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InleidingInleidingInleidingInleiding    

    
In november 2011 heeft de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf de kaderstellende 

nota Wmo 2012-2015 ‘Samen er op af!’ vastgesteld. In deze nota zijn de uitgangspunten en de 

ambities van de gemeente beschreven. Het betreft een nota op hoofdlijnen. 

 

De nota die nu voor u ligt, is een nadere invulling van de ambities. Het uitgangspunt van deze 

nota is om zo concreet mogelijk te omschrijven wat we gaan doen om de ambities te bereiken en 

aan te geven wanneer de ambities zijn bereikt. Het effect van wat we doen meetbaar maken, is in 

sommige gevallen lastig. Een effect is niet altijd te meten, soms is een causaal verband niet aan te 

tonen, zijn er resultaten en ontwikkelingen waarop wij als gemeente geen invloed hebben en/of 

zijn er geen onderzoeken bekend die het effect meten. Daarnaast kan iets meten veel tijd kosten. 

Tijd die niet altijd in verhouding staat tot het effect dat we willen weten.  

 

Doelstelling Wmo-beleidsplan 2012-2015 
Bij de concretisering van de ambities is steeds rekening gehouden met de centrale doelstelling van 

de kaderstellende nota: ‘meedoen aan de samenleving’. Meedoen kent twee varianten: 

1 zelf meedoen aan de samenleving (zich verantwoordelijk voelen en actief 

verantwoordelijkheid nemen voor de woon- en leefomgeving); 

2 anderen ondersteunen om ook mee te kunnen doen (vrijwilligerswerk en mantelzorg). 

Daarbij is rekening gehouden met het uitgangspunt dat inwoners in principe zelf verantwoordelijk 

zijn voor hun participatie. De gemeente dient als vangnet voor inwoners die hun 

participatieprobleem niet zelf en/of met behulp van hun netwerk (financieel) kunnen oplossen. 

Het betreft in dat geval kwetsbare burgers die niet of minder zelfredzaam zijn (waaronder 

zorgmijders). Dit is een kleine groep (zie onderstaand figuur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>80% 

zelfredzame 

burgers 

 

10-15% 

minder 

zelfredzame 

burgers 

± 2,5% niet 

zelfredzame 

burgers 

 

Bron: SGBO, aard en omvang Wmo doelgroep, juni 2006 
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Mensen die hun probleem niet zelf en/of met hun netwerk kunnen oplossen, kunnen zich 

allereerst tot de gemeente wenden voor informatie, advies en ondersteuning. Dit geldt ook voor 

mensen die het misschien wel zelf en/of met hun netwerk kunnen oplossen, maar niet weten hoe. 

Is het een enkelvoudig probleem en is de oplossing simpel te bieden dan wordt direct informatie 

en zo nodig advies gegeven. Zo mogelijk wordt de oplossing gelijk geboden. Bij meervoudige 

problematiek en/of een oplossing die niet gelijk eenvoudig te bieden is, wordt een integrale 

aanpak gekozen. In een ‘keukentafelgesprek’ worden de redenen tot ondersteuning (o.a. de vraag 

achter de vraag en de samenhang met mogelijke andere problemen), de wenselijke resultaten van 

die ondersteuning en de mogelijkheden om die resultaten te behalen besproken. Daarbij worden 

ook de mogelijkheden voor inzet eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid bekeken. Indien de 

oplossing vanuit de gemeente moet komen in het kader van het vangnet wordt op volgorde 

gekeken naar de inzet van: 

1. algemene voorzieningen; 

2. collectieve voorzieningen; 

3. individuele voorzieningen. 

Het meedenken en het bieden van een oplossing is maatwerk. Geen enkel probleem in relatie tot 

de persoon is hetzelfde. Deze aanpak is conform de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl. 

 

Algemene kaders van het Wmo-beleidsplan 2012-2015 
Naast de centrale doelstelling heeft de gemeenteraad in november 2011 ook de algemene kaders 

vastgesteld. Het gaat om de volgende 12 kaders: 

1. Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun deelname aan de samenleving en  hun 

informele sociale netwerken; 

2. De gemeente onderneemt pas actie als het aanbod van  “de markt” ontoereikend wordt 

bevonden; 

3. De gemeente neemt haar regierol serieus, maar een adequaat aanbod kan alleen worden 

gerealiseerd in samenwerking met alle partners op het brede terrein van wonen, welzijn 

en zorg; 

4. Voorkomen is beter dan genezen; 

5. De gemeente ondersteunt samenwerkingsverbanden van burgers (vrijwilligersorganisaties, 

verenigingsleven, samenwerkingverbanden voor amateuristische kunstbeoefening)  om de 

sociale samenhang te behouden en te versterken en de leefbaarheid te verbeteren; 

6. De gemeente werkt vraaggericht en ondersteunt activiteiten die aansluiten bij de 

behoeften van burgers; 

7. De gemeente gaat uit van het draagkrachtbeginsel; 

8. De gemeente voert inclusief beleid1; 

9. De gemeente voorkomt sociale uitsluiting en institutionele uitsluiting; 

10. Het creëren van een sluitende aanpak voor kwetsbare doelgroepen; 

11. De gemeente werkt outreachend; 

12. Communiceren leidt tot participeren. 

 

Evaluatie 

                                                           
1 Overheidsbeleid gebaseerd op de visie dat alle mensen samen de maatschappij vormen inclusief 

mensen met een handicap; hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met deze groep 

zodat bijvoorbeeld voorzieningen ook voor hen geschikt zijn 
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De kaderstellende nota Wmo en dit uitvoeringsprogramma geldt voor de periode 2012 tot en met 

2016. In 2016 kan gestart worden met de evaluatie. Tussentijds zal de voortgang van het 

uitvoeringsprogramma verwerkt worden in de reguliere Planning & Control cyclus en via de 

wettelijk verplichte klanttevredenheidsonderzoeken. 

 
Leeswijzer 

Per domein en per prestatieveld is de ambitie weergegeven en aangegeven wanneer een ambitie is 

bereikt. Vervolgens is in tabellen aangegeven wat we gaan doen om de ambitie te bereiken, hoe 

we dat gaan doen, de doelgroep, de samenhang en de netwerkpartners, de rol van de gemeente, 

hoe te evalueren en wat de status is. Ieder domein wordt afgesloten met een financieel overzicht. 
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Domein 1. “Samen leven in buurt en dorp”Domein 1. “Samen leven in buurt en dorp”Domein 1. “Samen leven in buurt en dorp”Domein 1. “Samen leven in buurt en dorp”    
 

Het Domein “Samen leven in buurt en dorp” heeft betrekking op het versterken van de sociale 

samenhang en het verbeteren van de leefbaarheid in buurten en dorpen. Sociale samenhang 

verwijst naar deelname aan maatschappelijke activiteiten, het verenigingsleven, de sociale 

contacten die mensen onderling hebben en hun oriëntatie op collectieve waarden en normen.  

In het kader van het maatschappelijk ondersteuningsbeleid ligt het accent op de sociale component: 

het versterken van de sociale samenhang door contacten tussen burgers te bevorderen. 

Sociale samenhang is van belang voor vrijwilligerswerk, gemeenschapszorginitatieven en een actieve 

houding van burgers bij hun woon- en leefomgeving. Maatschappelijke ondersteuning kan zich dan 

ook niet kan beperken tot interventies die zich richten op kwetsbare mensen. Willen kwetsbare 

burgers “kunnen leunen”, dan dient ook geïnvesteerd te worden in sociale samenhang. Sociale 

samenhang is immers van belang voor vrijwilligerswerk en initiatieven voor burgers om zich in te 

zetten voor hun medemens en hun woon- en leefomgeving. Dit laat onverlet dat de gemeente als 

functie heeft om een vangnet te zijn/bieden voor de kwetsbare burger waar zorg vanuit de sociale 

samenhang niet of onvoldoende volstaat.  

 

De gemeente Ooststellingwerf gaat uit van buurt- en dorpsgericht werken, waarbij de burgers die 

daar wonen en leven primair zelf verantwoordelijk zijn voor het sociale klimaat, de leefbaarheid 

en de sociale samenhang. Het is aan de burgers om hun verantwoordelijkheid te nemen en 

initiatieven te ontplooien. De gemeente laat hen daarbij vrij en geeft hen daarbij desgewenst 

ondersteuning. Een voorbeeld hiervan is de pilot dorpsagenda’s en het verstrekken van de 

dorpsbudgetten. 

 

Vrijwilligerswerk is onontbeerlijk voor het prettig samen leven in buurten en dorpen. Denk aan 

de inzet van buurtverenigingen, dorpsbelangen, het verenigingsleven en geloofsgenootschappen.  

De activiteiten van deze vrijwilligers op het gebied van sport, recreatie, cultuur en welfare is van 

onschatbare waarde voor de leefsfeer in een wijk of dorp zowel voor mensen die prima voor 

zichzelf kunnen zorgen als mensen die op een of andere wijze ondersteuning behoeven. 

Omgekeerd kan gesteld worden dat de omvang van het aantal vrijwilligers een goede graadmeter 

is voor de sociale samenhang.  
 

