
 Aantal toegankelijke gebouwen
 Aantal aangepaste woningen
Activiteiten en producten
 Lokaal KWP evalueren en actualiseren.
 Prestatieafspraken maken en monitoren met de woningstichtingen in het kader van de
Woonvisie 2005+, over het aantal te bouwen nultredenwoningen, het aantal woningen
volgens WoonKeur, het aantal te bouwen zorgwoningen en het aantal aan te passen
woningen.
 Notitie juridisch – ruimtelijke mogelijkheden voor het geven van mantelzorg
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Prestatieveld 6
Voorzieningen voor mensen met een beperking
Wat houdt het prestatieveld in?
Dit prestatieveld heeft met name betrekking op de individuele voorzieningen (onder andere de
oude Wvg voorzieningen) die aan de behoefte van het individu zijn aangepast. Het individuele
gebruikskarakter van de voorziening betekent niet dat het niet op collectieve wijze kan worden
vorm geven. Een voorbeeld hiervan is de regiotaxi, waarop men een individueel beroep kan
doen, maar dat collectief is georganiseerd.
Of men 'toegang' heeft tot een dergelijke voorziening hangt altijd af van de individuele
kenmerken van de persoon met een beperking, hiervoor wordt een indicatie gesteld.
Belangrijk is de borging van de keuzevrijheid van de klant om te kiezen tussen voorziening in
natura of een persoongebondenbudget.
De wijze van verstrekking, de voorwaarden waaraan de klant moet voldoen en de wijze van
verantwoording is vastgelegd in het Wmo beleid (verordening, besluit en verstrekkingenboek).
Wat is de huidige stand van zaken in Druten?
Bij het opstellen van de verordening, het financieel besluit en het verstrekkingenboek is zoveel
mogelijk aangesloten bij de situatie zoals die was onder de Wvg en de AWBZ. Binnen de AWBZ
is vanaf 2004 het protocol gebruikelijke zorg ingesteld. In dit protocol is vastgelegd
in hoeverre het gebruikelijk geacht mag worden dat huisgenoten ondersteuning verlenen.
Ook op een aantal andere punten is het beleid verruimd, bijvoorbeeld bij het verstrekken van
persoonsgebonden budgetten voor voormalige Wvg-voorzieningen.
Indicatiestelling
De indicatiestelling moet onafhankelijk en deskundig gebeuren. Om dit te waarborgen is ervoor
gekozen om de eenvoudige aanvragen zelf te indiceren en complexe aanvragen onder te
brengen bij Scio. Door met name de eenvoudige aanvragen zelf te indiceren wordt het
aanvraagproces versneld en wordt adequaat op de zorgvraag ingespeeld en wordt de gedachte
van het één – loket optimaal ingevuld.
Keuzevrijheid
Bij de vaststelling van de Beleidsnotitie Wmo heeft de raad ervoor gekozen de Wmo gefaseerd
in te voeren en eerst de nadruk te leggen op de individuele voorzieningen. Dit zorgde voor
continuïteit en borging van rechten voor de gebruikers van deze voorzieningen.
In de verordening individuele voorzieningen en het bijbehorende verstrekkingenboek is
vastgelegd in welke situaties recht op een voorziening bestaat.
In deze documenten is eveneens de keuzevrijheid van de burgers vastgelegd, zij kunnen kiezen
uit een persoonsgebonden budget of verstrekking in natura, tevens kan de burger kiezen uit
drie zorgaanbieders voor hulp bij het huishouden.
In het voorjaar van 2007 is het Wmo-beleid op een aantal punten herzien, met name de hoogte
van de eigen bijdrage is na politieke discussie naar beneden bijgesteld: de burger mag geen
negatieve gevolgen ondervinden van de invoering van de Wmo. De bereikbaarheid van
voorzieningen is vergelijkbaar, of zelfs beter dan onder de oude wetgeving. Tevens is een
aantal Wvg-bepalingen (Wet voorziening gehandicapten) opgenomen in de Wmo verordening,
om continuering van bestaand beleid te garanderen.

