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1. Leeswijzer met korte toelichting
Om te beginnen gaan we in op de aanleiding om een Meerjarenplan Samenleving te maken.
Daarbij besteden we ook aandacht aan het proces van totstandkoming.
Vervolgens besteden we aandacht aan de afbakening van het Meerjarenplan. Het
Meerjarenplan geeft richting aan nieuw te ontwikkelen beleid op onderdelen van het domein
samenleving. In de komende vier jaar zal dit stapsgewijs uitgevoerd worden. Het
Meerjarenplan Samenleving is een toetssteen voor nieuw te ontwikkelen beleid. Het
Meerjarenplan brengt samenhang in het bestaande beleid. Zo kunnen bijvoorbeeld preventieve
activiteiten uit verschillende beleidsplannen gebundeld worden. Ook kunnen inkoop- of
subsidieafspraken getoetst worden aan de uitgangspunten van het Meerjarenplan
Samenleving.
Daarna beschrijven we de uitgangspunten op het domein samenleving. De uitgangspunten
vertalen we in vier hoofddoelen en daaraan gekoppelde thema’s en subdoelen. Dit helpt om
het verkokerde denken in wettelijke domeinen te overstijgen.
In hoofdstuk 6 beschrijven we de wijze waarop we de beleidsdoelen monitoren. We hebben
hiervoor in bijlage 2 indicatoren opgenomen.
Het Meerjarenplan Samenleving gaat niet direct over de uitvoering maar geeft er wel richting
aan. Om die reden hebben we in het plan een aantal leidende principes voor de uitvoering
opgenomen.
We sluiten af met de financiële beleidskaders en de wijziging in indeling van de
Programmabegroting.
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2. Aanleiding en aanpak
2.1. Waarom een Meerjarenplan Samenleving?
We maken een Meerjarenplan Samenleving om de volgende redenen:
1.

Voldoen aan de wettelijke plicht binnen de Wmo om een beleidskader te ontwikkelen;

2.

Invulling geven aan het coalitieakkoord;

3.

Werken aan goede hulp en ondersteuning binnen de beschikbare budgettaire kaders.

Ad 1. Doel van de decentralisaties in het sociaal domein is om ondersteuning aan gezinnen en
inwoners dichtbij en laagdrempelig te organiseren. Dat vraagt om meer samenwerking en
afstemming in beleid, toegang en uitvoering van hulp. En het vraagt om het nog beter benutten
van de kracht van de samenleving en het investeren in preventie. Op de gemeente rust de
wettelijke plicht om de hulp rond Jeugd, Wmo en Participatie in onderlinge samenhang te
organiseren en uit te voeren. Deze wettelijke verplichting is onder andere in de wettekst van de
Wmo geformuleerd.
Ad 2. Dit Meerjarenplan Samenleving verbindt het beleid uit de verschillende wettelijke kaders.
Zo vormt deze nota een goede basis om tot een integrale toegang te komen, activiteiten van
organisaties te bundelen en om een integrale (omgekeerde) verordening te maken. Daarmee
geeft het tevens uitvoering aan de afspraken uit het coalitieakkoord en collegeprogramma. Het
coalitieakkoord schrijft voor dat we laagdrempelige, integrale ondersteuning bieden voor
iedereen die dat nodig heeft. De zorgtaken knellen financieel. Dat vraagt om aandacht voor
transformatie van de hulp, waarbij we ook oog hebben voor preventie. Het collegeprogramma
schrijft hierover dat het de bedoeling is dat het onderscheid tussen Jeugd, Wmo en
Participatiewet verdwijnt en er steeds meer integraal wordt gewerkt. Het Meerjarenplan
Samenleving geeft uitvoering aan deze opdrachten.
Ad 3. De nieuwe taken in het sociaal domein leidden tot meer uitgaven. De komende jaren geldt
een taakstelling waarbij gestuurd wordt om te opereren binnen de budgettaire kaders die van
Rijkswege beschikbaar zijn. Dat betekent inzet van onder andere de volgende maatregelen:
-

Uitvoering geven aan de voorstellen voor bezuiniging in 2019 en verder;

-

Ontschotten van budgetten om middelen effectiever in te kunnen zetten (bijvoorbeeld
dubbelingen in het aanbod voorkomen) en zodat er flexibiliteit ontstaat in het toewijzen van
budgetten;

-

Programmabegroting inrichten aan de hand van vier hoofddoelen voor het domein
samenleving;

-

In contacten met partners sturen op resultaat, samenwerking met voorliggend veld;

-

Het doorontwikkelen van een brede welzijnsinstelling en de brede toegang.

2.2. Een kapstok voor bestaand en nieuw beleid
Het Meerjarenplan Samenleving bundelt het bestaande beleid en geeft richting aan nieuw te
ontwikkelen beleid. De raad blijft de afzonderlijke beleidsplannen die onder de kapstok van het
Meerjarenplan Samenleving vallen, vaststellen. Bij het vaststellen van afzonderlijke
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beleidsplannen zal de raad toetsen of deze plannen passend zijn bij de doelen zoals in het
Meerjarenplan zijn opgenomen.
De hoofd- en subdoelen in het Meerjarenplan bieden hiermee een kapstok voor het totale beleid
binnen het domein samenleving. De huidige beleidsplannen blijven geldig. Per domein wordt in
de komende periode bekeken op welke manier de beleidsplannen goed aansluiten bij de
integrale doelen. Stap voor stap wordt zo toegewerkt naar vernieuwing in beleid en uitvoering.
Deze worden opgenomen in een uitvoeringsagenda die jaarlijks door het college wordt
vastgesteld. In het Meerjarenplan geven we een aantal prioriteiten aan.
Het monitoren van beleid is een belangrijke taak voor raad en college. We voorzien het
Meerjarenplan van indicatoren die het mogelijk maken om het realiseren van beleidsdoelen te
volgen en bij te sturen.
De indeling in hoofddoelen, thema’s en subdoelen is tevens leidend voor de
programmabegroting en krijgt verder vorm in de financiële Kadernota. De monitoring en
verantwoording naar de raad sluiten hierop aan.

2.3. Aanpak
Omdat het Meerjarenplan Samenleving veel betrokkenen aangaat, hebben we gekozen voor
een zorgvuldige route1.
Bij het opstellen van het Meerjarenplan Samenleving hebben we actief informatie opgehaald
bij maatschappelijke partners, (vertegenwoordigers van) inwoners en de Participatieraad.
Hun bijdragen zijn in het plan verwerkt. Een overzicht op hoofdlijnen van de input is terug te
vinden in bijlage 5.
De startnotitie Meerjarenplan Samenleving is vastgesteld door het college en aangeboden aan
de commissie Samenleving. De volgende stappen zijn ondernomen om de startnotitie uit te
werken tot het definitieve Meerjarenplan Samenleving:
-

Opiniërende bespreking van de startnotitie in de commissie Samenleving

-

Bespreken en toetsen van uitgangspunten, hoofddoelen en subdoelen in bijeenkomsten
met maatschappelijke partners en (vertegenwoordigers van) inwoners.

-

Bijeenkomsten met de Participatieraad en drie adviezen van de Participatieraad.

-

Op basis van deze input is de startnotitie verder uitgewerkt in het definitieve Meerjarenplan.

2.4. Looptijd Meerjarenplan
De looptijd van het Meerjarenplan is van 2019 tot en met 2022. Niet alle acties kunnen direct
worden gerealiseerd en dat is ook niet nodig. Per jaar wordt aangegeven hoe uitvoering
gegeven wordt aan het Meerjarenplan Samenleving. Een Uitvoeringsagenda wordt jaarlijks door
het college vastgesteld. Deze Uitvoeringsagenda sluit aan bij het collegeprogramma.

1

Zie voor het volledige proces Bijlage 3.
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3. Afbakening
3.1. Het domein Samenleving
Het domein Samenleving omvat het beleid dat vanuit de gemeente gevoerd wordt ter
ondersteuning van inwoners2 bij het vormgeven van hun dagelijkse leven. Dat is een heel breed
terrein. Welke activiteiten wel of niet onder het domein samenleving vallen is niet scherp af te
bakenen. In elk geval gaan we uit van de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo (inclusief welzijn
en informele zorg), de Participatiewet, schuldhulpverlening, minimabeleid en passend
onderwijs. Daarnaast spelen thema’s als gezondheidsbeleid, wonen, sport en cultuur een
belangrijke rol. In het Meerjarenplan maken we de verbinding met deze thema’s. Ook zien we
het belang van de verbinding met de fysieke leefomgeving. Ruimtelijke ordening, (sociale)
veiligheid, de omgevingsvisie, mobiliteit en bereikbaarheid zijn thema’s die nauw raken aan het
sociaal domein. In dit Meerjarenplan richten we ons primair op de wettelijke taken rond hulp en
ondersteuning, maar geven we daarbij ook waar mogelijk het doorkijkje naar andere thema’s.
Dat is mogelijk omdat het Meerjarenplan niet verkokerd is ingericht maar dwars door
verschillende beleidsterreinen heen loopt.