Het uitgangspunt van de Wmo is dat mensen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te 

bedenken binnen de eigen sociale omgeving als er zich problemen voordoen. De Wmo is namelijk 

een participatiewet. Het meedoen moet mogelijk worden gemaakt. Als een inwoner onvoldoende 

kan participeren, kan er ondersteuning worden geboden. Eerst door de mensen uit de eigen kring 

en pas door de overheid als het niet anders kan. De Wmo doet daarmee een groot beroep op de 

informele zorg en dus ook op de mantelzorg. Om te voorkomen dat een mantelzorger teveel wordt 

belast, legt de rijksoverheid de taak neer bij gemeenten om de mantelzorger voldoende 

ondersteuning te bieden. Enerzijds moeten gemeenten dus de deelname aan de maatschappij 

bevorderen en staat de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid voorop. Anderzijds mag 

dit niet leiden tot een verantwoordelijkheid die qua zwaarte niet meer te dragen is. 
 

                                                            

              Algemene o              Algemene o              Algemene o              Algemene opdracht domein 1:pdracht domein 1:pdracht domein 1:pdracht domein 1:    

- Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen.Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen.Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen.Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen.    

- Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. 
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Prestatieveld 1Prestatieveld 1Prestatieveld 1Prestatieveld 1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken . Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken . Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken . Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken         

                                                                                                            en buurten.en buurten.en buurten.en buurten.    

    

Ambitie 1. Behoud en waar mogelijk/noodzakelijk het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid 

in de gemeente, buurten en dorpen.  

 
Ambitie 2. Bewoners nemen zelf medeverantwoordelijkheid voor de fysieke en sociale kwaliteit 

in hun woon- en leefomgeving.  

 

Ambitie 3. Bewoners ontplooien zelf initiatieven om (kwetsbare) mensen te laten deelnemen aan 

activiteiten in de buurt of in het dorp, waardoor zij contacten kunnen opbouwen en 

hun informeel sociaal netwerk uit kunnen breiden. 

 

Ambitie 4. Het stimuleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend 

en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen 

in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doelgroep. 

 

    

PrestatieveldPrestatieveldPrestatieveldPrestatieveld 4 4 4 4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.    

    

Ambitie 5. Het huidig aantal vrijwilligers behouden en indien mogelijk vergroten.  

 

Ambitie 6. Ondersteuning bieden aan individuele vrijwilligers voor wie het doen van 

vrijwilligerswerk voor een aanzienlijk deel invulling geeft aan hun maatschappelijke 

participatie. Bijvoorbeeld mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of 

organisaties die ruimte geven aan dat soort vrijwilligers.  

 

Ambitie 7. Mantelzorgers met een intensieve zorgtaak dienen voorzien te worden van passende 

en toegankelijke ondersteuning die aansluit op de vraag. 
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Ambitie 1. Behoud en waar mogelijk/noodzakelijk het vergAmbitie 1. Behoud en waar mogelijk/noodzakelijk het vergAmbitie 1. Behoud en waar mogelijk/noodzakelijk het vergAmbitie 1. Behoud en waar mogelijk/noodzakelijk het vergroten van de  roten van de  roten van de  roten van de      

                   leefbaarheid en                    leefbaarheid en                    leefbaarheid en                    leefbaarheid en veiligheid in de gemeente, buurten en dorpen. veiligheid in de gemeente, buurten en dorpen. veiligheid in de gemeente, buurten en dorpen. veiligheid in de gemeente, buurten en dorpen.     

                                                                            ((((DDDDomein 1/Pomein 1/Pomein 1/Pomein 1/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 1) 1) 1) 1)    

    
De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als:     

- de cijfers die inwoners hebben gegeven voor de leefbaarheid en veiligheid minimaal gelijk   

      zijn gebleven. In de leefbaarheidmonitor 2010 gaven inwoners gemiddeld een 7,7 voor de    

      leefbaarheid (daaronder valt ook veiligheid).  

-     de inwoners tevreden zijn over de Dorpencoördinator. Dit wordt onderzocht in de   

      leefbaarheidsmonitor 2013. 

-     gemeenschapsvoorzieningen bereikbaar zijn. Voor iedereen bereikbaar en toegankelijk. De 

invloed van de gemeente is beperkt. De meeste voorzieningen worden niet geëxploiteerd 

door de gemeente en de gemeente verstrekt ook geen bijdrage in de exploitatie.  

        

Wat gaan we  

doen? 

 

De door burgers aangegeven veiligheidsproblemen zichtbaar en gezamenlijk 

beheersbaar maken/oplossen met daarbij aandacht voor de eigen 

verantwoordelijkheid (“elkaar durven aanspreken”).  

Bij veiligheidsproblemen moet gedacht worden aan verkeersoverlast, 

drugsproblematiek, geluidsoverlast, vernielingen, vandalisme, inbraken, etc.  

Bij elkaar durven aanspreken wordt bedoeld dat de burger ook zelf een rol 

heeft in het bespreekbaar maken en oplossen van overlast. Vaak worden door 

burgers klachten ingediend bij de politie, gemeente en/of woningstichting, 

terwijl de ‘dader’ niet op de hoogte is dat er een probleem is. 

Hoe gaan we 

het doen? 

1. Het gezamenlijk treffen van maatregelen die de veiligheid en het gevoel 

van veiligheid verhogen en waarborgen. Per probleem wordt maatwerk 

geleverd (bijvoorbeeld verlichting, gezinscoach, bemiddeling, schone 

omgeving, inbraakpreventie etc.). 

2. Per veiligheidsprobleem, en afhankelijk van de impact op de burger 

(maatschappelijke onrust), wordt door verschillende instanties in beeld 

gebracht: 

- wat er aan de hand is; 

- wat zijn de (on)mogelijkheden; 

- wat wordt er gedaan om het probleem beheersbaar te maken en door     

     wie; 

- evaluatie per probleem. 

3.    Onderzoeken of buurtbemiddeling een bijdrage kan leveren aan het       

 realiseren van deze ambitie. 

 

Doelgroep Alle inwoners van de gemeente Ooststellingwerf 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Kernteam CJG, Sociaal Team, Plaatselijk Belangen, Actium, WoonFriesland, 

Politie, Brandweer, Staatsbosbeheer, Veiligheidshuis Fryslân, Veiligheidsregio 

Fryslân, GGD, Openbaar Ministerie, Regionaal Informatie en Adviescentrum, 

Scala, Integraal Veiligheidsplatform e.a. 

Afdeling Samenleving, afdeling Ruimte. 

 

Rol gemeente Regierol. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de gemeentewet. De regie 
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wordt hier (wettelijke) bedoeld als beheersingsgericht, uitvoeringsgericht, 

visionair of faciliterend. In de praktijk gaat het meestal om mengvormen.  

 

Evaluatie  Afhankelijk van het soort veiligheidsprobleem en de complexiteit. Beleidsplan 

Integrale Veiligheid 2013-2016, Staat van de gemeente (1x2 per jaar), 

Politiecijfers. 

 

Status    In april 2012 evaluatie van beleid Integraal Veiligheidszaken (IVZ). In 2013 

volgt nieuw beleid. 
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Ambitie 1. Ambitie 1. Ambitie 1. Ambitie 1. Behoud en waar mogelijk/Behoud en waar mogelijk/Behoud en waar mogelijk/Behoud en waar mogelijk/noodzakelijk het vergroten van de leefbaarheid en    noodzakelijk het vergroten van de leefbaarheid en    noodzakelijk het vergroten van de leefbaarheid en    noodzakelijk het vergroten van de leefbaarheid en        

                   veiligheid in de                   veiligheid in de                   veiligheid in de                   veiligheid in de g g g gemeente, buurten en dorpen. (Demeente, buurten en dorpen. (Demeente, buurten en dorpen. (Demeente, buurten en dorpen. (Domein 1/Pomein 1/Pomein 1/Pomein 1/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 1) 1) 1) 1)    
    

De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als:     

-  de cijfers die inwoners hebben gegeven voor de leefbaarheid en veiligheid minimaal gelijk   

    zijn gebleven. In de leefbaarheidmonitor 2010 gaven inwoners gemiddeld een 7,7 voor de   

    leefbaarheid (daaronder valt ook veiligheid).  

-  de inwoners tevreden zijn over de Dorpencoördinator. Dit wordt onderzocht in de   

    leefbaarheidsmonitor 2013. 

-  visie en beleid is opgesteld op accommodaties en sportterreinen 

    

Wat gaan we  

doen? 

 

Vaststellen van projecten op dorpsniveau en afspraken maken op gebiedsniveau 

t.a.v. samenwerking op het gebied van voorzieningen – gezamenlijk gebruik 

maken van gebouwen en (sport) accommodaties. 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

1. Om de leefbaarheid te borgen en te stimuleren gaat de dorpencoördinator 

in 2012 samen met afdeling Ruimte en de plaatselijk belangen, 

dorpsagenda’s opstellen voor alle 13 dorpen; 

2. Om de leefbaarheid te borgen en te stimuleren gaat de afdeling Ruimte 

projectmatig (samen met de dorpencoördinator) en de plaatselijk belangen, 

gebiedsagenda’s opstellen voor alle 3 gebieden in Ooststellingwerf conform 

de structuurvisie in 2013 (aftrap in najaar 2012) . Het opstellen van visie en 

beleid van de accommodaties en de sportterreinen vormt hiervan een 

belangrijk onderdeel.  