29

Bijzondere bijstand, terugdringen niet- gebruik.
De Bijzondere Bijstand biedt de mogelijkheid om noodzakelijke kosten, die niet algemeen
gangbaar zijn, te vergoeden. Wanneer iemand bijvoorbeeld een bril moet dragen zijn de kosten
hiervan noodzakelijk. Iedereen met een minimaal inkomen kan voor bijzondere bijstand in
aanmerking komen niet alleen de mensen die al een bijstandsuitkering hebben, maar ook
werknemers of ouderen met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon. Bijzondere
bijstand wordt verstrekt op basis van de individuele omstandigheden van de aanvrager(s). Per
geval wordt beoordeeld of iemand in aanmerking komt en welk deel van de kosten wordt
vergoed. Een belangrijke voorwaarde is, dat geen beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening zoals een zorgverzekering. Bijzondere bijstand kan worden verstrekt
voor bijvoorbeeld medische voorzieningen, eigen bijdrage huishoudelijke hulp, zwemonderwijs,
boekengeld voor kinderen in het voortgezet onderwijs en kosten van deelname aan
verschillende maatschappelijke activiteiten in verenigingsband. Doel is om het sociaal isolement
van de minima te voorkomen.
Doelstelling
Bevorderen van maatschappelijke participatie door het verstrekken van voorzieningen en met
name door goede voorlichting niet-gebruik van regelingen terugdringen.
Doelgroepen
 Mensen met een beperking (fysiek, psychisch of verstandelijk)
 Mensen met meervoudige problematiek zonder duidelijke hulpvraag
 Senioren (65+);
 Mensen met een minimum inkomen
Prestatie-indicatoren





Aantal afgehandelde aanvragen in het kader van het minimabeleid
Aantal vastgestelde indicaties
Aantal verstrekte voorzieningen in het kader van de Wmo ( woon- , vervoer- en
rolstoelvoorzieningen en hulp bij het huishouden)
Aantal aanvragen dat binnen de afhandelingtermijn is afgehandeld

Activiteiten
 Snelheid van de dienstverlening
Aanvraagformulieren, organisatie en werkprocessen zijn zodanig ingericht dat inwoners
met behoefte aan voorzieningen op zo kort mogelijke termijn over een adequate
voorziening kunnen beschikken.
 Integrale dienstverlening
Aanvraagformulieren, organisatie en werkprocessen zijn zodanig ingericht dat de hulpen ondersteuningsvraag steeds integraal kan worden beoordeeld en dat bij de
beoordeling zo min mogelijk overdrachtsmomenten voorkomen.
 Kwaliteit van de dienstverlening
Aanvraagformulieren, organisatie en werkprocessen zijn zodanig ingericht dat op ieder
moment de rechtmatigheid en doelmatigheid van verstrekte voorzieningen kan worden
beoordeeld en kan worden gerapporteerd.
 Monitoring van de dienstverlening
Contracten met leveranciers zijn zodanig ingericht dat de kwaliteit en rechtmatigheid van
leveringen op basis van eigen single-audit kunnen worden beoordeeld en dat de kostprijs
van leveringen mede is gebaseerd op de kwaliteit van de geleverde prestaties.
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Prestatieveld 7,8,9
Maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg
(OGGZ), vrouwenopvang, verslavingsopvang
De laatste drie prestatievelden van de Wmo, 7, 8 en 9, hangen nauw met elkaar samen. We
kiezen er daarom voor om deze gezamenlijk in één hoofdstuk te behandelen.
Sommige taken zijn ondergebracht bij de centrumgemeente Nijmegen namelijk de
maatschappelijke opvang/ vrouwenvang/ zwerfjongeren (7), de preventiegelden
OGGZ (8) en het verslavingsbeleid (9). De gemeente Nijmegen heeft, als centrumgemeente,
formeel de trekkersrol, maar moet haar buurgemeenten nadrukkelijk bij de ontwikkeling van het
beleid betrekken.
Regionale visie Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Wij zien de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) als de koepelterm voor de
onderdelen die zijn benoemd bij de prestatievelden 7, 8 en 9. De rol van de centrumgemeente,
de complexiteit van de problematiek en de regionaal georganiseerde instellingen pleiten voor
regionale beleidsvorming. De gemeente Nijmegen neemt, als centrumgemeente, het initiatief.
Daarnaast zullen lokaal bepaalde accenten gelegd worden, zeker waar het OGGZ-beleid raakt
aan het jeugdbeleid of het wijkveiligheidsbeleid. In de regionale visie zullen in het bijzonder het
organiseren van een sluitende aanpak voor de verschillende doelgroepen (coördinatie/
afstemming tussen instellingen per cliënt) en de ketenaanpak (preventie/ signaleren/ toeleiding/
zorg/ uitstroom/ nazorg) aandacht krijgen. Bij de OGGZ-doelgroepen gaat het om sociaal
kwetsbare mensen die niet of niet voldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden
te voorzien (dak boven het hoofd, voedsel, inkomen, sociale contacten en zelfverzorging) en met
meerdere problemen.
Regiodekkend beleidsplan
Centrumgemeente Nijmegen heeft in 2007 een regiodekkend beleidsplan opgesteld met
betrekking tot de maatschappelijke opvang (waaronder vrouwenopvang), OGGZ en
verslavingszorg. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de regiogemeenten.
Doelstelling
Als gemeenten hebben we een verantwoordelijkheid voor inwoners die het zelfstandig niet
redden en voor wie maatschappelijke uitval dreigt. De gemeenten willen doen wat in het
vermogen ligt om een zodanig lokaal en bovenlokaal beleid te voeren dat we maatschappelijke
uitval en sociaal kwetsbare burgers in multiprobleem- situaties voorkomen en hun
maatschappelijk herstel bevorderen. De regio van het bovenlokale beleid ligt in handen van de
gemeente Nijmegen.
Doelgroepen
In het regionale beleidsplan wordt gekozen voor een eenduidige definitie van de OGGzdoelgroep. De doelgroep wordt als volgt omschreven:
 Alle burgers in de regio die sociaal kwetsbaar zijn en onvoldoende zelfredzaam( niet in
staat een leven zelfstandig te leiden, moeilijk kunnen voorzien in bestaansvoorwaarden
zoals onderdak, voedsel, inkomen en zorg);
 Alle burgers in de regio die op meer dan een leefgebied (gezondheid, inkomen,
dagbesteding, wonen etc.) problemen hebben;
 Alle burgers in de regio die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben, omdat er slecht
contact is met de hulpverleners of omdat de hulpvraag niet duidelijk is.
Iemand die onder deze doelgroep valt, bevindt zich in de gevarenzone.
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Gemeentelijke activiteiten
 De gemeente verleent haar medewerking aan de ketensamenwerking tussen
aanbieders op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg opdat een
sluitende zorg kan worden verleend aan de betreffende klanten.
 De gemeente verleent haar medewerking aan de coördinatie en het advies- en
meldpunt Huiselijk Geweld via de gemeenschappelijke regeling GGD Regio
Nijmegen
 De gemeente voert ook preventief beleid ten aanzien van jongeren in risicovolle
gezinssituaties (zie ook prestatieveld 2)
 Het mee ontwikkelen van een OGGZ-monitor met alle ketenpartners, om de
doelgroep te kunnen monitoren en van daaruit verdere beleidsontwikkeling mogelijk
te maken.
Bovenlokale activiteiten