3.2. Analyse huidig beleid
Op de afzonderlijke beleidsterreinen is de afgelopen jaren beleid ontwikkeld. Dat geldt niet
alleen voor Jeugd, Wmo en Participatie maar ook voor sport, onderwijs en gezondheid. Dit
beleid is in uitvoering, ook door middel van afspraken met aanbieders. In de analyse van het
huidige beleid valt op dat de verschillende beleidsterreinen een (actueel) beleidsplan hebben
dat sectoraal is opgezet en/of er zijn afspraken met partners. Dit is een belangrijke constatering
want de basis is op orde. Maar er is ook nog veel werk aan de winkel:
-

Er is een wisselend beeld van de uitwerking doelen en indicatoren. Soms zijn deze
concreet omschreven, maar vaak ook ontbreken indicatoren om het beleid te monitoren.

-

Er is nog weinig gerichte aandacht in de plannen voor preventie, inzet vanuit de
samenleving en laagdrempelige ondersteuning.

-

In de beleidsplannen is de rol van de gemeente wisselend beschreven. De rolinvulling
wisselt van partner, poortwachter tot opdrachtgever en is niet altijd onderbouwd.

-

-

De plannen laten weinig verbinding zien tussen de terreinen:


afgebakende doelgroepen



aparte verordeningen



sectorale toegang



aparte werkprocessen



monitoring wisselt

Op het gebied welzijn en informele zorg is nog weinig uitgewerkt3.

We gebruiken inwoners als overkoepelend begrip. Uiteraard gaat het ook over echtparen, gezinnen en hun kinderen.
Inwoners kunnen verschillende rollen hebben, afhankelijk van hun vraag en positie in de samenleving (cliënt, leerling,
burger, vrijwilliger, buurtbewoner, mantelzorger).
3 Een uitgebreide inventarisatie en analyse van het huidige beleid is beschikbaar bij de afdeling samenleving.
2
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Onderstaande figuur brengt de verbinding tussen de verschillende beleidsdomeinen in beeld.
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4. Uitgangspunten
4.1. Meedoen in de samenleving
In de afgelopen jaren heeft de gemeente Putten in verschillende documenten (coalitieakkoord,
beleidsplannen, programmabegroting) de uitgangspunten voor het domein Samenleving
beschreven. In dit Meerjarenplan Samenleving vertrekken we vanuit deze uitgangspunten. Daar
waar nodig en mogelijk zijn ze aangescherpt en aangevuld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
uitgangspunten van het VN-verdrag, het concept van positieve gezondheid en de ambitie om de
dienstverlening integraal in te richten.
De gemeente heeft veel taken. Voor een belangrijk deel bestaan die taken eruit om
voorzieningen te realiseren die inwoners nodig hebben om mee te kunnen doen in de
samenleving. Veel mensen hebben op enig moment in hun leven aanvullende ondersteuning
nodig. Soms ook structureel. In die gevallen ondersteunt de gemeente.
Het centrale uitgangspunt is:
Inwoners doen (met ondersteuning van hun naasten en voorzieningen) mee in de samenleving.

Meedoen in de samenleving is een groot goed voor mensen. Het gaat om (vrijwilligers)werk, je
inzetten voor je naasten, het volgen van een opleiding, betekenis geven aan de gemeenschap
waarin je leeft, het opvoeden van kinderen, zonder geldzorgen kunnen leven, je veilig weten,
mobiel en zelfredzaam zijn. Iedere inwoner, met en zonder beperking, is van waarde en daarom
nemen we voor iedereen de drempels weg om mee te kunnen doen in een inclusieve
samenleving. Meedoen in de samenleving sluit naadloos aan bij de principes uit het VNverdrag waarin de inclusieve samenleving centraal staat. Ook deze principes zien we terug in
de vier hoofddoelen voor het domein samenleving.

4.2. Positieve gezondheid
In dit Meerjarenplan introduceren we het begrip positieve gezondheid. Dit begrip verwoordt het
meedoen aan het gewone leven goed. Positieve gezondheid is het vermogen om je aan te
passen en regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van
het leven. Daarmee is gezondheid niet zozeer de afwezigheid van ziekte maar de mate waarin
iemand met kleine en grote problemen om weet te gaan. Daarom is er aandacht voor zes
terreinen die raken aan gezondheid:
-

Lichaamsfuncties

-

Mentaal welbevinden

-

Zingeving

-

Kwaliteit van leven

-

Meedoen

-

Dagelijks functioneren

Bij het gesprek met inwoners over hun ondersteuningsvraag nemen we de zes invalshoeken
van positieve gezondheid als uitgangspunt. Dit vragen we ook van onze maatschappelijke
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partners die met inwoners werken. Door positieve gezondheid als uitgangspunt te nemen,
krijgen we een eenheid in werken en kijken. Ook slaan we een brug tussen activiteiten in het
domein samenleving en het medische domein. Huisartsen en andere eerstelijns hulpverleners
werken namelijk ook volgens de principes van positieve gezondheid.

4.3. Ondersteuningspiramide
Veel vragen kunnen door mensen zelf, of met lichte ondersteuning, opgelost worden. Maar het
is goed om ons te realiseren dat mensen op een bepaald moment in hun leven hulp nodig
kunnen hebben en dat meedoen dan niet vanzelfsprekend is. Wanneer deze problemen groter
zijn, is naast hulp en ondersteuning door familie, vrienden en gemeenschap vaak ook
professionele ondersteuning en hulp nodig. Deze sluit aan op de mogelijkheden van het eigen
netwerk en is zoveel mogelijk laagdrempelig en in de buurt aanwezig.
Ondersteuning kan dus van heel licht tot heel intensief lopen. De ondersteuningspiramide in het
plaatje hieronder geeft dat goed aan. In de basis van de piramide zien we inwoners die eigen
oplossingen hebben en zorgdragen voor elkaar. De gemeente faciliteert en schept hier
voorwaarden voor. Als inwoners een steun(tje) in de rug nodig hebben om mee te kunnen doen,
zal de gemeente een wat prominentere rol pakken. Bijvoorbeeld door het aanbieden van
ondersteuning (via een aanbieder). Als de problemen van een inwoner zo groot zijn dat zelf
regie voeren (tijdelijk) niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor het juiste vangnet. De vier
hoofddoelen in dit Meerjarenplan Samenleving volgen de opbouw van de
ondersteuningspiramide. Doel 1 richt zich op eigen oplossingen en netwerken van inwoners.
Doel 2 en 3 richten zich op lichte en middelzware ondersteuningsvragen. Doel 4 is ons vangnet
voor inwoners die niet zelf de regie kunnen nemen.

Denken vanuit de ondersteuningspiramide doorbreekt het denken in kokers, wettelijke kaders
en regelgeving. Het zet de vraag van de inwoner op de eerste plaats. Het werken met de
omgekeerde verordening sociaal domein sluit hier mooi bij aan. Deze verordening vertrekt niet
vanuit de regels of de rechtmatigheidsvraag maar vanuit de vraag van inwoners.
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We gaan gericht investeren in de onderste lagen van de ondersteuningspiramide (informele
netwerken, versterken van regie inwoners, preventie, lichte ondersteuning). Hiervoor zijn twee
redenen:
1.

Door vragen en problemen snel op te lossen, wordt de kans kleiner dat deze escaleren en
een beroep gedaan moet worden op ondersteuning waarbij professionals dingen
overnemen van inwoners. Dit is fijn voor inwoners omdat er meer eigen regie en
zelfstandigheid is. Dat betekent dat we de komende jaren meer gaan investeren in
preventie en in vroegsignalering.

2.

Niet alle ondersteuning kan op elk moment nog ingezet worden. Daarvoor stijgt de
zorgvraag te hard en nemen de budgetten niet voldoende toe. Als we vragen snel
signaleren en inwoners met eigen oplossingen en lichte ondersteuning geholpen zijn,
kunnen we blijven investeren in hulp bij complexe vragen.