 

Toelichting: de dorpsagenda’s gaan over zaken die specifiek het betreffende 

dorp aangaan, onder andere de fysieke woon- en leefomgeving. 

De gebiedsagenda’s gaan over dorpsoverstijgende zaken zoals het delen van  

voorzieningen en samenwerken. 

 

Doelgroep Alle inwoners van de dorpen en wijken van Ooststellingwerf en in het 

bijzonder de besturen van de Plaatselijk Belangen (PB-en) in de dorpen en de 

Bewonerscommissies in Oosterwolde. 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

PB-besturen, woningbouwcoöperaties, Comperio, Tjongerwerven en Scala 

Afdeling Samenleving, afdeling Ruimte. 

Rol gemeente Regie functie. Initiëren van het laten opstellen van 

Dorpsagenda’s/Gebiedsagenda’s. 

 

Evaluatie  1.Dorpsagenda’s jaarlijks evalueren en bijstellen. Gezamenlijke actie PB-

besturen en gemeente. Dit geldt ook voor de Gebiedsagenda’s. Dan gezamenlijk 

overleg met een aantal PB-besturen. 

2. Het opstellen van de leefbaarheidsmonitor in 2013. 

 

Status    Notitie “Evaluatie pilot dorpsagenda’s” vastgesteld op 20 maart 2012 

Notitie ”Platteland aan zet” vastgesteld op 20 maart 2012 
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AAAAmbitie 2. Bewoners nemen zelf medeverantwoordelijkheid voor de fysieke en smbitie 2. Bewoners nemen zelf medeverantwoordelijkheid voor de fysieke en smbitie 2. Bewoners nemen zelf medeverantwoordelijkheid voor de fysieke en smbitie 2. Bewoners nemen zelf medeverantwoordelijkheid voor de fysieke en soooociale kwaliteit ciale kwaliteit ciale kwaliteit ciale kwaliteit     

      van hun woon      van hun woon      van hun woon      van hun woon---- en leefomgeving. ( en leefomgeving. ( en leefomgeving. ( en leefomgeving. (DDDDomein 1/Pomein 1/Pomein 1/Pomein 1/Prestatieveld 1restatieveld 1restatieveld 1restatieveld 1))))    

                                                                                

De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als:     

- de cijfers die inwoners hebben gegeven voor hun eigen betrokkenheid bij en 

verantwoordelijkheid voor de buurt minimaal gelijk zijn gebleven. 

In de leefbaarheidmonitor 2010 gaven inwoners gemiddeld een 7,0 voor hun eigen  

betrokkenheid en verantwoordelijkheid.  

    

Wat gaan we  

doen? 

 

Volwassenen in staat stellen om door middel van scholing  (lees-, schrijf- en 

rekenvaardigheden) medeverantwoordelijkheid te nemen voor hun woon- en 

leefomgeving. Deze persoonlijke ontwikkeling is dus niet alleen een 

individueel belang maar ook een maatschappelijk belang. 

Hoe gaan we 

het doen? 

We kopen cursussen Volwasseneneducatie in zodat inwoners de kans krijgen 

zich te ontwikkelen. De persoonlijke ontwikkeling is gericht op 

maatschappelijk functioneren en zelfredzaamheid.  

In Nederland zijn naar schatting anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. 

Laaggeletterden beheersen de lees-, schrijf- en rekenvaardigheden op een 

zodanig laag niveau dat zij niet in staat zijn om te functioneren in de 

maatschappij, thuis en op het werk of om zich verder te ontwikkelen. 

Geletterdheid is een randvoorwaarde voor een gezonde, veerkrachtige, 

welvarende en duurzame samenleving waarin alle burgers actief deelnemen. 

 

Doelgroep - Bijstandsgerechtigden met sociaalpsychische problemen; 

- Bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; 

- Niet uitkeringsgerechtigden zonder werk die weinig tot niet deelnemen aan he

maatschappelijk leven; 

- Anderstaligen/alfabetisering; 

- Laagopgeleiden; 

- Jongeren tussen de 16 en 27 jaar zonder startkwalificatie (met of zonder 

uitkering) 
 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

- ROC Friesland College (gedwongen winkelnering); 

- Afdeling Samenleving; 

- Afdeling Publiekscentrum; 

- Stichting Scala; 

- Brede school ‘De Samensprong’ in Haulerwijk. 

 

Rol gemeente Regierol richting aanbieders en ketenpartners. 

Faciliterend richting bewoners (doel: ontwikkeling en bevordering 

zelfstandigheid). 

 

Evaluatie  Jaarlijks met het ROC 

 

Status    In uitvoering: 

- Productovereenkomst met het Friesland College 

- Lopend beleid op basis van de notitie Re-integratie Weststellingwerf –   

      Ooststellingwerf, 2009 – 2012. In 2012 wordt nieuw beleid ontwikkeld in     



 12 

      het kader van de Wet werken naar vermogen (WWNV) en de WEB 

- Pilotproject “Een startkwalificatie voor jongeren” 2011-2012. 
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AmAmAmAmbitie 2. Bewoners nemen zelf medeverantwoordelijkheid voor de fysieke en sbitie 2. Bewoners nemen zelf medeverantwoordelijkheid voor de fysieke en sbitie 2. Bewoners nemen zelf medeverantwoordelijkheid voor de fysieke en sbitie 2. Bewoners nemen zelf medeverantwoordelijkheid voor de fysieke en soooociale kwaliteit ciale kwaliteit ciale kwaliteit ciale kwaliteit     

      v      v      v      van hun woonan hun woonan hun woonan hun woon---- en leefomgeving. (D en leefomgeving. (D en leefomgeving. (D en leefomgeving. (Domein 1/Pomein 1/Pomein 1/Pomein 1/Prestatieveld restatieveld restatieveld restatieveld 1)1)1)1)    

                                                                                

De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als:     

- de cijfers die inwoners hebben gegeven voor hun eigen betrokkenheid bij en 

verantwoordelijkheid voor de buurt minimaal gelijk zijn gebleven. 

In de leefbaarheidmonitor 2010 gaven inwoners gemiddeld een 7,0 voor hun eigen  

betrokkenheid en verantwoordelijkheid.  

    

Wat gaan we  

doen? 

 

Inwoners faciliteren bij het verbeteren van de fysieke en sociale kwaliteit van 

hun woon- en leefomgeving in de wijken Haerenkwartier en Oosterwolde 

Zuid. Dit zijn de Aandachtsgebieden vanuit het gezamenlijk project tussen 

gemeente en provincie in het kader van de motie Benedictus. Op termijn 

mogelijke uitbreiding naar geheel Ooststellingwerf. 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

Inzetten op verbetering, verbreding en/of activering van de 

bewonerscommissies c.q. activiteitencommissies. Scholing van deelnemers 

bewonerscommissie voor verbeteren van de kwaliteit. Betrokkenheid bewoners 

bij hun directe woon-en leefomgeving verbeteren. Bewoners zelf 

verantwoordelijk laten zijn voor hun directe woon-en leefomgeving. 

 

Doelgroep Inwoners van Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid en mogelijk op termijn alle 

inwoners van Ooststellingwerf. 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Bewonerscommissies, wijkteams, kernteam Aandachtsgebieden, 

woningbouwcoöperaties, politie en Scala. 

Rol gemeente 1. Regiefunctie. Signaleren, communiceren, bewaken, mee- en bedenken, 

dwarsverbanden zien, partijen bij elkaar brengen en mediaton. 

2. Er is een kernteam aandachtsgebieden geformeerd dat fysieke en sociale 

leefbaarheidsprojecten gaat stimuleren en ondersteunen. 

 

Evaluatie  Jaarlijks via reguliere gemeentelijke rapportages en in 2015 verantwoording 

afleggen aan de provincie. 

Jaarrekening, Marap, Berap. 

 

Status    Projectplan Aandachtsgebieden 2011-2015 

Plan van aanpak voor project Aandachtsgebieden 2012 

Projectplan Aandachtsgebieden, deelproject ‘Werken en Participeren in het 

Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid 2012 t/m 2014’ 
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Ambitie 3. Bewoners ontplooien zelf initiatieven om Ambitie 3. Bewoners ontplooien zelf initiatieven om Ambitie 3. Bewoners ontplooien zelf initiatieven om Ambitie 3. Bewoners ontplooien zelf initiatieven om ((((kwetsbarekwetsbarekwetsbarekwetsbare)))) mensen te laten  mensen te laten  mensen te laten  mensen te laten deeldeeldeeldeelnemen aan nemen aan nemen aan nemen aan     

      activiteiten in de buurt of in het dorp, waardo      activiteiten in de buurt of in het dorp, waardo      activiteiten in de buurt of in het dorp, waardo      activiteiten in de buurt of in het dorp, waardoor zij contacten kunnen opbouwen en   or zij contacten kunnen opbouwen en   or zij contacten kunnen opbouwen en   or zij contacten kunnen opbouwen en       

      hun informeel s      hun informeel s      hun informeel s      hun informeel soooociaal netwerk uit kunnen breiden. (Domein 1/Pciaal netwerk uit kunnen breiden. (Domein 1/Pciaal netwerk uit kunnen breiden. (Domein 1/Pciaal netwerk uit kunnen breiden. (Domein 1/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld1)1)1)1)....    