Bovenlokaal meldpunt Bijzondere zorg (Meldpunt BZ):
Het meldpunt richt zich met name op het toegeleiden naar zorg voor mensen met multi
problematiek. Het meldpunt is er voor alle tien regiogemeenten.
Bovenlokale zorgtafel multiprobleem jongeren
De zorgtafel is een overlegsituatie van organisaties die betrokken zijn bij
multiprobleemjongeren. In dit overleg wordt gezamenlijk bekeken hoe de situatie van de
jongeren verbeterd kan worden. Middels dit overleg wordt de samenwerking vergroot.
Bovenlokaal advies- en steunpunt huiselijk geweld (ASHG)
Het ASHG is een interregionaal publiek loket dat in geval van huiselijk geweld telefonisch
bereikbaar is voor advies en doorverwijzing. Het ASHG functioneert als ‘ voordeur’ voor
alle vragen rond huiselijk geweld.
Lokale sluitende aanpak huiselijk geweld
De gemeente Nijmegen heeft als centrumgemeente het initiatief genomen om te komen
tot een goede ketensamenwerking. Alle partijen die betrokken zijn bij preventie, opvang,
behandeling en nazorg weten elkaar te vinden. Dit initiatief wordt in de toekomst ook
voor de tien regiogemeenten uitgewerkt.