Investeren in lichte ondersteuning vraagt een andere denkwijze van beleidsmakers,
gemeentelijke uitvoering, zorgaanbieders, professionals in de toegang en inwoners. In
hoofdstuk 5 laten we zien hoe dit ingevuld kan worden, aan de hand van de 4 doelen en
subdoelen.

10 van 32

5. Doelen en subdoelen
5.1. Totstandkoming (sub)doelen
Er zijn vier hoofddoelen:
1.

Inwoners doen mee in een inclusieve samenleving

2.

Problemen zoveel mogelijk voorkomen of laagdrempelig oplossen

3.

Ondersteuning die aansluit bij eigen kracht van inwoners en hun omgeving

4.

Inwoners een vangnet bieden

De hoofddoelen zijn breed en overkoepelend geformuleerd, om zo de verbinding tussen de
afzonderlijke beleidsterreinen te leggen. De doelen sluiten aan bij de ondersteuningspiramide
zoals genoemd in hoofdstuk 4. In bijlage 1 is een schematisch overzicht (doelenboom) van de
uitgangspunten, doelen en subdoelen opgenomen.
Het hoofddoel wordt steeds uitgewerkt in een aantal subdoelen. Deze laten zien wat de
gemeente Putten samen met inwoners en maatschappelijke partners realiseert in de
samenleving. Omdat het hier gaat om een integraal plan zijn bij de doelen geen specifieke
doelgroepen of activiteiten genoemd. Soms overlappen de subdoelen elkaar enigszins.
Bij elk hoofddoel zijn een aantal thema’s uitgewerkt. Deze zijn bedoeld om een illustratie te
geven van het type activiteiten dat bij het betreffende hoofddoel past.
Per hoofddoel hebben we enkele prioriteiten benoemd. Deze activiteiten worden op korte
termijn in gang gezet. Het zijn activiteiten die zowel door de (participatie)raad, stakeholders als
door inwoners van groot belang gevonden worden. De overige activiteiten worden in
onderliggende beleidsplannen, inkoopafspraken, subsidiebeschikkingen en verordeningen
uitgewerkt. Elk jaar wordt een uitvoeringsplan gemaakt waarin de activiteiten per hoofddoel voor
dat jaar benoemd worden.

5.2. Hoofddoel 1
1: Inwoners doen mee in een inclusieve samenleving
5.2.1. Subdoelen
1.a. Inwoners leven en doen mee vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid.
1.b. Inwoners zetten zich in voor elkaar.
1.c. Putten is een vitale en sociale gemeenschap.

5.2.2. Thema’s
Ontmoeten en verbondenheid zijn belangrijke thema’s. Mensen kijken naar elkaar om en zijn
betrokken op elkaar. Het gaat om contacten op buurt- en straatniveau. Indien nodig kan
buurtbemiddeling helpen om deze contacten te verbeteren. Professionals en vrijwilligers die
actief zijn op buurtniveau spelen hierin een sleutelrol. Het gaat om ouders die op school helpen,
vrijwilligers betrokken bij de kerk, de mensen van handhaving en de beheerder van de
woningcorporatie. De onderlinge verbondenheid voorkomt eenzaamheid, biedt ouders een
netwerk om ervaringen uit te wisselen en helpt om de buurt leefbaar te maken en te houden. Dit
is ook het domein van vrijwillige inzet en eigen initiatieven. Bij het hoofddoel van de inclusieve
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samenleving ligt ook de verbinding naar de omgevingsvisie, wonen en de toegankelijkheid van
de leefomgeving.
De rol van de gemeente is gericht op faciliteren en waarderen. We zetten in op het creëren van
mogelijkheden voor ontmoeting, ontspannen, spelen, leren, sporten en ontwikkelen, het
scheppen van randvoorwaarden (vergunningen, kleine subsidies voor activiteiten,
accommodaties) informatie en advies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het multifunctionele
centrum Stroud.

5.2.3. Prioriteiten
-

Meer aandacht aan de inclusieve samenleving.
We streven naar een Putten voor iedereen. Daarom beginnen we met het realiseren van de
inclusieve samenleving. Doel is het wegnemen van drempels zodat iedere inwoner met en
zonder beperking kan meedoen in de samenleving.
Planning: 2020 en volgende.

-

Samenhang in de uitvoering van welzijnstaken.
De samenwerking, afstemming, communicatie en samenhang tussen de maatschappelijke
organisaties dient efficiënter ingericht te worden. Zodat het aanbod en de beschikbare
financiële middelen zo goed mogelijk ingezet wordt. Hierdoor wordt de laagdrempelige
ondersteuning versterkt.
Planning: 2019 en volgende.

5.3. Hoofddoel 2
2: Problemen zoveel mogelijk voorkomen of laagdrempelig oplossen
5.3.1. Subdoelen
2.a. Inwoners leven in een gezonde leefomgeving en hebben een gezonde leefstijl.
2.b. Vragen worden in eigen netwerk of met lichte ondersteuning opgelost.
2.c. Maatschappelijke en financiële zorgen worden in een vroeg stadium gesignaleerd en
aangepakt.
2.d. Er is inwonerondersteuning voor wie dat nodig heeft. Inwoners worden geholpen bij het
vinden van de juiste ondersteuning, informatie en advies en bij het maken van een eigen
plan.

5.3.2. Thema’s
Gerichte preventie is een belangrijk thema. Bij het eerste hoofddoel hebben de activiteiten een
preventieve werking (denk aan het voorkomen van eenzaamheid of opvoedproblemen). Maar
soms is er meer nodig om een probleem te voorkomen. Dan zetten we gerichte preventie in.
Bijvoorbeeld bij kinderen die misschien een taalachterstand oplopen, een cursus valpreventie
voor ouderen of programma’s gericht op een gezonde leefstijl. Bij vroegsignalering zetten
vrijwilligers en professionals zich in om een vraag of probleem zo snel mogelijk te signaleren.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan sociaal isolement en eenzaamheid. Ook snel inspringen op
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betalingsachterstanden en problemen met de administratie zijn thema’s. Vroegsignalering kan
leiden tot het inzetten van lichte vormen van ondersteuning. Waar mogelijk gebeurt dit in het
eigen netwerk of met vrijwillige inzet. Denk daarbij aan welzijnsactiviteiten zoals huisbezoeken
aan inwoners vanaf 70 jaar, hulp bij de administratie en maaltijdvoorziening. Helpen om het zelf
te doen staat hier centraal. Speciale aandacht gaat hier ook uit naar mantelzorgers. Zij bieden
de ondersteuning aan hun naasten zodat deze zo goed mogelijk kan blijven meedoen. De
verbinding met huisartsen en andere professionals uit de eerste lijn speelt bij de invulling van dit
hoofddoel een belangrijke rol.
Vanuit de eerste lijn zijn preventieprogramma’s, signalering en lichte vormen van ondersteuning
mogelijk zodat doorverwijzing naar meer specialistische hulp voorkomen of uitgesteld kan
worden. De huisartsen werken ook vanuit de principes van positieve gezondheid.

5.3.3. Prioriteiten
-

Preventief jeugdbeleid
We willen dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen tot evenwichtige,
zelfredzame mensen die deelnemen aan de maatschappij. De meeste jeugdigen kunnen dit
zelf, met behulp van hun ouders en omgeving. Maar soms is dit lastig. We zetten in Met het
preventief jeugdbeleid zetten we in op het voorkomen of vroegtijdig herkennen van
problemen bij jeugdigen. Voorbeelden hiervan zijn het signaleren van depressie en
eenzaamheid. GGD, aanbieders van jeugdhulp, scholen en de gemeente trekken hierin
samen op. Doel is dat problemen niet escaleren, jeugdigen ondersteund worden in hun
zelfstandigheid en dat minder zware of kortdurender jeugdhulp nodig is.
Planning: 2019

-

Gezondheidsbeleid
We willen de gezondheid van inwoners bevorderen. De leefomgeving, meedoen in de
maatschappij, een stoornis of aandoening; alles heeft invloed op gezondheid. In de
komende jaren gaan we verbinding realiseren tussen beleidsterreinen. En ons richten op
preventie. Denk hierbij aan het terugdringen van overgewicht of het realiseren van rookvrije
ruimten.
Planning: 2019 en verder.