                            

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

uit de jaarverslagen van de dorpsbelangen en de bewonerscommissies blijkt dat er een divers 

aanbod van activiteiten uitgevoerd is, die hebben bijgedragen aan de leefbaarheid van de wijken 

en de dorpen.     

    

Wat gaan we  

doen? 

 

Stimuleren dat bewoners zelf initiatieven ontwikkelen waaraan ook kwetsbare 

mensen kunnen deelnemen. (vb. rolstoelvriendelijk terrein/toegang bij 

activiteit) 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

1. Continueren van het verstrekken van wijk- dorpsbudgetten aan de PB-en. 

Deze budgetten voor dorpen en wijken zijn voor activiteiten en projecten op 

wijk- en dorpsniveau.  

Voorbeelden zijn: openluchtspelen, jeugdactiveringsactiviteiten (dropping, 

disco, knutselen, gameparty), concerten, sportactiviteiten voor jongeren via de 

plaatselijk sportverenigingen, dorpsfeestactiviteiten. 

2. Pilot meer werk voor de dorpen door Caparis uitbreiden naar alle dorpen. 

3. In ontwikkeling brengen dorpsbudgetten fysieke leefomgeving.  Hierbij 

verwijzen naar te ontwikkelen visie en beleid accommodaties en 

sportvoorzieningen. 

 

Doelgroep Alle inwoners van de gemeente Ooststellingwerf 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

PB-en en bewonerscommissies 

Rol gemeente Faciliteren 

 

Evaluatie  Reguliere P&C-cyclus 

Leefbaarheidsmonitor 

 

Status    - ASVO 2011 

- b&w besluit inzake instellen wijk- en dorpenbudgetten 

Welzijnsaangelegenheden, ingesteld vanaf 2011. 
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Ambitie 4. Ambitie 4. Ambitie 4. Ambitie 4. Het stiHet stiHet stiHet stimuleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend muleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend muleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend muleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend     

                   en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen                    en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen                    en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen                    en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen     

                   in de buurt/wijk dat aansluit o                   in de buurt/wijk dat aansluit o                   in de buurt/wijk dat aansluit o                   in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doep de wensen van de doep de wensen van de doep de wensen van de doelgroep. (Dlgroep. (Dlgroep. (Dlgroep. (Domein 1/ omein 1/ omein 1/ omein 1/     

                                                                            PPPPrestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld1)1)1)1)....    

                                

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- het aantal inwoners dat gebruik maakt van het aanbod blijft minimaal gelijk. 

    

Wat gaan we  

doen? 

 

Professionele kunstbeoefening: aanbod van muzikale opleiding voor alle 

inwoners in het bijzonder jeugd tot 23 jaar. 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

Een professionele organisatie is verantwoordelijke voor het muzikaal opleiden 

van jeugd en jongeren. Tevens wordt er muzikale vorming op basisscholen 

gegeven. Er wordt gewerkt volgens wettelijke kwaliteitsvereisten. 

 

Doelgroep Alle inwoners gemeente Ooststellingwerf met de focus op de jeugd tot 23 jaar.  

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

Er is afstemming met het basisonderwijs en andere lokale 

muziek/kunstorganisaties (muziekkorpsen en st. Kunstwerf). 

Rol gemeente Faciliteren 

 

Evaluatie  Jaarlijks via subsidie afrekening 

Aantal gesubsidieerde cursisten (2011):  

- onderwijs korpsen: 74; 

- onderwijs particulier: 133; 

- dans: 67 

- theater: 14 

Totaal: 288 cursisten 

(Daarnaast: 48 cursisten niet-gesubsidieerd onderwijs). 

Daarnaast bereik in 2012 van alle basisscholen via muziekonderwijsprojecten: 

bovenbouw of onderbouw.  

 

Status    - Nota Kunst- en Cultuur 2006-2011 

- Evaluatie Kunst- en Cultuurnota 2006-2011 

- Nieuwe nota Kunst- en Cultuur eind 2012 gereed 

- ASVO 2011 
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Ambitie 4. Ambitie 4. Ambitie 4. Ambitie 4. Het stimuleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend Het stimuleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend Het stimuleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend Het stimuleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend     

                   en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen                    en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen                    en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen                    en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen     

                                                                   in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doelgroep. (   in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doelgroep. (   in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doelgroep. (   in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doelgroep. (DDDDomein 1/ omein 1/ omein 1/ omein 1/     

                                                                            PPPPrestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld1).1).1).1).    

                                

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- het aantal inwoners dat gebruik maakt van het aanbod minimaal gelijk blijft. 

    

Wat gaan we  

doen? 

 

Amateuristische kunstbeoefening: aanbod van faciliteiten om de 

amateuristische kunstbeoefening te stimuleren en te ondersteunen.  

Hoe gaan we 

het doen? 

Het voor inwoners financieel toegankelijk houden van amateuristische kunst in  

verenigingsverband en inhoudelijke ondersteuning. De toneelverenigingen, de 

korpsen en de zangverenigingen krijgen financiële ondersteuning (via hun 

federaties en toneel via st. Kunstwerf). 

 

Doelgroep Alle inwoners gemeente Ooststellingwerf met de focus op de jeugd tot 23 jaar. 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Samenwerkingsverbanden zoals tussen de toneelfederatie met stichting 

Kunstwerf. 

Kunst & Coo 

 

Rol gemeente Faciliteren 

 

Evaluatie  Vanaf 2011 zal middels de jaarlijkse subsidieafrekening worden bijgehouden 

hoeveel jeugd- en jongeren tot 23 jaar hebben deelgenomen aan het aanbod 

van algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen in de buurt/wijk. 

Het jaar 2011 geldt dan als nulmeting. 

 

Status    - Nota Kunst- en Cultuur 2006-2011 

- Evaluatie Kunst- en Cultuurnota 2006-2011 

- Nieuwe nota Kunst- en Cultuur eind 2012 gereed 

- ASVO 2011 
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Ambitie 4. Ambitie 4. Ambitie 4. Ambitie 4. Het stimuleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend Het stimuleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend Het stimuleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend Het stimuleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend     

                   en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) act                   en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) act                   en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) act                   en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen iviteiten en voorzieningen iviteiten en voorzieningen iviteiten en voorzieningen     

                   in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doelgroep. (                   in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doelgroep. (                   in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doelgroep. (                   in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doelgroep. (DDDDomein 1/ omein 1/ omein 1/ omein 1/     

                                                                            PPPPrestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld1).1).1).1).    

                                

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- het aantal inwoners dat gebruik maakt van het aanbod minimaal gelijk blijft. 

    

Wat gaan we  

doen? 

 

Aanbod van collecties boeken, dagbladen en audiovisuele middelen via de 

bibliotheek.  

Hoe gaan we 

het doen? 

Subsidiëren van Bibliotheek zuidoost Friesland zodat de stichting faciliteiten 

aan kan bieden die beschikbaar zijn voor alle inwoners zoals: 

- fysieke vestigingen; 

- schoolbibliotheken in die plaatsen waar geen vestiging is; 

- informatielessen voor scholieren over de bibliotheek; 

- thuisbezorging van boeken met behulp van vrijwilligers; 

- het project Boekstart (met als doel het lezen met jonge kinderen te   

  bevorderen en ouders met kinderen te laten genieten van boeken); 

- de landelijke kwaliteitseisen handhaven. 

 

Doelgroep Alle inwoners gemeente Ooststellingwerf met de focus op de jeugd tot 23 jaar. 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

- Bibliotheek zuidoost Friesland 

- Onderwijs 

- Peuterspeelzalen    

- Vrijwilligersorganisaties 

 

Rol gemeente Faciliteren 

 

Evaluatie  Jaarlijks via subsidie afrekening 

Uitgangspunt 2011: 

24% van alle inwoners, 60% bereik inwoners tot 18 jaar en 12% van inwoners 

boven 65 jaar. 

 

Status    - Nota Kunst- en Cultuur 2006-2011 

- Evaluatie Kunst- en Cultuurnota 2006-2011 

- Nieuwe nota Kunst- en Cultuur eind 2012 gereed 

- ASVO 2011 
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AAAAmbitie 4. mbitie 4. mbitie 4. mbitie 4. Het stimuleren/faciliteren van de totstHet stimuleren/faciliteren van de totstHet stimuleren/faciliteren van de totstHet stimuleren/faciliteren van de totstandkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend andkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend andkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend andkoming van een aantrekkelijk, uitnodigend     

                   en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen                    en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen                    en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen                    en toegankelijk aanbod aan algemene (sociaal culturele) activiteiten en voorzieningen     

                   in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doelgroep. (                   in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doelgroep. (                   in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doelgroep. (                   in de buurt/wijk dat aansluit op de wensen van de doelgroep. (DDDDomein 1/ omein 1/ omein 1/ omein 1/     

                                                                            PPPPrestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld1).1).1).1).    