Produkten
 Managementrapportages en jaarverslag GGD Regio Nijmegen
 Rapportages naar aanleiding van het convenant OGGZ
 Rapportages meldpunt Bijzondere Zorg
 WMO Beleidsplan 7,8,9 Maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingszorg Gemeente
Nijmegen
 “Iedereen doet mee” (regionale visie op preventie en maatschappelijk herstel voor
inwoners in multiproblemsituiatie) (regio Nijmegen)
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Hoofdstuk 4 Burgerparticipatie, verantwoording en middelen
Inleiding
De Wmo is een participatiewet, met als motto: “Iedereen doet mee!” Daarbij wordt
uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de burger.
Binnen de Wmo-filosofie vormt burgerparticipatie een wezenlijk onderdeel. Kenmerkend
voor de Wmo is het sturingsmodel van horizontalisering. Wat binnen de Wmo inhoudt dat
de gemeente verantwoording dient af te leggen aan de lokale samenleving door de
bereikte resultaten in het kader van de Wmo inzichtelijk te maken. Dit houdt in dat vanuit de
Wmo twee eisen worden gesteld aan gemeenten, te weten participatie en verantwoording.
Participatie betekent dat de burgers en instellingen die betrokken zijn bij maatschappelijke
ondersteuning worden betrokken bij het opstellen van beleid. Daarnaast legt de gemeente
verantwoording af aan de burgers en de lokale instellingen door de resultaten inzichtelijk te
maken.
De Wmo stelt duidelijke eisen ten aanzien van participatie en uitvoering:





De gemeente moet zorgen voor voldoende informatie nodig voor de uitvoering van de
inspraak
De gemeente is op de hoogte van belangen en behoeften van de burgers die dit zelf niet
goed kenbaar kunnen maken.
Voor de vaststelling door de gemeenteraad wordt advies gevraagd aan de
vertegenwoordigers van representatieve organisaties van vragers van maatschappelijke
ondersteuning.
Er wordt een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek gehouden.

Gemeentelijke invulling burgerparticipatie
Cliënt- en burgerparticipatie zijn niet nieuw binnen de gemeente. Veel beleidsterreinen
kennen al bepaalde vormen van inspraak, waarbij georganiseerde verbanden
(belangenorganisaties, cliëntenplatforms) vaak een belangrijke rol spelen. Daarnaast
worden door de gemeente op diverse manieren contacten onderhouden met burgers,
belangengroepen en organisaties.
Vormen van burgerparticipatie
Er zijn verschillende vormen van burgerparticipatie. Gaat het om het meedenken over
nieuw beleid of om ervaringen met bestaande regelingen te inventariseren. De vorm die
wordt gekozen is afhankelijk van het doel. Daarom is het van belang voorafgaand aan de
burgerparticipatie helder te hebben wat de burgerparticipatie moet opleveren.
De onderstaande functies van burgerparticipatie kunnen worden onderscheiden:






Informeren : Informatieavonden, huis-aan-huisblad, campagnes, excursies
Raadplegen: Inspraakavonden, hoorzittingen, peilingen, enquêtes
Adviseren : Adviesraden, wijkraden, expertmeeting
Coproduceren: Overleggroepen, convenanten, projectgroepen
Meebeslissen : Stuurgroep, medezeggenschapsraad, referendum

In de praktijk zal binnen de Wmo de nadruk komen te liggen op informeren, raadplegen en
adviseren. Maar het is mogelijk om per prestatieveld te variëren Afhankelijk van het
onderwerp en het doel van participatie kan worden bepaald welke vorm wordt gekozen.
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De gemeente Druten is van mening dat participatie een belangrijke bijdrage kan leveren
aan het goed laten aansluiten van het gemeentelijke beleid op de vraag en behoeften van
de burgers. Daarom zal in 2008 gestart worden met het oprichten van een Wmo-raad.
De Wmo-raad
Doelstelling
Mogelijkheid bieden aan burgers de vragers naar maatschappelijke ondersteuning in de
gemeente Druten vertegenwoordigen.
Doelgroepen
Bij de samenstelling van de Wmo-raad wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke
samenstelling voor wat betreft leeftijd, sexe, kerkdorp, gebruikers van maatschappelijke
ondersteuning en persoonlijke betrokkenheid bij vraagstukken van maatschappelijke
ondersteuning.
Prestatie-indicatoren
 Aantal bijeenkomsten
 Aantal adviezen
 Bekendheid van burgers in Wmo raad
 Tevredenheid over Wmo raad
Activiteiten
 het verstrekken van adviezen -gevraagd en ongevraagd- aan het college van
burgemeester en wethouders over de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijk beleid
als bedoeld in artikel 1, lid 1 onder g van de Wet maatschappelijke ondersteuning; vanuit
de positie van vragers naar maatschappelijke ondersteuning, alsmede over de uitvoering
en de uitgaven hiervan;


het op een actieve wijze verzamelen van zoveel mogelijk relevantie informatie omtrent
maatschappelijke ondersteuning en de vragers naar maatschappelijke ondersteuning om
genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren;