5.4. Hoofddoel 3
3: Ondersteuning die aansluit bij eigen kracht van inwoners en hun
omgeving
5.4.1. Subdoelen
3.a. Gezinnen / inwoners staan centraal en voeren regie over eigen leven
3.b. Inwoners zijn, met ondersteuning, zo zelfredzaam als mogelijk in het dagelijks leven
3.c. Gezinnen / inwoners beschikken over een integraal ondersteuningsplan

5.4.2. Thema’s
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Bij dit hoofddoel gaat het om gerichte ondersteuning van inwoners. Naast eigen oplossingen en
steun vanuit het eigen netwerk is professionele ondersteuning nodig om meedoen (weer)
mogelijk te maken. We denken dan bijvoorbeeld aan re-integratie van mensen naar werk maar
ook aan de activiteiten gericht op integratie in de Puttense samenleving. Als betaald werk niet
mogelijk is, kan de ondersteuning gericht zijn op een vorm van dagbesteding. Naast deze
vormen van maatschappelijke participatie gaat het ook om het bevorderen of behouden van
zelfredzaamheid. Dit kan gaan om de levensdomeinen fysiek, psychisch, wonen, financiën en
opvoeden/ opgroeien. In de vraagverheldering sluit de professional goed aan op de
mogelijkheden van een inwoner. Dit leidt tot echt maatwerk. Dit betekent ook dat mensen die
objectief gezien hetzelfde probleem hebben toch geholpen kunnen zijn met een verschillende
oplossing. Een oplossing die aansluit bij hun situatie.
Mantelzorgers leveren veel informele hulp aan hun naasten. Om dit goed te kunnen volhouden
is soms ondersteuning nodig. Dat kan door de zorg tijdelijk over te laten nemen door vrijwilligers
of professionals. Werken met de omgekeerde verordening sociaal domein maakt het mogelijk
om een ondersteuningsplan te maken waarin maatwerk voor de inwoner geleverd wordt.

5.4.3. Prioriteiten
-

Omgekeerde verordening
De omgekeerde verordening vervangt de bestaande verordeningen in het sociaal domein.
Uitgangspunten zijn het denken vanuit de eigen kracht van de inwoner en zijn netwerk, niet
meer denken in regelingen (dus integraal) en in begrijpelijke taal.
Planning: 1 januari 2020 invoering

-

Brede toegang en integrale vraagverheldering
De inwoner centraal en hierdoor het integraal gaan werken en denken vraagt ook om het
ontwikkelen van een brede toegang. We bundelen verschillende initiatieven en pilots,
pakken de organisatie en inrichting op, organiseren trainingen voor professionals en
benutten de omgekeerde verordening als middel om de nieuwe werkwijze te onderbouwen.
Planning: 2020 in uitvoering

5.5. Hoofddoel 4
4: Inwoners een vangnet bieden
5.5.1. Subdoelen
4.a. Ondersteuning zoveel mogelijk in eigen leefomgeving
4.b. Kinderen groeien veilig op
4.c. Inwoners in onveilige situatie krijgen bescherming en ondersteuning
4.d. Inwoners die zelf geen regie kunnen voeren krijgen integrale ondersteuning

5.5.2. Thema’s
Een klein gedeelte van de inwoners lukt het niet om regie op het eigen leven te voeren. Dan is
het belangrijk dat de gemeente bijspringt en een vangnet biedt. Soms zijn inwoners de regie
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tijdelijk kwijt, denk aan een situatie waarin een acuut probleem speelt zoals bijvoorbeeld een
vechtscheiding, ernstige financiële problemen door het verlies van werk of schulden of als er
sprake is van acute psychische problematiek. Direct gespecialiseerde hulp bieden, kan een
uitweg bieden. Een uitkering die voorziet in het levensonderhoud, tijdelijke opvang in een veilige
setting of een behandelprogramma bieden dan uitkomst. Soms is problematiek langdurig en is
het noodzaak om de regie voor langere tijd over te nemen. Denk hierbij aan vormen van
beschermd wonen, intramurale jeugdhulp, beschermingsbewind, maatschappelijke opvang en
opvang bij huiselijk geweld. Speciale aandacht gaat hier uit naar de veiligheid van kinderen. Zij
verdienen het om op te groeien in een veilige situatie. Als deze niet gegarandeerd is, biedt de
gemeente een vangnet.

5.5.3. Prioriteiten
-

Beschermd wonen
Beschermd wonen is nu nog een regionale taak maar vanaf 2021 wordt dit een
gemeentelijke taak. Het is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen
vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Hier worden de bewoners intensief
ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving,
dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding; er wordt gewerkt vanuit de
mogelijkheden.
Planning: Januari 2021

-

Sociaal Vangnet Overleg
Er zijn veel situaties waarbij meerdere instanties betrokken zijn. Gemeente, politie,
Buurtzorg, Woningstichting of bijvoorbeeld GGZ. Om een plan van aanpak af te stemmen,
ideeën uit te wisselen en een regievoerder aan te wijzen is een start gemaakt met een
Sociaal Vangnet Overleg.
Planning: vanaf 2019 en door ontwikkelen.
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6. Monitoring
6.1. Monitoren op verschillende niveaus
College en raad hebben informatie nodig om te kunnen volgen of de beleidsdoelen gehaald
worden. Een beleidsmonitor geeft inzicht in het realiseren van de beleidsdoelen op basis van
strategische informatie. Hiervoor gebruiken we stuurinformatie, managementinformatie en
informatie uit externe bronnen, zoals cliënt-ervaringsonderzoeken, de gezondheidsmonitor en
landelijke benchmarks.
Om te kunnen monitoren of de doelen bereikt worden, is per (hoofd)doel een aantal indicatoren
geformuleerd. Dit zijn meetbare eenheden op basis waarvan beoordeeld kan worden of de
doelen bereikt worden. Het overzicht van de indicatoren is opgenomen in bijlage 2.
Naast het monitoren van beleid (strategisch niveau) is het ook nodig om op tactisch en
operationeel niveau te monitoren. Het gaat dan om het volgen van bijvoorbeeld werkprocessen
en uitgaven op cliëntniveau. Hoewel buiten de scope van dit Meerjarenplan, noemen we deze
twee andere vormen van monitoren voor de volledigheid.
Tactische informatie is nodig om de uitvoering aan te kunnen sturen. Deze
managementinformatie geeft zicht in de prestaties van eigen organisatie en aanbieders
(wachttijden, formatie, verzuim, caseload).
Op het cliëntniveau wordt in cliëntvolgsystemen vastgelegd en gevolgd hoe uitvoering wordt
gegeven aan de verschillende wetten. Het gaat hier om aantallen en uitgaven op niveau van de
cliënt en aanbieders. Dit is operationele informatie (hoogfrequent en zeer gedetailleerd).
Naast de beleidsmonitor die gekoppeld wordt aan dit Meerjarenplan, kan ook informatie op
tactisch en operationeel niveau beschikbaar gemaakt worden voor college en raad. Dit kan
nodig zijn om een specifiek onderdeel in de uitvoering te volgen en/of om de uitgaven te volgen.

6.2. Uitgangspunten voor de beleidsmonitor
We hanteren de volgende uitgangspunten voor de beleidsmonitor:
-

De beleidsmonitor dient om het college van B&W en de gemeenteraad in positie te
brengen. Zo kunnen zij op basis van objectieve informatie het gemeentelijke beleid
bepalen, evalueren en bijsturen (bijvoorbeeld door anders inzetten van budgetten);
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-

De beleidsmonitor geeft medewerkers van de afdeling Samenleving inzicht in de realisatie
van de beleidsdoelen uit het Meerjarenplan, om zo de gemeentelijke inzet te prioriteren,
bijvoorbeeld in jaar- of afdelingsplannen;

-

De beleidsmonitor dient als informatiebron ter voorbereiding op gesprekken met
maatschappelijke partners over het resultaat van hun inspanningen;

-

De beleidsmonitor is richtinggevend bij de ontwikkeling van onderliggende bronnen voor
stuur- en managementinformatie (zie bovenstaande figuur). Hierbij sluiten we aan bij de
gemeente brede inzet op digitalisering en data-gedreven werken;

-

De beleidsmonitor wordt aantrekkelijk en toegankelijk gepresenteerd, met behulp van
dashboards of online rapportages.