                                

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- het aantal inwoners dat gebruik maakt van het aanbod minimaal gelijk blijft. 

    

Wat gaan we  

doen? 

 

Inwoners behorende tot de minima financieel ondersteunen om deel te kunnen 

nemen aan maatschappelijke activiteiten.  

Hoe gaan we 

het doen? 

Vanuit de categoriale bijstand worden middelen beschikbaar gesteld aan 

inwoners (met een minimum inkomen) om deel te kunnen nemen aan school-, 

sociaal-, maatschappelijke- en sportactiviteiten (Participatiefonds en fonds 

Schoolgaande kinderen). 

 

Doelgroep Inwoners uit de gemeente Ooststellingwerf behorende tot de minima. 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

Samenhang met het minimabeleid. 

Rol gemeente Uitvoerend 

 

Evaluatie  De ambitie is bereikt als tenminste: 

• 180 huishoudens gebruik hebben gemaakt van de regeling Schoolgaande 

kinderen en 

• 760 huishoudens gebruik hebben gemaakt van het Participatiefonds (cijfers 

2011). 

Na afloop van ieder kalenderjaar wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel 

huishoudens financieel zijn ondersteund (planning en control: Marap, Berap, 

en Jaarrekening). 

 

Status    Regulier beleid op basis van de “Richtlijn Maatschappelijke Participatie 2012” 

en de “Verordening Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen 

2012” en de “Beleidsregels Maatschappelijke Participatie Schoolgaande 

Kinderen 2012”. 
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Ambitie 5. Het huidige aantal vrijwilligers behouden en indien mogelijk het aantal vergroten. Ambitie 5. Het huidige aantal vrijwilligers behouden en indien mogelijk het aantal vergroten. Ambitie 5. Het huidige aantal vrijwilligers behouden en indien mogelijk het aantal vergroten. Ambitie 5. Het huidige aantal vrijwilligers behouden en indien mogelijk het aantal vergroten.     

                   (D                   (D                   (D                   (Domein 1/Pomein 1/Pomein 1/Pomein 1/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld    4444))))....    

                                                                            

De ambitie is bereikDe ambitie is bereikDe ambitie is bereikDe ambitie is bereikt als:t als:t als:t als:    

- de tevredenheid over de ondersteuning bij vrijwilligers is toegenomen (0-meting in 2012     

       via tevredenheidsonderzoek vrijwilligers). 

 

Wat gaan we  

doen? 

 

Het stimuleren en faciliteren van vrijwilligers(werk). 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

1. Continuering vacaturebank voor vrijwilligers, informatieverstrekking over 

het vrijwilligerswerk, matching tussen vraag en aanbod 

2. Instellen van een vrijwilligersprijs 

3. Bevorderen van de kennis over het vrijwilligerswerk onder jongeren door 

maatschappelijke stages 

4. Continuering Vrijwilligersverzekering 

5. Aanhaken bij de landelijke actie NL doet! 

6. Vrijwilligerswerk als mogelijkheid voor het invullen van de tegenprestatie 

(WWB) 

 

Doelgroep Inwoners van de gemeente Ooststellingwerf en organisaties die vrijwilligers 

nodig hebben. 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Vrijwilligersorganisaties, Steunpunt Vrijwillige Inzet Ooststellingwerf van St. 

Scala en gemeente. 

Rol gemeente Regierol. Signaleren, communiceren, partijen bij elkaar brengen. 

Faciliteren middels deregulering 

 

Evaluatie  Jaarlijks via de reguliere gemeentelijke rapportages, nulmeting aantal en 

tevredenheid vrijwilligers maart 2012 (herhaling in 2014/2015). 

 

Status    - Nota Evaluatie informele zorg 2008-2011; speerpunten 2012-2015 

- Raamovereenkomst Stichting Scala 2013-2016 (Steunpunt Vrijwillige 

Inzet Ooststellingwerf) 

- Gemeentelijke collectieve Vrijwilligersverzekering 

- In maart 2012 onderzoek vrijwilligers & mantelzorgers 
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Ambitie 6. Ambitie 6. Ambitie 6. Ambitie 6. Ondersteuning bieden aan individuele vrijwilligers voor wie het doen vOndersteuning bieden aan individuele vrijwilligers voor wie het doen vOndersteuning bieden aan individuele vrijwilligers voor wie het doen vOndersteuning bieden aan individuele vrijwilligers voor wie het doen van an an an     

                   vrijwilligerswerk voor een aanzienlijk deel invulling geeft aan hun maatschappelijke                    vrijwilligerswerk voor een aanzienlijk deel invulling geeft aan hun maatschappelijke                    vrijwilligerswerk voor een aanzienlijk deel invulling geeft aan hun maatschappelijke                    vrijwilligerswerk voor een aanzienlijk deel invulling geeft aan hun maatschappelijke     

                   participatie bijvoorbeeld mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of aan                       participatie bijvoorbeeld mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of aan                       participatie bijvoorbeeld mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of aan                       participatie bijvoorbeeld mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of aan        

                   organisaties die rui                   organisaties die rui                   organisaties die rui                   organisaties die ruimte geven aan dat soort vrijwilligers. (Domein 1/Pmte geven aan dat soort vrijwilligers. (Domein 1/Pmte geven aan dat soort vrijwilligers. (Domein 1/Pmte geven aan dat soort vrijwilligers. (Domein 1/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 4). 4). 4). 4).    

                                                                        

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- de gemeente in 2014 een ondersteuningsstructuur heeft waarbij de begeleiding en de  

       bemiddeling van deze doelgroep richting het vrijwilligerswerk is geborgd. 

- het aantal uitkeringsgerechtigden met een WWB-uitkering dat vrijwilligerswerk verricht 

is toegenomen van 60 (meting op 01-07-2012) tot 75 op 01-01-2014.  

 

    

Wat gaan we  

doen? 

 

In het kader van ‘Voor wat, hoort wat’ uitkeringsgerechtigden met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren deel te nemen aan de samenleving door 

vrijwilligerswerk. Door het verrichten van vrijwilligerswerk wordt invulling 

gegeven aan de ‘Tegenprestatie’. Vrijwilligerswerk als eerste stap op weg naar 

maatschappelijke participatie, met op termijn het uiteindelijk doel (voor zover 

dit binnen de mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde ligt) het verrichten 

van een vorm van (parttime) arbeid. 

Uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt activeren en 

uit het isolement halen door toeleiding naar vrijwilligerswerk. 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

1. Samen met betrokken maatschappelijke instellingen afspraken maken over 

de toeleiding van deze doelgroep naar vrijwilligerswerk. 

2. Via de casemanagers meer uitkeringsgerechtigden toeleiden naar 

vrijwilligerswerk. Dit mogelijk met toepassing van de wettelijke 

mogelijkheid tot het vragen van een tegenprestatie in het kader van de 

WWB. 

3. Deelnemers aan het traject ‘Iedereen in Beweging’ (participatie en re-

integratietraject) via Scala toeleiden naar vrijwilligerswerk (contractueel 

vastgelegd dat tenminste 50% van de deelnemers vrijwilligerswerk gaat 

verrichten, conform het WMO-gedachtengoed, meedoen op eigen wijze). 

 

Doelgroep Uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

(specificering van ambitie 5). 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

Steunpunt Vrijwillige Inzet Ooststellingwerf, gemeente Ooststellingwerf  en 

stichting Scala (‘Iedereen in Beweging’)’. 

Rol gemeente Regierol 

 

Evaluatie  1. Meting deelname aantal uitkeringsgerechtigden dat vrijwilligerwerk doet 

via Civision Werk (door middel van een query) en meting stijging op de 

participatieladder (trede 3: het verrichten van onbetaalde werkzaamheden).  

2. Meting of deelname aan vrijwilligerswerk leidt tot een stijging op de 

participatieladder en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. 

3.  

Status    Lopend beleid op basis van de notitie Re-integratie Weststellingwerf – 



 21 

Ooststellingwerf, 2009 – 2012. In 2012 wordt nieuw beleid ontwikkeld en 

samen met Weststellingwerf beleidsmatig inhoud  gegeven aan de 

tegenprestatie. 

Raamovereenkomst Stichting Scala 2013-2016 (Steunpunt Vrijwillige Inzet 

Ooststellingwerf). 

Overeenkomst Re-integratietraject ‘Iedereen in Beweging’ met Scala. 

Gemeentelijke collectieve Vrijwilligersverzekering. 
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Ambitie 7. Mantelzorgers met een intensieve zorgtaak dienen voorzien te worden van passende en Ambitie 7. Mantelzorgers met een intensieve zorgtaak dienen voorzien te worden van passende en Ambitie 7. Mantelzorgers met een intensieve zorgtaak dienen voorzien te worden van passende en Ambitie 7. Mantelzorgers met een intensieve zorgtaak dienen voorzien te worden van passende en     

                   toegankelijke ondersteuning                    toegankelijke ondersteuning                    toegankelijke ondersteuning                    toegankelijke ondersteuning die aansluit op de vraag.die aansluit op de vraag.die aansluit op de vraag.die aansluit op de vraag. (Domein 1/P (Domein 1/P (Domein 1/P (Domein 1/Prestatieveld 4)restatieveld 4)restatieveld 4)restatieveld 4)....    