het bevorderen van overleg en samenwerking tussen organisaties, instellingen,
groeperingen en personen die in of door de gemeente te maken krijgen of willen krijgen
met maatschappelijke ondersteuning.
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Financieel
Het uitgangspunt uit de kadernota is dat de Wmo budgettair neutraal wordt uitgevoerd.
Hierbij is uitgegaan van het rijksbudget Wmo, dat via een integratie-uitkering als onderdeel
van de algemene uitkering, vanaf 2007 voor de Wmo beschikbaar is. Dit budget bestrijkt
echter maar een paar onderdelen van de Wmo-prestatievelden, met name de additionele
taken die gemeenten met ingang van 01-01-2007 moeten uitvoeren, met name de
voorziening hulp bij het huishouden.
In 2008 wordt onderzocht hoe de taken uit de prestatievelden, de budgetten en de ambities
op de andere beleidsterreinen integraler met elkaar kunnen worden verbonden.
De keuzes in dit beleidsplan worden natuurlijk mede afgebakend door de financiële
mogelijkheden. Kiezen op basis van inhoud en de uitgangspunten betekent ook dat de
financiële ondersteuning voor bepaalde activiteiten moeten worden heroverwogen of
herschikt. Ook het bundelen van versnipperde activiteiten is onderdeel van dit proces.
Horizontale verantwoording
Op grond van artikel 9, lid 1b van de Wmo dienen gemeenten bepaalde prestatiegegevens
over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning te registreren en te
publiceren. Verder moeten de gemeenten jaarlijks de tevredenheid van cliënten meten over
de uitvoering van de Wmo. De gemeente Druten controleert en legt verantwoording af van
het door haar gevoerde beleid door het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek.
Door het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek krijgt de gemeente een beeld
van wat burgers van de Wmo vinden. De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek
zijn vooral een barometer voor de uitvoering van de Wmo. Het onderzoek heeft een
signaleringsfunctie voor gemeente, vragers van maatschappelijke ondersteuning en
instellingen. Positieve geluiden uit het onderzoek geven aan dat de burgers tevreden
zijn over de geboden maatschappelijke ondersteuning. Kritische geluiden uit het
onderzoek zullen vragen om een nadere analyse van wat er mis is en resulteren in
verbeteracties. Op deze manier is het onderzoek een katalysator om gezamenlijk te
zoeken naar een (nog) betere uitvoering van de Wmo.
De resultaten hiervan zullen periodiek worden teruggekoppeld naar de gemeenteraad
en de burgers van Druten.