6.3. Stapsgewijze aanpak
We volgen een stapsgewijze aanpak om te monitoring goed op te zetten.
-

Waar mogelijk wordt data over het sociaal domein (die nu nog bij externe partijen is belegd)
naar de gemeentelijk organisatie gehaald. Het gaat hier om operationele informatie over de
uitvoering van de jeugdwet, schulddienstverlening en vervoer. Zo maken we een einde aan
de huidige versnippering van informatie;

-

We maken afspraken met maatschappelijke partners over het aanleveren van gegevens
waarmee de doelen uit het Meerjarenplan gevolgd worden;

-

We gaan verder met het koppelen van systemen, waardoor we de efficiency en kwaliteit
van de informatiehuishouding binnen de gemeente verhogen. Dit is een concernbrede
operatie. Hierbij houden we rekening met de privacywetgeving op dit gebied;

-

We gaan investeren in de kennis en kunde van medewerkers op het gebied van
digitalisering en data-gedreven werken. Waar nodig maken we hiervoor tijdelijk gebruik van
externe expertise om dit proces te versnellen. Dit sluit aan bij gemeente brede ambities.

-

Het jaar 2019 dient als 0-meting voor de monitoring van het Meerjarenplan. We gaan uit
van een groeimodel, waarbij we in overleg met de eindgebruikers (beleid, college B&W en
gemeenteraad) de monitoring kunnen aanpassen aan de informatiebehoefte. Er wordt een
reguliere cyclus afgesproken waarin de beleidsmonitor wordt ververst en beschikbaar
gemaakt.
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7. Uitvoering in de praktijk
7.1. Leidende principes
In dit Meerjarenplan Samenleving staan de uitgangspunten en doelen voor beleid. Deze bieden
een kapstok voor beleid en uitvoering op de verschillende beleidsterreinen maar ook voor de
financiële kaders waarbinnen dit uitgevoerd moet worden.
In dit hoofdstuk vullen we deze algemene uitgangspunten voor beleid aan met enkele principes
voor het handelen in de praktijk. Daar moet het denken immers omgezet worden in concrete
acties en resultaten.
1.Ontschotting op inhoud en budget
De uitgangspunten in dit Meerjarenplan Samenleving maken ontschot werken mogelijk. Dat
heeft effect op de volgende terreinen:
-

Budgettair: vanuit een integrale begroting samenleving kunnen makkelijker prioriteiten
gesteld worden. De verschillende wettelijke kaders kennen soms dubbelingen in het
aanbod . Deze kunnen in een ontschotte begroting makkelijker worden opgelost.

-

Toegang: door een integrale toegang te organiseren, doen inwoners op één plek hun
verhaal en wordt één plan gemaakt.

-

Brede welzijnsorganisatie: om de laagdrempelige ondersteuning te versterken, werken we
vanuit één welzijnsorganisatie die de basisondersteuning levert op alle terreinen.

-

Zelforganisatie: we vragen van inwoners een actieve bijdrage en eigen oplossingen waar
mogelijk.

2. Ondersteuning is maatwerk. Dat betekent zo weinig mogelijk bureaucratie en aandacht voor
creatieve oplossingen.
Als ondersteuning nodig is voor een inwoner dan wordt dit snel geregeld en ingezet. Dus geen
ingewikkelde procedures en alleen registreren wat nodig is. Om creatieve oplossingen mogelijk
te maken wordt niet gewerkt met een strikt productenboek en wordt de inwoner gevraagd mee
te denken over de beste oplossing. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een hulpmiddel of een
woningaanpassing die ook echt past bij de vraag van de inwoner. We leggen hiermee ook
verantwoordelijkheid bij de inwoner. Denk mee over een goede oplossing binnen het
beschikbare budget.
Een voorbeeld hiervan is het werken vanuit de omgekeerde verordening. Hierbij ligt de start van
het gesprek met de inwoner nadrukkelijk bij de vraag wat nodig is om mee te kunnen doen en
welke problemen opgelost moeten worden. Deze verordening geldt voor alle vragen in het
sociaal domein.
3. Eén huishouden, één plan. Als er vragen zijn op meerdere levensgebieden worden deze met
elkaar in samenhang opgepakt. Ook als er meerdere professionals betrokken zijn bij de
uitvoering, blijft de regie zoveel mogelijk bij één professional.
Als we vragen dat inwoners actief meedenken over oplossingen, dan willen we hen niet
lastigvallen met verschillende professionals die bedenken wat nodig is. Als er één plan is, dan is
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de kans het grootst dat de inwoner (of het gezin/ de familie) hier zelf de regie over voert. Niet
van het kastje naar de muur gestuurd worden, maar één aanspreekpunt hebben. Door de regie
bij één professional te leggen, maken we het mogelijk om dubbelingen in voorzieningen te
voorkomen en actief te sturen op het bereiken van het gestelde doel.
4. Ruimte voor professionals die oplossings- en actiegericht werken, bijvoorbeeld vanuit de
omgekeerde toets en omgekeerde verordening
Om goed te kunnen aansluiten op de vraag van inwoners moeten professionals ruimte krijgen
om te handelen en om samen met de inwoner een ondersteuningsplan te maken. De gemeente
geeft hier ruimte voor door te kiezen voor de omgekeerde toets. Er wordt dan niet vanuit vooraf
opgelegde normen gewerkt maar achteraf wordt gekeken of de oplossing past binnen de
kaders. De gemeente stuurt op het bereiken van het afgesproken resultaat.
Kwaliteitsmedewerkers van de gemeente denken actief mee over het verbeteren van de
kwaliteit en creativiteit van de dienstverlening.

7.2. Inrichting
Het Meerjarenplan Samenleving schetst de kaders. Daarmee is de uitvoering nog geen feit. Om
ervoor te zorgen dat in de praktijk daadwerkelijk anders gewerkt gaat worden, is een vertaalslag
nodig.
-

Eenduidige communicatie met inwoners (wat verwachten we als gemeente) en gerichte
inwonerondersteuning. Alle communicatie is zoveel mogelijk op B1 taalniveau en de
website is toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden. Inwonerondersteuning is
toegankelijk voor alle inwoners van Putten die hulp nodig hebben bij (het formuleren van)
hun hulpvraag.

-

Gemeente stuurt op hoofdlijnen en op resultaat. Per ondersteuningsniveau krijgt dit een
andere vorm (op het onderste niveau is dit faciliteren, communicatie en voorwaarden
scheppen, op het middelste niveau is dit de toegankelijkheid van laagdrempelige
voorzieningen bijvoorbeeld door subsidies en op het niveau van het vangnet is dit de rol
van regisseur, inkoper en opdrachtgever).

-

Toerusten van professionals om hun rol in de toegang goed te spelen en te werken met 1
plan, 1 huishouden.

-

Samenwerking tussen gemeente, professionele aanbieders en informele netwerken (zoveel
mogelijk op buurtniveau) op thema’s (preventie, ontmoeting, eenzaamheid, versterken
sociale netwerken).

-

Andere inrichting en organisatie ambtelijk (integrale medewerkers in beleid en uitvoering).

-

Kennis van de voorliggende voorzieningen / investeren in voorliggende voorzieningen,
bijvoorbeeld door het realiseren van een brede welzijnsorganisatie.
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8. Financiën
8.1. Financiële sturing
Om te opereren binnen de budgettaire kaders die het Rijk stelt, zijn maatregelen nodig:
1.

De reserve sociaal domein blijft boven een ondergrens van € 1.000.000 en onder een
bovengrens van € 2.000.0004

2.

Onderstaande figuur laat zien hoe met het verschuiven van budgetten actief gestuurd kan
worden op de opgave om te investeren in laagdrempelige ondersteuning. De opdracht voor
2020 en verder is om in de twee bovenste lagen van de piramide minder uitgaven te doen.
Een deel deze besparing wordt toegevoegd aan de ondersteuning in de onderste twee
lagen van de piramide. Hierdoor kan sterker worden ingezet op laagdrempelige
voorzieningen en wordt een mogelijk beroep op dure voorzieningen voorkomen.

UITGAVEN SAMENLEVING
Uitgaven 2019

Uitgaven 2022
VANGNET

VANGNET

ONDERSTEUNING

ONDERSTEUNING

PREVENTIE

PREVENTIE

SOCIALE BASIS

SOCIALE BASIS

3.

Realiseren van integrale toegang waardoor dubbelingen in de zorg voorkomen worden.

4.

Inzetten van een beleidsmonitor. 2019 geldt als een nulmeting.

5.

Aanbieders contracteren op een aanbod aan preventieve activiteiten en stimuleren van
samenwerking tussen aanbieders van specialistische voorzieningen en het voorliggend
veld.