                                

De amDe amDe amDe ambitie is bereikt als:  bitie is bereikt als:  bitie is bereikt als:  bitie is bereikt als:      

- de tevredenheid van mantelzorgers over de ondersteuning die hen wordt geboden   

      vergelijkbaar is met andere gemeenten. Meting via klanttevredenheidsonderzoek    

      mantelzorgers. Nulmeting was in 2009: scores waren toen onder het gemiddelde. 

- de mate van overbelasting van onze mantelzorgers lager dan wel gelijk is aan de scores van 

andere gemeenten. Meting via SGBO klanttevredenheidsonderzoek mantelzorgers: in 2009 

een score van 5.4 (referentiegroep 5.3) De scores variëren tussen de 0 en 9, waarbij geldt: 

hoe hoger de score, des te hoger de mate van overbelasting. 

- een specifiek op de mantelzorgers gericht onderzoek heeft plaatsgevonden in 2012. 

    

Wat gaan we  

doen? 

 

Bij mantelzorgers met een intensieve zorgtaak de draagkracht vergroten en 

desgewenst de draaglast verminderen. Het doel hiervan is overbelasting 

voorkomen en de mantelzorger in staat stellen zijn/haar taak zo lang mogelijk 

te kunnen volhouden waarbij de mantelzorger zelf kan (blijven) participeren. 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

1. informatie en advies verstrekken aan mantelzorgers (zie ambitie 8) 

2. ondersteunende activiteiten ten behoeve van de mantelzorgers aanbieden 

die aansluit op hun vraag. Waar mantelzorgers behoefte aan hebben blijkt 

uit landelijk onderzoek in combinatie met het tevredenheidsonderzoek dat 

in 2012 gehouden wordt. 

3. jaarlijks aanbieden van respijtweekend. 

4. mantelzorgers betrekken bij indicatiegesprek Wmo-voorziening. 

5. aanhaken bij de Dag van de mantelzorg. Deze dag en de activiteit kan 

meerdere doelen hebben, maar in ieder geval waardering van onze 

mantelzorgers en proberen meer mantelzorgers te bereiken door 

publiciteit te zoeken. 

6. extra aandacht hebben voor en alert zijn op jonge mantelzorgers. Plan 

maken hoe wij hen gaan bereiken en inspelen op hun specifieke behoefte.  

7. de casemangers WWB houden in een mantelzorgsituatie waar mogelijk 

rekening met de belasting van de mantelzorger in relatie tot de afstemming 

van de arbeids- en re-integratieverplichtingen. 

8. in de gemeentelijke Dienstverleningskrant wordt specifiek aandacht 

besteed aan de (jongere) mantelzorger. 

9. uitvoering van het Projectplan Mantelzorgondersteuning. 

 

Doelgroep Mantelzorgers in de gemeente Ooststellingwerf. 

Extra aandacht voor jonge mantelzorgers. 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Organisaties die actief zijn op het gebied van mantelzorgondersteuning zoals 

thuiszorgorganisaties en organisaties die een vrijwilliger kunnen aanbieden ter 

ontlasting van de mantelzorger. 

Rol gemeente Regievoerend, faciliteren en uitvoerend 

 

Evaluatie  Meting tevredenheid en overbelasting in 2012. Herhaling gewenst in 
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2014/2015. 

 

Status    Evaluatie Nota Informele Zorg 2008-2012; speerpunten 2012-2015 
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    MMMMiddeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)iddeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)iddeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)iddeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)    

 

  2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    

Domein 1Domein 1Domein 1Domein 1         

PrestatievePrestatievePrestatievePrestatieveld 1ld 1ld 1ld 1         

Wijkbudgetten         40.162        40.162         40.162         40.162  

Dorpencoördinator         30.000        30.000         30.000         30.000  

Opbouwwerk        168.767      168.855        168.855        168.855  

Ouderenwerk         27.000        27.000         22.000         22.000  

Brede scholen         66.434        66.434         66.434         42.737  

Volwassenen educatie       154.153        76.406         76.406         76.406  

Sport *         92.448        75.000         75.000         30.000  

Kunstbeoefening       276.807      276.807        276.807        276.807  

Bibliotheek       594.913      524.716        524.716        524.716  

GGD niet zijnde jeugd       144.341      165.880        165.880        165.880  

Anti-discriminatie         10.000        10.000         10.000         10.000  

Centrale ondersteuning Scala 236.748 235.067 235.067 235.067  

        

Prestatieveld 4Prestatieveld 4Prestatieveld 4Prestatieveld 4      

Ondersteuning vrijwilligers 89.412 51.777 51.777 51.777 

Ondersteuning mantelzorgers         69.865        68.500         68.500         68.500  

       

Totaal domein 1Totaal domein 1Totaal domein 1Totaal domein 1    2.001.0502.001.0502.001.0502.001.050    1.816.6041.816.6041.816.6041.816.604    1.811.6041.811.6041.811.6041.811.604    1.742.9071.742.9071.742.9071.742.907    

 

* Een deel van het budget Sport wordt besteed binnen domein 2 “Opgroeien en opvoeden” t.b.v. 

sportactiviteiten voor jeugd. 

 

 

Incidentele gelden 

Aanvalsplan Stimuleringsregeling Aandachtsgebieden Fryslân, totaalbedrag € 225.000 (periode 

2011 t/m 2014) 

Aandachtsgebieden deelproject Werken en Participeren in het Haerenkwartier en Oosterwolde-

Zuid € 58.333 per jaar gedurende drie jaar
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Domein 2Domein 2Domein 2Domein 2. “Opgroeien en opvoeden”. “Opgroeien en opvoeden”. “Opgroeien en opvoeden”. “Opgroeien en opvoeden”    
 

Het Domein “opgroeien” valt in beginsel samen met prestatieveld 2 van de Wmo: op preventie 

gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen 

met opvoeden. De visie van de gemeente Ooststellingwerf op jeugdbeleid is: “De gemeente vindt het 

belangrijk dat kinderen en jeugd goed opgroeien en dat ze worden gestimuleerd in de zaken waar ze 

goed in zijn. Het beleid is erop gericht om de jeugd zo toe te rusten, dat ze zelfstandige en zelfredzame 

volwassenen worden”. Dit door:  

a) het waarborgen van de rechten van het kind; 

b) een sluitende “wrap-around” aanpak creëren voor jeugdigen van 0-23 jaar om maatschappelijke 

uitval onder jongeren te voorkomen; 

c) jeugd de kans te geven om te doen waar ze goed in zijn; 

d) indien nodig ouders ondersteuning te bieden bij het opvoeden van hun kinderen; 

e) het voorkomen van achterstand en uitval van jeugdigen in het onderwijs; 

f) jeugd bewust maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

Binnen het lokaal preventief jeugdbeleid is de gemeente verantwoordelijk voor: 

• informatie en advies; 

• signalering;  

• toeleiding naar zorg; 

• licht pedagogische hulp; 

• coördinatie van zorg. 

    

    

Algemene opdracht domein 2Algemene opdracht domein 2Algemene opdracht domein 2Algemene opdracht domein 2::::    

Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen die problemen hebben met Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen die problemen hebben met Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen die problemen hebben met Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen die problemen hebben met opgroeien en van ouders opgroeien en van ouders opgroeien en van ouders opgroeien en van ouders 

die problemen hebben met opvoeden.die problemen hebben met opvoeden.die problemen hebben met opvoeden.die problemen hebben met opvoeden.    

    

 

    

Prestatieveld 2:Prestatieveld 2:Prestatieveld 2:Prestatieveld 2: Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien  Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien  Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien  Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien     

                                                                                                        en van ouders met problemen met opvoeden.en van ouders met problemen met opvoeden.en van ouders met problemen met opvoeden.en van ouders met problemen met opvoeden.    

    

Ambitie 1.   Voorkomen dat kinderen, tieners en jongeren problemen krijgen of geven.  

 

Ambitie 2.   Kinderen stromen zonder achterstand het basisonderwijs in.  

 

Ambitie 3.   Jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie. 

 

Ambitie 4.   Kinderen, tieners, jongeren en ouders/opvoeders krijgen bij vragen of problemen   

                     rond opvoeden en opgroeien snel adequate informatie, hulp en begeleiding.  

 

Ambitie 5.   Het stimuleren van deelname van jongeren aan sportactiviteiten.  

 

Ambitie 6.   Het bevorderen van jeugdparticipatie.  

 

Ambitie 7.   Zorgvuldig en gezamenlijk met partners de transitie jeugdzorg naar gemeente  

                     bewerkstelligen. 
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Ambitie 1. Ambitie 1. Ambitie 1. Ambitie 1.         VoorkomenVoorkomenVoorkomenVoorkomen dat kinderen, tieners en jongeren problemen krijgen of geven.  dat kinderen, tieners en jongeren problemen krijgen of geven.  dat kinderen, tieners en jongeren problemen krijgen of geven.  dat kinderen, tieners en jongeren problemen krijgen of geven.     