Door per prestatieveld zogenaamde prestatie-indicatoren, te formuleren en
controleren of deze indicatoren zijn gerealiseerd. Voorbeelden van prestatieindicatoren kunnen zijn het aantal gerealiseerde projecten en de daarbij
geformuleerde doelstellingen. Maar ook of met de toegekende subsidies de
geformuleerde beleidsdoelstellingen zijn gehaald;
Periodieke metingen (bijvoorbeeld doorlooptijden leveranciers, controles
zorgaanbieders);
Het college informeert de raad periodiek over de voortgang van het Wmo-beleid
volgens een daartoe overeengekomen format;
Door middel van de jaarlijkse cycli van programmabegrotingen en -rekeningen wordt
verantwoording afgelegd over de doelmatigheid en rechtmatigheid.
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Hoofdstuk 5 Dwarsverbanden overkoepelende beleidsterreinen
De Wmo is gericht op het realiseren van een samenhangend en integraal beleid waarbij alle
beleidsterreinen van de maatschappelijke ondersteuning betrokken zijn. Belangrijk daarbij is
dat er samenhang wordt gecreëerd tussen de verschillende prestatievelden maar ook breder
door dwarsverbanden te maken met andere beleidsterreinen.
Er wordt in dit hoofdstuk apart aandacht besteed aan de volgende
beleidsterreinen/onderwerpen:
 Relatie Subsidiebeleid-Wmo
 Relatie WWB-Wmo
 Relatie WSW-Wmo
De reden hiervoor is dat deze beleidsterreinen/onderwerpen minder goed zijn te plaatsen
onder een van de negen prestatievelden gezien het overkoepelende karakter. Het zijn echter
wel beleidsterreinen/onderwerpen die in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de
samenhang tussen de verschillende prestatievelden. Vooral omdat ze ingezet kunnen
worden als sturingsmiddel om de doelstellingen die in de voorafgaande hoofdstukken zijn
geformuleerd te kunnen realiseren.
Relatie Subsidiebeleid-Wmo
De gemeente Druten zet haar subsidiebeleid in als sturingsinstrument. De gemeente wil
namelijk door middel van het subsidiëren van activiteiten die vallen onder de
subsidieverordening bewerkstelligen dat kansen van haar inwoners worden vergroot en hun
zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving wordt gestimuleerd. Daarnaast moet
voorkomen worden dat inwoners sociaal en/of economisch in een achterstandspositie raken.
In die gevallen waar dat reeds aan de orde is wil de gemeente mogelijkheden bieden om de
situatie te verbeteren. Deze doelstellingen wil de gemeente bereiken door het stimuleren van
het particulier initiatief, vrijwilligerswerk en participatie deelnemers, het bevorderen van
vernieuwde initiatieven. Daar waar sprake is van nog te ontwikkelen beleid wordt de
subsidieverordening te zijner tijd aangepast. Uitgangspunt is dat het subsidiebeleid en de
verordening een dynamisch karakter hebben en daarmee ook regelmatig geactualiseerd
worden.
Relatie Wet Werk en Bijstand-Wmo
De sociale dienst streeft ernaar om voorwaarden te creëren die burgers in staat stelt zo veel
mogelijk deel te nemen aan het arbeidsproces. De belangrijkste voorzieningen om dit te
realiseren zijn: gesubsidieerde arbeid, werkstages, sociale activering en gerichte scholing.
Reïntegratie beperkt zich echter niet alleen tot de doelgroep bijstandsgerechtigden, het
betreft alle burgers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en/of de samenleving. De
sociale dienst heeft taken op het gebied van reïntegratie, uitkeringen voor levensonderhoud
en verlening van bijzondere bijstand. Dit onder het motto ‘werk boven uitkering’.
De hoofddoelstellingen van de WWB en de WMO overlappen elkaar op de volgende
onderdelen:
 Zelfredzaamheid en participatie
 Zowel de Wmo als de WWB beogen de zelfredzaamheid en participatie van burgers
te versterken. De WWB richt zich daarbij op economische zelfstandigheid, de Wmo
meer op maatschappelijke participatie en sociale redzaamheid.
 Regie over eigen leven:
 Beide wetten richten zich op voorzieningen die het burgers mogelijk moet maken om
de regie over hun eigen leven zo snel mogelijk weer op te pakken, nadruk ligt op de
eigen verantwoordelijkheid en de regie over het eigen bestaan. Pas wanneer dat niet
lukt kunnen burgers een beroep doen op voorzieningen.
 Kwetsbare burgers
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De Wmo is er in principe voor alle burgers. Net als de WWB richt de Wmo zich in de
praktijk vooral op burgers die behoren tot de zogenoemde kwetsbare groepen.
Grote verantwoordelijkheden voor gemeenten
Gemeenten hebben bij beide wetten grote verantwoordelijkheden, zowel financieel
als beleidsmatig en uitvoeringstechnisch.
Financiële prikkel
Net als in de WWB zit in de Wmo een financiële prikkel om de uitvoering efficiënt en
goedkoop te organiseren en het beroep op dure voorzieningen te beperken.