4

Zie coalitieakkoord ‘Bouwen aan Putten 2018-2022’.
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8.2. Programmabegroting
De doelen en subdoelen zijn leidend bij het uitvoeren van de plannen in de komende jaren.
Deze inhoudelijke ambities worden ook vertaald in integrale budgetten die aansluiten bij de
doelen. Om dat te bereiken wordt de opbouw van de programmabegroting aangepast.
-

De hoofddoelen worden de programma’s

-

De subdoelen worden de beleidsproducten

In bijlage 6 is een overzicht toegevoegd van de aanpassingen. In rood gedrukt zijn de nieuwe
namen voor de programmabegroting.
In bijlage 7 zijn de budgetten uit de programmabegroting toegerekend naar de beleidsproducten
zoals ze passen bij de subdoelen.
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Bijlage 1: Doelenboom
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Bijlage 2: Indicatoren beleidsmonitor
Hoofddoel

1. Inwoners doen mee in een inclusieve samenleving

Subdoelen

1.a. Inwoners leven en participeren zo prettig mogelijk vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid
1.b. Inwoners zetten zich in voor elkaar
1.c. Putten is een vitale en sociale gemeenschap

Indicatoren

1. Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet
2. Gebruik vrijwilligersdiensten (burenhulp, boodschappendienst) en aantal matches vacaturebank
3. Percentage inwoners dat betrokken is bij een club, vereniging of kerkgenootschap
4. Aantal inwoners-initiatieven
5. Sociale cohesie / sociale samenhang
6. Welbevinden kinderen/jongeren (zijn zij gelukkig?)
7. Aantal maatschappelijke stages
8. Werkloosheidspercentage
9. Laaggeletterdheid
10. Percentage inwoners dat eenzaam is
11. Aantal / % voortijdige schoolverlaters
12. Aantal inwoners / jongeren zonder startkwalificatie

Hoofddoel

2. Problemen zoveel mogelijk voorkomen of laagdrempelig oplossen

Subdoelen

2.a. Inwoners leven in een gezonde leefomgeving en hebben een gezonde leefstijl
2.b. Vragen worden in een eigen netwerk of met lichte ondersteuning opgelost
2.c. Maatschappelijke en financiële zorgen worden in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en
aangepakt
2.d. Er is inwonerondersteuning voor wie dat nodig heeft

Indicatoren

1. Aantal kinderen die geen gebruik maken van de jeugdgezondheidszorg.
2. Aantal unieke inwoners met vraag bij integraal loket van de maatschappelijke partners.
3. aantal kinderen dat gebruik maakt van vroegschoolse educatie
4. Percentage rokers, drinkers, overgewicht onder inwoners
5. Bereik en gebruik algemene voorzieningen (activiteiten welzijn – maatschappelijk werk )
6. Aantal (geregistreerde) mantelzorgers
7. Percentage overbelaste mantelzorgers
8. tevredenheid over mantelzorgondersteuning
9. percentage inwoners dat mantelzorg ontvangt
10. Selectie van de JOGG-indicatoren
11. Toeleiding naar voorliggende voorzieningen vanuit de gemeentelijke toegang
12. Gebruik inwoner-ondersteuning
13. Uitstroom (voorkomen instroom) naar aanleiding Poortwachtersgesprek
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Hoofddoel

3. Ondersteuning die aansluit bij eigen kracht van inwoners en hun omgeving

Subdoelen

3.a. Inwoners/gezinnen staan centraal en voeren regie over hun eigen leven
3.b. Inwoners zijn, met ondersteuning, zo zelfredzaam mogelijk in het dagelijks leven
3.c. Inwoners/gezinnen met een hulpvraag beschikken over een

Indicatoren

1. Percentage inwoners met voldoende regie over eigen leven
2. Percentage inwoners dat activiteiten niet zelfstandig kan uitvoeren of beperkingen ervaart
3. Percentage inwoners dat eigen gezondheid als onvoldoende / slecht ervaart
4. Aantal inwoners met schuldhulpverleningstraject en beschermingsbewind
5. Aantal inwoners onder 110 procent sociaal minimum
6. Aantal kinderen <18 jaar tot 120 procent sociaal minimum
7. Aantal mensen met integraal ondersteuningsplan
8. Percentage Wmo-cliënten met een combinatie van algemene en maatwerkvoorzieningen
9. Gebruik van Wmo ondersteuning (woningen, vervoer, mobiliteit, HbH, begeleiding,
dagbesteding)
10. Tevredenheid Wmo-ondersteuning
11. Gebruik van ambulante Jeugdhulp (alle vormen uitgesplitst)
12. Outcome indicatoren jeugdhulp (NJI) (uitval, tevredenheid, doelrealisatie, mate waarin iemand
zelf verder kan, mate waarin zelfredzaamheid is toegenomen, reden beëindiging traject)
13. Aantal inwoners in re-integratietrajecten en succesvolle uitstroom uit trajecten
14. Inwoners met stappen op de participatieladder
15. Gebruik armoederegelingen
16. Aantal meldingen jeugdoverlast en trajecten Halt
17. Aantal verzuimtrajecten leerlingen

Hoofddoel

4. Inwoners een vangnet bieden

Subdoelen

4.1. Ondersteuning zoveel mogelijk in eigen leefomgeving
4.2. Kinderen groeien veilig op
4.3. Inwoners in een onveilige situatie krijgen bescherming en ondersteuning
4.4. Inwoners die zelf geen regie kunnen voeren krijgen ondersteuning

Indicatoren

1. Gebruik Jeugdhulp met verblijf (alle vormen uitgesplitst)
2. Gebruik Wmo beschermd wonen
3. Gebruik inkomensondersteuning (uitsplitsing naar type regeling)
4. Uitstroom inkomensondersteuning
5. Adviezen en onderzoeken Veilig Thuis
6. Aantal casussen besproken in vangnetoverleg
7. Aantal maatregelen jeugdbescherming (Voogdij en ondertoezichtstellingen)
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Bijlage 3: Collegebesluit proces
Meerjarenplan Samenleving
Te bereiken resultaat
Een door de raad vastgesteld Meerjarenplan Samenleving met daarin de uitgangspunten op en
te behalen doelen in het domein samenleving voor de komende vier jaar en een uitwerking
hiervan door het college. Hiermee voldoet het college aan haar wettelijke verplichting om
kaders in een plan vast te laten stellen. Naast de inhoudelijke opgaven moet het Meerjarenplan
Samenleving ook richting geven aan de bezuinigingstaakstelling, zoals opgenomen in het
coalitieakkoord.
Aanpak in fasen
Inventarisatie (september 2018)
In deze fase wordt geïnventariseerd welk beleid er reeds is, welke actualisatie nodig is en welk
beleid nog ontbreekt. Ook wordt een scan gemaakt van de beschikbare data en systemen op
basis waarvan het (nieuwe) beleid gemonitord kan worden.
Startnotitie Meerjarenplan Samenleving (oktober 2018 tot en met januari 2019)
In deze fase geeft het college richting aan de uitgangspunten op en doelen van het domein
samenleving voor de komende vier jaar. Tevens worden in deze fase scenario’s geschetst voor
de wijze waarop doelen en activiteiten gemonitord zullen worden.
De participatieraad wordt actief geïnformeerd over de voorstellen van het college en hierbij
betrokken, onder andere in de vorm van een consultatiebijeenkomst.
Het college neemt een voorgenomen besluit en legt dit via een opiniërende notitie aan de
raadscommissie Samenleving voor. Daarna wordt de startnotitie – aangevuld met de
bevindingen van de commissie - definitief door het college vastgesteld.
Meerjarenplan Samenleving (januari 2019 tot en met april 2019)
In de derde fase worden uitgangspunten en doelen concreet ingevuld en wordt een keuze
gemaakt voor een passende monitor.
In deze fase worden de tussenresultaten ter toetsing voorgelegd aan stakeholders. Dat zijn
aanbieders en maatschappelijke partners in het domein samenleving. Daarnaast worden
cliëntenraden, vertegenwoordigers van mantelzorgers, diaconieën en vrijwilligersorganisaties
alsmede de participatieraad geraadpleegd.
Besluitvorming vindt plaats door het college, waaraan een formeel advies van de
participatieraad ten grondslag ligt. Finale besluitvorming vindt daarna plaats door de
gemeenteraad.
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Bijlage 4: Aanvullingen Commissie Samenleving
Samenvatting ingebrachte aanvullingen op Startnotitie Meerjarenplan Samenleving
raadscommissie 29 januari 2019

Verbeterpunten huidige situatie
-

Welke stappen worden gezet om de geconstateerde knelpunten in de Startnotitie op te
lossen?