        (        (        (        (DDDDomein 2/Pomein 2/Pomein 2/Pomein 2/Prestrestrestrestatieveldatieveldatieveldatieveld 2). 2). 2). 2).    

                                                                

De ambitie is bereikt als: 

- de resultaten van de landelijke jeugdmonitor § 3.1 t/m 3.3 in de periode 2012-2015   

      gelijkblijven of verbeteren. Kanttekening: door een hogere meldingsfrequentie die wordt      

      veroorzaakt door betere signalering en toeleiding, zullen de resultaten eerder negatief    

      dan positief uitvallen. 

- de overlast van en de strafbare feiten door jongeren daalt. We baseren ons daarbij op de  

      bestuursrapportage van openbaar ministerie, politie en de gemeente. Kanttekening: het  

      verhaal achter de cijfers is erg belangrijk en daarnaast afhankelijk van inzet op preventie  

      en de inzet van andere betrokken partijen. 

 

Wat gaan we  

doen? 

Terugbrengen en voorkomen van overlast en/of het plegen van strafbare feiten. 

Hoe gaan we 

het doen? 

1. Versterken van de ketenregie (CJG en Veiligheidshuis)  

        Vanaf twee kanten de ketenregie versterken. CJG benadert de     

        problematiek vanuit de zorgkant. Hoe kun je hulp bieden zodat     

        voorkomen wordt dat kinderen, tieners en jongeren problemen krijgen of  

        geven? Het veiligheidshuis (veiligheid) kijkt breder, naar de leefomgeving.   

        Waarom veroorzaakt een jongere problemen? 

2. Persoongerichte aanpak door kernpartners CJG en Veiligheidshuis 

        Bij klachten en meldingen gezamenlijk maatwerk leveren. Per  

        veiligheidsprobleem, en afhankelijk van de impact op de burger  

        (maatschappelijke onrust), wordt door verschillende instanties in beeld     

        gebracht: 

- wat er aan de hand is; 

- wat zijn de (on)mogelijkheden; 

- wat wordt er gedaan om het probleem beheersbaar te maken en door  

wie; 

- evaluatie. 

3. Preventielessen verzorgen op de scholen en de scholen stimuleren om het  

        Schoolveiligheidsplan te ontwikkelen of te actualiseren. Hierin staan  

        afspraken vermeld hoe in bepaalde  situaties  (o.a. pesten, vechtpartijen, 

        diefstal, drugsgebruik, dealen, alcoholgebruik, schennispleging) gehandeld 

        wordt.  

        Binnen de preventielessen is veel aandacht voor normen en waarden,  

        Waarbij de focus ligt op het herkennen van groepsdruk en grens-  

        overschrijdend gedrag   

 

Doelgroep Jeugd uit de gemeente Ooststellingwerf tot 23 jaar, hun ouders/opvoeders en 

een ieder die in aanraking komt met deze jongere (laatste groep i.v.m. 

preventie). 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis Fryslân, Kernteam CJG, Scala, 

woningstichtingen, Plaatselijke Belangen, Verslavingszorg Noord Nederland, 

onderwijsinstellingen, Ondernemers, Koninklijk Horeca Nederland,  Integraal 

Veiligheidsplatform, e.a. 
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Rol gemeente Regierol CJG en Veiligheidshuis (wettelijke verplichting) 

Uitvoerend: CJG-coördinator 

Uitvoerend: Preventiemedewerker (bovenwettelijk) 

 

Evaluatie  Via het integraal veiligheidsbeleid (1x per 4 jaar), jaarlijkse bestuurrapportage 

politie en jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân.  

Integraal Jeugdbeleid 2008 - 2012 

Schoolveiligheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. 

 

Status    Integrale Veiligheidszorg 2008-2012 

Integrale Veiligheidszorg 2013-2016  

Jeugdbeleid en Algemeen zorgbeleid 

Transitie veiligheidshuis 

Implementatie van de Voetbalwet (maatregelen bij ernstige overlast) 

Scenario Maatschappelijke onrust 
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Ambitie 2.Ambitie 2.Ambitie 2.Ambitie 2.     Kinderen stromen zonderKinderen stromen zonderKinderen stromen zonderKinderen stromen zonder achterstand het basisonderwijs in. (Domein 2/  achterstand het basisonderwijs in. (Domein 2/  achterstand het basisonderwijs in. (Domein 2/  achterstand het basisonderwijs in. (Domein 2/     

                                                                                        PPPPrestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 2) 2) 2) 2)....    

                                                

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- alle doelgroepkinderen voldoen aan de resultaatafspraken eind groep 2, zoals die in 2012  

      door de werkgroep VVE zijn vastgesteld. 

    

Wat gaan we  

doen? 

 

Aan elk kind wordt de mogelijkheid geboden de eigen talenten optimaal te 

ontwikkelen. Er zijn situaties waarin kinderen wel het vermogen hebben om 

zich goed te ontwikkelen maar niet de kans krijgen om die te benutten. 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

Alle doelgroepkinderen uit de gemeente Ooststellingwerf krijgen Voor- en 

Vroegschoolse Educatie aangeboden. 

 

Doelgroep Doelgroepkinderen zijn: 

1) gewichtenkinderen (o.b.v. landelijk geldende criteria) 

2) kinderen die door het consultatiebureau, logopedist of opstap(je) 

medewerker worden gesignaleerd 

3) kinderen die op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zitten, en door hun 

toetsgegevens hebben laten zien dat ze in aanmerking komen voor extra 

ondersteuning 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Het Plan van Aanpak 2010-2014 ‘Het jonge kind en de doorgaande lijn in 

Ooststellingwerf’ is in uitvoering. In de nota is vastgelegd welke kinderen in 

aanmerking komen voor een VVE-aanbod. Daarnaast is in de beleidsnota 

peuterspeelzaalwerk ‘Een goed begin is het halve werk‘ de kwaliteit van het 

peuterspeelzaalwerk, het aanbod Voorschoolse Educatie, de doelgroep van de 

Voorschoolse Educatie en de samenwerking met de kinderopvang in de 

Toekomstvisie vastgelegd. Deze Toekomstvisie sluit aan bij de kwaliteitseisen 

van de wet OKE en het Plan van Aanpak 2010-2014. 

Netwerkpartners zijn: 

- basisonderwijs 

- kinderopvang 

- peuterspeelzaalwerk 

- jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

- afdeling Samenleving 

 

Rol gemeente Regierol 

 

Evaluatie  Onderwijsmonitor gemeente Ooststellingwerf 

 

Status    In uitvoering: 

- Lokale Educatieve Agenda 2011-2014 

- Plan van Aanpak 2010-2014  “Het jonge kind en de doorgaande lijn in 

Ooststellingwerf” 

- Beleidsnota Peuterspeelzalenwerk “Een goed begin is het halve werk” 
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Ambitie 3.Ambitie 3.Ambitie 3.Ambitie 3.             Jongeren Jongeren Jongeren Jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie  (Domein 2/P verlaten het onderwijs met een startkwalificatie  (Domein 2/P verlaten het onderwijs met een startkwalificatie  (Domein 2/P verlaten het onderwijs met een startkwalificatie  (Domein 2/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld2)2)2)2)    

    

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- alle kinderen en jongeren die daartoe in staat zijn, deelnemen aan het onderwijs, school 

bezoeken en een startkwalificatie halen.    

    

Wat gaan we  

doen? 

 

De gemeente heeft de taak te waarborgen dat jongeren optimaal van het recht 

op onderwijs gebruik kunnen maken. Dit is verankerd in de Leerplichtwet 

1969 en de RMC-wet. De kern van deze taak ligt in het voorkomen van 

schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Signaleren, zorg en handhaven 

staan hierbij centraal. 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

1. Jongeren stimuleren hun opleiding weer op te pakken of te vervolgen. De 

aanpak is afhankelijk van het type en de ernst van de verzuimmelding en 

richt zich op de oorzaak. Het verzuim kan worden afgedaan met een 

waarschuwingsbrief en/of een gesprek met de leerling en ouders. Met het 

doel het schoolverzuim te beëindigen kan de leerplichtambtenaar (lpa) de 

leer-/kwalificatieplichtige, maar ook ouders en de school, helpen. De lpa 

kent de partners van het CJG die, afhankelijk van de vraag, een duidelijke 

meerwaarde hebben binnen de integrale aanpak van schoolverzuim en 

voortijdig schoolverlaten. 

2. Aanbieden van trajecten die (op termijn) leiden tot het verwerven van een 

startkwalificatie (of een diploma van de hoogst haalbare opleiding). 