De verschillen tussen beide zitten o.a. in de breedte van de doelgroep. De Wmo doelgroep is
veel breder dan de doelgroep van de WWB. Daarnaast richt de focus van de WWB zich met
name op mensen onder de 65 jaar, daar de Wmo meer dan de WWB gericht is op ouderen.
Bij de Wmo draait het om maatschappelijke participatie met eventueel een voortdurende
ondersteuning, terwijl de WWB zich richt op actieve deelname aan het arbeidsproces om
onafhankelijke van de WWB in eigen levensonderhoud te voorzien.
Gezien de duidelijke overlap tussen de WWB en de Wmo is het wenselijk om nader
onderzoek uit te voeren naar de kansen/mogelijkheden wat betreft de nauwe relatie WmoWWB en de mogelijke samenwerking op beide gebieden van de diverse partners. Hierbij kan
bijvoorbeed gedacht worden aan het laten uitvoeren van diensten in het kader van de Wmo
door cliënten in de WWB.
Relatie WSW-Wmo
De Wet sociale werkvoorziening maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen
werken, dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving.
Zij doen dit op vrijwillige basis. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of
psychische handicap die op de Wsw zijn aangewezen om te kunnen werken.
Voor 2008 staat de modernisering van de Wsw in de beleidsplanning.
Dit moet ervoor zorgen dat nog meer mensen terecht komen op een plek die bij hen past en
waar dat kan bij een gewone werkgever. Op 1 januari 2008 zijn de nieuwe regels van kracht
zijn. De doelstellingen van de modernisering zijn:
 meer WSW geïndiceerden buiten de beschutte werkomgeving van de SW-organisatie
laten werken.
 behoud van de WSW voor de doelgroep en meer maatwerk voor de WSWgeïndiceerden. Dit betekent meer accent op de ontwikkeling van de WSW-er en
minder op productie.
Deze doelstellingen worden op de volgende manieren geconcretiseerd:
 meer sturing en regie door gemeenten op de sociale werkvoorziening
 vereenvoudiging van de uitvoering
 een andere wijze van financiering
 meer rechten voor sw-geïndiceerden
 maatregelen om werkgevers te stimuleren sw-geïndiceerden in dienst te nemen
Ook hier ligt een belangrijk vraagstuk wat betreft mogelijkheden die er liggen in de relatie
Wmo-WSW. De vraag is of er mogelijkheden zijn om vanuit de doelstellingen van de Wmo
en de WSW nieuwe mogelijkheden//kansen te benutten. Hiertoe dient nader onderzoek te
worden verricht, dit kan samenlopen met de modernisering van de WSW .
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SAMENVATTING SPEERPUNTEN

Hieronder zijn alle speerpunten die in voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn gekomen
nogmaals per prestatieveld weergegeven.
Prestatieveld 1: Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen,
wijken en buurten
Speerpunten
Verder uitvoering geven aan de Nota leefbaarheid Kleine kernen.
Waarbij de ontwikkelingen in het kader van Druten- West,
Kulthus Afferden, Dorpsontwikkelingsvisie Deest,
Dorpsontwikkelingsplan Horssen, verder worden uitgewerkt en
uitgevoerd.
 Prestatieafspraken maken met betrokken partijen
 Invulling geven aan het kulturhusconcept
 Dorpsontwikkelingsplannen opstellen en uitvoeren
Ontwikkeling Brede school in Druten Zuid.
In 2008 wordt het programma van eisen opgesteld, indien dit
voorspoedig verloopt zal in 2009 begonnen worden met de bouw.
Daarnaast zal in de periode 2008-2011 invulling worden gegeven
aan het concept Brede school en het bevorderen van de
leefbaarheid en sociale samenhang in Druten- Zuid.
Opstellen sportnota waarin voor de lange termijn:
- Duidelijke beleidsuitgangspunten staan voor “de sport”
in Druten;
- Een sportvisie staat;
- Aan de sportverenigingen en andere geïnteresseerden
duidelijk wordt gemaakt wat zij van de gemeente Druten
kunnen verwachten op sportgebied en wat de gemeente
van hun verwacht.
In 2008 wordt een start gemaakt met de inventarisatie van
de beschikbare voorzieningen.
Realisatie cultuurnota

Planning
2008-2011
2008-2011

2008-2011

2008-2011

2008
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Prestatieveld 2: Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen
met het opgroeien en ondersteuning van ouders/verzorgers met problemen met
opvoeden
Speerpunten
Planning
2008-2011
2008-2011
De komende jaren zal in het teken staan van het verder
uitvoeren/realiseren van het reeds geformuleerde
jeugdbeleid.
2008
Realiseren van informatie site voor opvoeders

Prestatieveld 3: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning
Speerpunten
Realisatie breed Wmo- loket, waarin de producten voor de
Wmo, minimabeleid en bijzondere bijstand kunnen worden
verstrekt. Evenals doorontwikkeling van zelfindicering en de
dienstverlening binnen het loket.
Op basis van de tussentijdse evaluatie (2008) de
toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de Wmovoorzieningen voor de inwoners vanuit de gemeente tegen het
licht houden op basis waarvan kan worden bezien of een
aanpassing in de uitgangspunten noodzakelijk is.
Opstarten en uitvoering geven aan “ vliegende brigade” in
samenwerking met Stichting Voormekaar.
Prestatieveld 4: Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
Speerpunten