Preventie
-

Belang van aandacht voor preventie wordt benadrukt.

-

Preventiebeleid is een breed thema. Het gaat om roken, drank, JOGG, overgewicht. Maar
ook over preventieve gezondheid en preventief jeugdbeleid. Ook liggen er verbindingen
met de omgevingswet.

-

Aandacht voor het in contact komen met inwoners in een vroeg stadium. Hoe bereik je
mensen als ze problemen liever voor zich houden.

Rol inwoner en professional
-

Regie van de inwoner is een centraal punt, belangrijk. Ook aandacht schenken aan de
situatie als een inwoner dit (tijdelijk) niet meer kan.

-

Brede vraagverheldering en open dialoog met inwoner vraagt veel van professionals. Hoe
wordt hier in geïnvesteerd?

-

De omgekeerde verordening legt veel verantwoordelijkheid bij de ondersteuners en
mensen in de toegang. Aandacht voor de doorontwikkeling van professionaliteit van deze
medewerkers.

Wat gaan de inwoners merken?
-

Zoveel mogelijk het huidige niveau van ondersteuning waarborgen.

-

Aandacht voor integrale dienstverlening (1 plan), liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Kosten van hulp en ondersteuning
-

Om kosten te besparen wordt de gespecialiseerde hulp niet afgebroken, maar meer
investeren op zorgverlening op andere plekken/andere vormen kan wel hoge(re) kosten
voorkomen. Moeilijk in geld uit te drukken. Moet over langere tijd zichtbaar worden. Goede
communicatie en afstemming met inwoners is van groot belang, ook om andere
zorgverlener(s) in te schakelen.

-

Taakstellende bezuiniging, bijna 5%, moet verdiend worden met de ontschotting. Als dat
niet lukt, wat dan? Gaan we dan minder hulp leveren of gaan we daar over nadenken. En
daar graag antwoord op in de nota.

-

Minder geld uitvoeren: ook in het vangnet? Moet daar niet meer in geïnvesteerd worden?
Kunnen we dan wel de kwaliteit van de hulp en ondersteuning behouden.

Stuurinformatie
-

Beleidsmonitor: de raad wil ook op tactisch niveau geïnformeerd worden.

-

Raad wil meer betrokken zijn om goed te kunnen sturen.
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-

We informeren u via een informatiebijeenkomst om de voortgang te melden. Het presidium
zal hierover nadenken.

-

Bijgepraat worden in een soort werkgroep: is dat mogelijk.

Proces en communicatie
Raad
-

Organiseer een (start)bijeenkomst met alle betrokkenen waarin de doelen verder
geconcretiseerd worden.

-

Organiseer een raadswerkgroep

-

Meerjarenplan agenderen op een manier die te behappen is. Helderheid schetsen over het
proces, wat kunnen we wanneer verwachten.

Maatschappelijke partners en inwoners
-

Aandacht voor belang van communicatie met de inwoners en de maatschappelijke partners
(onder andere in de vorm van bijeenkomsten)
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Bijlage 5: Samenvatting bijeenkomsten
In dit document wordt de input van maatschappelijke partners en (vertegenwoordigers van)
inwoners samengevat in acht hoofdpunten. Deze punten zijn door meerdere partijen genoemd
als belangrijk actiepunt voor dit Meerjarenplan. Aan de hand van de input kunnen keuzes
gemaakt worden over de uitvoeringsplannen die aan het Meerjarenplan gekoppeld zouden
moeten worden. Voor de volledige input van de genoemde partijen wordt verwezen naar de
afzonderlijke stukken.
1. Bouw aan een brede toegang
Een veelgehoorde aanbeveling is te bouwen aan één brede en duidelijke toegang, waar
iedereen terecht kan. Bij deze toegang zou vraagverheldering centraal moeten staan, waarbij er
breed en integraal wordt gekeken. Dit vraagt ruimte voor de professional. Eén brede toegang
draagt bij aan de zichtbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen. Nu lang niet altijd duidelijk
voor de inwoner wat het aanbod is en hoe ze hier terecht kunnen komen. De brede toegang
draagt er ook aan bij dat aanbieders elkaar ontmoeten. Zo zijn ze meer bekend met elkaar en
kan er gewerkt worden aan integrale dienstverlening. Ten slotte zou een brede toegang moeten
bijdragen aan snellere start van de hulpverlening. Dit alles verlaagt voor de inwoner de drempel
om hulp te vragen.
Een specifiek aandachtspunt bij de aanvraag van voorzieningen zijn de formulieren.
Formulieren om voorzieningen aan te vragen werken op dit moment ontmoedigend – als je het
verkeerd invult kan het betekenen dat je iets niet krijgt. Ook de hoeveelheid formulieren dat
ingevuld moet worden wordt als te hoog ervaren. Actiepunt voor de gemeente is het reduceren
van de hoeveelheid formulieren.
2. Verbeter samenwerking in de keten
Nu weten aanbieders niet altijd van elkaar wat ze doen. Vaak zijn organisaties nog ‘eilandjes’.
Onderzoek of er samenwerkingsplatforms georganiseerd kunnen worden, of organiseer in ieder
geval periodieke bijeenkomsten. Daarnaast zou er meer aandacht besteed moeten worden aan
ontschotting in de keten. Ten slotte moet er gewerkt worden aan continuïteit. Nu zijn er nog
teveel draaideur cliënten.
3. Neem factoren buiten het sociaal domein mee in uitvoeringsplannen
Het plan kan versterkt worden door factoren buiten het sociaal domein mee te nemen in de
uitvoeringsplannen. Een voorbeeld is het betrekken van de omgevingswet. Een aangedragen
idee is om integraal te bouwen zodat er verbinding is tussen verschillende leeftijden en sociale
lagen is in wijken.
4. Besteed meer aandacht aan de inclusieve samenleving
We moeten inclusief denken inclusief werken. In alle uitvoeringsplannen moet rekening worden
gehouden met mensen met een beperking.
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5. Zet in op preventie door bewustwording en vroegsignalering
Preventie wordt geholpen door vroegsignalering. De gemeente kan helpen door regelmatig te
publiceren over thema’s die aandacht vragen (zoals dementie in de wijk) en aan te geven waar
inwoners terecht kunnen voor hulp of advies. Daarnaast zouden inwoners moeten worden
voorgelicht over waar ze met signalen terecht kunnen. Voor vroegsignalering is het ook
belangrijk gebruik te maken van de mensen en organisaties die al bij mensen ‘over de vloer’
komen (bijvoorbeeld kerken).
6. Bouw aan sociale netwerken
Het belang van bouwen aan sociale netwerken voor inclusie en preventie wordt door meerdere
partijen genoemd. Het advies is in te zetten op proactief beleid in wijken en buurten. De
gemeente zou moeten onderzoeken hoe zij, samen met haar partners, het gesprek tussen
inwoners kan faciliteren. Zo zouden er meer voorzieningen moeten komen die ontmoetingen in
de wijk stimuleren. Daarnaast moet omzien naar elkaar verder gestimuleerd worden, mogelijk
door voorlichtingen. Professionals zouden meer gefaciliteerd kunnen worden in wijkgericht
werken.
7. Houd risico’s van verschuiving naar bodem van de piramide in het oog
De inzet van het Meerjarenplan is (onder andere) om te voorkomen dat minder inwoners in de
‘top’ van de ondersteuningspiramide terecht komen, door te investeren in de ‘bodem’ van de
piramide. Een aandachtspunt hierbij is dat we als gemeente moeten zorgen dat we de kwaliteit
van hulp en ondersteuning in het vangnet blijven waarborgen. Ontlasting van mantelzorgers is
hier ook een belangrijk actiepunt. Overschatting van eigen kracht is ook een risico.
Professionals moeten voor meer eigen kracht gaan en meer gaan loslaten, maar hoeveel? Dit is
voor de professional een spanningsveld, waar aandacht aan besteed moet worden.
8. Organiseer hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis
Uit meerdere hoeken is naar voren gekomen dat er behoefte is aan hulp en voorzieningen
dichter bij huis. Nu moeten sommige inwoners, bijvoorbeeld ouderen, soms ver reizen voor
voorzieningen.

29 van 32

Bijlage 6: Indeling Programmabegroting
De volgende aanpassingen worden doorgevoerd in de Programmabegroting:
-

De doelen worden de programma’s

-

De subdoelen de beleidsproducten

-

De rood gedrukte zijn de nieuwe namen voor de programma begroting

Doel 1

Subdoelen

Inwoners doen mee in
een inclusieve
samenleving =
Ontmoeten en inclusieve
samenleving

1. Inwoners leven en doen mee
vanuit eigen kracht en
verantwoordelijkheid =
Inwoners doen mee
2. Inwoners zetten zich in voor
elkaar = Inwoners zetten zich in

Uitgangspunten

Voorbeelden

Faciliteren,
waarderen,
ontmoeten en
verbondenheid

Ontmoeting, spelen, leren,
sporten, ontwikkelen, het
scheppen van
randvoorwaarden denk aan
waarderingssubsidies,
algemene voorzieningen,
informatie en advies

Uitgangspunten

Voorbeelden

3. Putten is een vitale en sociale
gemeenschap = Vitaal en sociale
gemeenschap
Doel 2

Subdoelen

Problemen zoveel
mogelijk voorkomen of
laagdrempelig oplossen
=
Preventie en vroeg
signalering

1. Inwoners leven in een gezonde
leefomgeving en hebben een
gezonde leefstijl =
Gezonde leefomgeving
2. Vragen worden in een eigen
netwerk of met lichte
ondersteuning opgelost =
Oplossing binnen eigen netwerk
3. Maatschappelijke en financiële
zorgen worden in een vroegtijdig
stadium gesignaleerd en
aangepakt =
Vroeg signalering
4. Er is inwoner-ondersteuning
voor wie dat nodig heeft =
Inwonersondersteuning

Doel 3

Subdoelen

Ondersteuning die
aansluit bij eigen kracht
van inwoners en hun
omgeving =
Ondersteuning die
aansluit bij eigen kracht

1. Gezinnen / inwoners staan
centraal en voeren regie over hun
eigen leven =
Regie voeren over eigen leven

Het voorkomen van
eenzaamheid,
opvoedproblemen,
taalachterstand kinderen
oplopen, valpreventie voor
Gerichte preventie
ouderen, gezonde leefstijl.
en vroeg
Voorkomen schulden. Hulp
signalering. Helpen
bij administratie en
om het zelf te doen,
maaltijdvoorziening.
of binnen eigen
Mantelzorger.
netwerk staat
Samenwerking met
centraal.
huisartsen zodat
doorverwijzing naar meer
specialistisch zorg
voorkomen of uitgesteld
kunnen worden

Uitgangspunten

Het gericht
professioneel
ondersteuning van
inwoners. In de
vraagverheldering
wordt aangesloten
bij de
2. Inwoners zijn, met
mogelijkheden van
ondersteuning, zo zelfredzaam als
een inwoner. De
mogelijk in het dagelijks leven =
zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid inwoners
wordt daarbij zoveel
3. Gezinnen / inwoners met een
mogelijk bevordert
hulpvraag beschikken over een
en de oplossing
integraal ondersteuningsplan =
sluit aan bij hun
Gezinsondersteuning
situatie.
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Voorbeelden

Re-integratie naar werk en
integratie in de Puttense
Samenleving, dagbesteding,
Omgekeerde verordening
(3D) Levensdomeinen van
fysiek, psychisch, wonen
financiën en opvoeden en
opgroeien

Doel 4

Subdoelen

Inwoners een vangnet
bieden = Vangnet

1. Ondersteuning zoveel mogelijk
in eigen leefomgeving =
Eigen leefomgeving
2. Kinderen groeien veilig op =
Veilig opgroeien
3. Inwoners in een onveilige
situatie krijgen bescherming en
ondersteuning =
Bescherming
4. Inwoners die zelf geen regie
kunnen voeren krijgen
ondersteuning =
Ondersteuning en regie
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Uitgangspunten

Voorbeelden

Inwoners lukt het
niet om regie op het
eigen leven te
voeren., de
gemeente springt bij
en biedt een
vangnet. Zware
ondersteuning door
gespecialiseerde
hulp is noodzakelijk.

Acuut probleem bv
vechtscheiding, ernstige
financiële problemen door
verlies van werk of schulden
of acute psychische
problematiek. Direct
gespecialiseerde hulp
bieden. Uitkering, opvang
veilig thuis,
behandelprogramma.
Beschermd wonen,
intramurale jeugdzorg,
bescherming bewind,
maatschappelijke opvang,
huiselijk geweld. Veiligheid
kinderen

Bijlage 7: Overzicht van oude en nieuwe
indeling beleidsproducten
Beleidsproducten ‘nieuwe indeling’
Uitgaven
Inwoners doen mee
Inwoners zetten zich in
Vitaal en sociale gemeenschap
Gezonde Leefomgeving
Oplossing binnen eigen netwerk
Vroegsignalering
Inwonersondersteuning
Regie voeren over eigen leven
Zelfredzaamheid inwoners
Gezinsondersteuning
Eigen leefomgeving
Veilig opgroeien
Bescherming
Ondersteuning en regie
Totaal Uitgaven
Inkomsten
Vitaal en sociale gemeenschap
Inwonersondersteuning
Regie voeren over eigen leven
Zelfredzaamheid inwoners
Gezinsondersteuning
Eigen leefomgeving
Totaal Inkomsten
Eindtotaal

Beleidsproducten ‘huidige indeling’
Uitgaven
2000 Jeugdgezondheidszorg (3)
2001 Openbare gezondheidszorg (3)
2002 Sport en bewegen (3)
2003 Sportaccommodaties (3)
2004 Zwembad (3)
2005 Sportverenigingen (3)
2100 Lokaal jeugdbeleid (3)
2101 Jeugdhulp (3)
2102 Kinderopvang (3)
2103 Kunst en cultuur (3)
2200 Bijstandsverlening (3)
2201 Gemeentelijke minimabeleid (3)
2202 Algemene voorzieningen (3)
2203 Maatwerkvoorzieningen (3)
2204 Nieuwkomers (3)
2300 Lokaal onderwijsbeleid (3)
2301 Onderwijshuisvesting (3)
2302 Bibliotheekwerk (3)
2303 Arbeidsparticipatie (3)
Totaal Uitgaven
Inkomsten
2003 Sportaccommodaties (3)
2004 Zwembad (3)
2102 Kinderopvang (3)
2200 Bijstandsverlening (3)
2201 Gemeentelijke minimabeleid (3)
2203 Maatwerkvoorzieningen (3)
2204 Nieuwkomers (3)
2300 Lokaal onderwijsbeleid (3)
2301 Onderwijshuisvesting (3)
Totaal Inkomsten
Som van programma's 2019

Ontmoeten en
inclusieve
samenleving
2019

Preventie en
Ondersteuning
Vroegsignalering die aansluit bij
2019
eigen kracht
2019

Vangnet 2019

707.452
123.959
2.937.018

3.746.137
1.898.992
103.762
93.000
5.841.891

707.452
123.959
2.937.018
887.863
596.180
269.727
958.706
3.560.788
4.879.928
4.203.000
3.746.137
1.898.992
103.762
93.000
24.966.512

-3.603.933
-3.603.933
2.237.958

-144.179
-171.815
-131.000
-293.000
-38.000
-3.603.933
-4.381.927
20.584.585

887.863
596.180
269.727
958.706
3.560.788
4.879.928
4.203.000

3.768.429

2.712.476

12.643.716

-144.179
-171.815
-131.000
-293.000
-38.000
-144.179
3.624.250

Gezondheid en
Bewegen 2019

-171.815
2.540.661
Groei en
ontwikkeling
2019

-462.000
12.181.716

Maatschappelijke Werken en
participatie 2019 Leren 2019

331.980
589.904
395.912
450.697
503.513
233.000

1.412.705
670.511
407.471
2.418.076
4.908.763

-172.815
-545
-173.360
4.735.403

-132.901
-4.233
-6.500
-3.734.433
-162.500
-130.000
-38.000
-172.815
-545
-4.381.927
20.584.585

4.059.378
840.650
1.041.580
4.580.211
63.000

6.967.924

10.584.819

-132.901
-4.233
-6.500
-3.734.433
-162.500
-130.000
-38.000
-137.134
2.367.872

-6.500
6.961.424
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-4.064.933
6.519.886

Totaal
programma's
2019
331.980
589.904
395.912
450.697
503.513
233.000
170.560
6.371.031
200.248
226.085
4.059.378
840.650
1.041.580
4.580.211
63.000
1.412.705
670.511
407.471
2.418.076
24.966.512

170.560
6.371.031
200.248
226.085

2.505.006

Totaal
programma's
2019