Onderzoeken mogelijkheden van wegnemen van
belemmerende regels en wetgeving
Onderzoeken mogelijkheden collectieve verzekering voor
vrijwilligers
Deskundigheidsbevordering, trainingen en workshops
voor mantelzorgers en vrijwilligers, laagdrempelig en
structureel
Ondersteuning en uitvoering vrijwilligerswerk &
mantelzorg via Stichting Voormekaar c.q. lokaal
steunpunt mantelzorg en lokaal steunpunt
vrijwilligerswerk (vraag en aanbod, ondersteunen bij
werving en behoud, informatieverstrekking)
Regelmatig aandacht in de lokale media voor het
onderwerp mantelzorg en vrijwilligerwerk (waardering,
belang)

Planning
2008-2011
2008-2011

2008

2008-2009

Planning
2008-2011
2008-2009
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Prestatieveld 5: Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en
het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een
chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem
Speerpunten
In het kader van de Woonvisie 2005+ worden de volgende
activiteiten gepland:
 Lokaal Kwalitatief Woningbouw Programma evalueren
en actualiseren.
 Prestatieafspraken maken en monitoren met de
woningstichtingen in het kader van de Woonvisie 2005+,
over het aantal te bouwen nultredenwoningen, het aantal
woningen volgens WoonKeur, het aantal te bouwen
zorgwoningen en het aantal aan te passen woningen.
 Notitie juridisch – ruimtelijke mogelijkheden voor het
geven van mantelzorg
Inventariseren of er mogelijkheden zijn om algemene
voorzieningen te realiseren waarmee de druk op de individuele
voorzieningen in de toekomst kan worden verlaagd, waarbij het
principe “zorg op maat” niet uit het oog verloren mag worden.
Bevorderen samenwerking met de Stichting Voormekaar en Mee
gelderse poort om gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden in
het kader van prestatieveld 5

Planning
2008-2011
2008-2011

2009

2008-2011

Prestatieveld 6: Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een
chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het
behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk
verkeer
Speerpunten
Doorontwikkeling van de dienstverlening en het zelf indiceren in
het kader van het integrale aanbod op de zorgvraag.

Planning
2008-2011
2008-2011

(zie prestatieveld 3)

De gemeente wil nader onderzoeken in hoeverre maaltijdvoorzieningen, klussendiensten, boodschappendiensten,
woonvoorzieningen, sociale alarmering etc nog meer dan tot nu
toe het geval is kunnen bijdragen tot de invulling van het
compensatiebeginsel .
In 2008 zal er een evaluatie plaatsvinden m.b.t. het beleid inzake
de verstrekking van voorzieningen op basis waarvan eventuele
noodzakelijke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. In de
evaluatie zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de
volgende onderwerpen: de wijze van indicatiestelling,
gebruikelijke zorg, verstrekkingenboek, persoonsgebonden
budget en de eigen bijdrage.

2009

2008
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Prestatieveld 7: Het bieden van maatschappelijk opvang, waaronder vrouwenopvang
Prestatieveld 8: Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg
Prestatieveld 9: Het bevorderen van verslavingsbeleid
Speerpunten lokaal niveau







De gemeente verleent haar medewerking aan de
ketensamenwerking tussen aanbieders op het
gebied van de Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg opdat een sluitende zorg kan
worden verleend aan de betreffende klanten.
De gemeente verleent haar medewerking aan de
coördinatie en het advies- en meldpunt Huiselijk
Geweld via de gemeenschappelijke regeling GGD
Regio Nijmegen
De gemeente voert ook preventief beleid ten aanzien
van jongeren in risicovolle gezinssituaties (zie ook
prestatieveld 2)
Het mee ontwikkelen van een OGGZ-monitor met
alle ketenpartners, om de doelgroep te kunnen
monitoren en van daaruit verdere beleidsontwikkeling
mogelijk te maken.

Speerpunten Regionale/ Bovenlokale speerpunten







De gemeente verleent haar medewerking aan de
ketensamenwerking tussen aanbieders op het
gebied van de Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg opdat een sluitende zorg kan
worden verleend aan de betreffende klanten.
De gemeente verleent haar medewerking aan de
coördinatie en het advies- en meldpunt Huiselijk
Geweld via de gemeenschappelijke regeling GGD
Regio Nijmegen
De gemeente voert ook preventief beleid ten aanzien
van jongeren in risicovolle gezinssituaties (zie ook
prestatieveld 2)
Het mee ontwikkelen van een OGGZ-monitor met
alle ketenpartners, om de doelgroep te kunnen
monitoren en van daaruit verdere beleidsontwikkeling
mogelijk te maken.

Planning
2008-2011
2008-2011

Planning
2008-2011
2008-2011
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