 

Doelgroep Jongeren tot 27 jaar uit de gemeente Ooststellingwerf 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

- Onderwijs 

- Leerplicht 

- RMC 

- CJG 

- Sociaal Team 

- Stichting Scala 

- afdeling Publiekscentrum team dienstverlening Samenleving 

 

Rol gemeente Regierol 

 

Evaluatie  - Leerplichtverslag 

- Effectrapportage RMC 

- Pilotproject “Een startkwalificatie voor jongeren” 2011-2012 

 

Status    In uitvoering: 

- Lokale Educatieve Agenda 2011-2014 

- Pilotproject  “Een startkwalificatie voor jongeren” 2011-2012 

- Beleidsplan Leerplicht en RMC 2011-2015 
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Ambitie 4.Ambitie 4.Ambitie 4.Ambitie 4.    Kinderen, tieners, jongeren en ouders/opvoeders krijgen bij vragen of problemen  Kinderen, tieners, jongeren en ouders/opvoeders krijgen bij vragen of problemen  Kinderen, tieners, jongeren en ouders/opvoeders krijgen bij vragen of problemen  Kinderen, tieners, jongeren en ouders/opvoeders krijgen bij vragen of problemen      

                      rond opvoeden en opgroeien snel adequate infor                      rond opvoeden en opgroeien snel adequate infor                      rond opvoeden en opgroeien snel adequate infor                      rond opvoeden en opgroeien snel adequate informatie, hulp en begeleiding. matie, hulp en begeleiding. matie, hulp en begeleiding. matie, hulp en begeleiding.     

                     (                     (                     (                     (DDDDomein 2/Pomein 2/Pomein 2/Pomein 2/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 2) 2) 2) 2)....    

                                                                                

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- de gemeente over een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) beschikt. Dit CJG is bekend,  

      makkelijk te vinden en toegankelijk.   

- daar waar het CJG niet de juiste hulp en begeleiding kan bieden wordt adequaat jeugdzorg    

       ingeschakeld. 

 

Wat gaan we  

doen? 

 

Doorontwikkeling van Centrum voor jeugd en gezin (CJG). 

Kinderen, tieners, jongeren en ouders/opvoeders kunnen bij alle CJG-

professionals terecht met hun vragen. Zij vinden daar hun antwoord of worden 

efficiënt doorgeleid naar de persoon/instelling die dit antwoord weet te geven.  

 

Hoe gaan we 

het doen? 

Invulling en uitvoering geven aan het samenwerkingsconvenant CJG:  

- één kind/gezin, één plan!  

- netwerkpartners kennen elkaars kracht en aanbod via afstemming (o.a.   

   kernteam CJG) 

- netwerkstructuur 

- toegankelijke inlooppunten die zorgen voor vraagverheldering en 

doorgeleiding 

- kinderen en/of ouders krijgen bij deelnemende partners juiste informatie 

en/of doorgeleiding 

 

Doorontwikkelen en verbeteren zorgstructuren 

- partners faciliteren om adequater en efficiënter hulp te verlenen.  

 

Doelgroep Kinderen, tieners, jongeren en ouders/opvoeders 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Kernteam CJG 

Diverse netwerkpartners: 

- onderwijs 

- welzijnsinstelling 

 

Rol gemeente Regierol, aansturen ketensamenwerking en faciliteren. 

 

Evaluatie  CJG jaarverslag 

Evaluatie kernteam CJG. 

 

Status    In uitvoering 
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Ambitie 4.Ambitie 4.Ambitie 4.Ambitie 4.    KinderKinderKinderKinderen, tieners, jongeren en ouders/opvoeders krijgen bij vragen of problemen  en, tieners, jongeren en ouders/opvoeders krijgen bij vragen of problemen  en, tieners, jongeren en ouders/opvoeders krijgen bij vragen of problemen  en, tieners, jongeren en ouders/opvoeders krijgen bij vragen of problemen      

                      rond opvoeden en opgroeien snel adequate informatie, hulp en begeleiding.                       rond opvoeden en opgroeien snel adequate informatie, hulp en begeleiding.                       rond opvoeden en opgroeien snel adequate informatie, hulp en begeleiding.                       rond opvoeden en opgroeien snel adequate informatie, hulp en begeleiding.     

                     (                     (                     (                     (DDDDomein 2/Pomein 2/Pomein 2/Pomein 2/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 2). 2). 2). 2).    

                                                                                

De ambitie is De ambitie is De ambitie is De ambitie is bereikt als:bereikt als:bereikt als:bereikt als:    

- de gemeente over een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) beschikt. Dit CJG is bekend,  

      makkelijk te vinden en toegankelijk.   

    

Wat gaan we  

doen? 

Verbeteren van de informatievoorzieningen omtrent het CJG. 

Hoe gaan we 

het doen? 

- heldere en vindbare website die up to date is. 

- inlooppunten die heldere informatie bieden en doorverwijzen naar de   

   website. 

- algemene informatievoorzieningen in openbare aangelegenheden. 

- onderzoek naar de bereikbaarheid van het CJG. 

 

Doelgroep Kinderen, tieners, jongeren en ouders/opvoeders 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Kernteam CJG 

Diverse netwerkpartners: 

- onderwijs 

- welzijnsinstelling 

Overige instellingen (bv. Bibliotheek, kraamzorg) 

 

Rol gemeente Regierol, aansturen en faciliteren. 

 

Evaluatie  CJG jaarverslag (1e kwartaal).  

Cijfers bezoekers website 

Evaluatie CJG-telefoonnummer van GGD Fryslân 

 

Status    In uitvoering 
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Ambitie 5Ambitie 5Ambitie 5Ambitie 5.    Het stimuleren van deelname van jongeren aaHet stimuleren van deelname van jongeren aaHet stimuleren van deelname van jongeren aaHet stimuleren van deelname van jongeren aan sportactiviteiten. (Domein 2n sportactiviteiten. (Domein 2n sportactiviteiten. (Domein 2n sportactiviteiten. (Domein 2    

                                                                                        PPPPrestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 2) 2) 2) 2)    

    

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

-  95% van alle jongeren (13-18 jaar) beoefent een sport (intensieve fysieke bewegingssport) 

- het aantal jongeren (12-17) dat iedere dag 60 minuten matig intensief sport   

         (bewegingsnorm ) is verhoogd met 20 % t.o.v. de meting (door GGD) in 2009. 

 

Wat gaan we  

doen? 

 

Sportstimulering, met name voor jongeren (basisscholen en middelbare 

scholen). 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

- Via Sport Fryslân wordt een sportkennismakingsproject uitgevoerd op   

   basisscholen, middelbare scholen en voor volwassenen (NASB-project tot en   

   met 2014). 

- Kennismakingslessen op scholen met aandacht voor verschillende sporten en   

   voedingsadviezen.  

- Vanuit de categoriale bijstand worden middelen beschikbaar gesteld voor   

   jongeren o.a. om deel te kunnen nemen aan sportactiviteiten   

  (Participatiefonds en fonds Schoolgaande kinderen).    

 

Doelgroep Met name jongeren (basisonderwijs + voortgezet onderwijs). Daarnaast is er  

klein project gericht op volwassenen. Voor wat betreft punt 3 is de doelgroep 

jongeren die tot de minima behoren. 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Basisscholen, Middelbare scholen, sportverenigingen en ministerie  

- GGD (heeft als een speerpunt genoemd: overgewicht bestrijden)  

- Sport Fryslân 

- Gemeente West- en Ooststellingwerf en Opsterland 

-  

Rol gemeente Initiërend/ faciliteren 

 

Evaluatie  - Jaarlijks (verantwoording subsidieontvanger Sport Fryslân): aantal    

  deelnemende leerlingen, scholen en activiteiten. 

- Cijfers per gemeente van de GGD (om de 5 jaar) 

- Jaarrekening, Marap en Berap (cijfers categoriale bijstand) 

 

Status    Regulier beleid 

Sportnota “Zuidoost Friesland in beweging” 2009-2015 gezamenlijk met 

Weststellingwerf en Opsterland. 

Gezondheidsnota “Kunnen we u verleiden” 2008-2012 

Nieuwe gezondheidsnota in 2013 

Uitvoeringsnota Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 

Richtlijn Maatschappelijke Participatie 2012 

Verordening Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen 2012 

Beleidsregels Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen 2012 

 

Ambitie 6. Het bevorderen van jeugdparticipatie. (Domein 2 /PAmbitie 6. Het bevorderen van jeugdparticipatie. (Domein 2 /PAmbitie 6. Het bevorderen van jeugdparticipatie. (Domein 2 /PAmbitie 6. Het bevorderen van jeugdparticipatie. (Domein 2 /Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 2) 2) 2) 2)    
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De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als:     

- jongeren bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid betrokken zijn. Het gaat dan om  

      gemeentelijk beleid waarbij de mening van jongeren van belang is. 

    

Wat gaan we  

doen? 

 

Naar aanleiding van een speerpunt uit het Integraal jeugdbeleid 2008 – 2012: 

Jongeren een stem en een podium bieden om zodoende de betrokkenheid van 

jongeren bij hun eigen leefomgeving te stimuleren.  

 

Hoe gaan we 

het doen? 

De jongerenraad faciliteren door ruimte beschikbaar te stellen en te 

ondersteunen door het beschikbaar stellen van ambtelijke uren en een budget. 

 

Doelgroep Jongeren van de gemeente Ooststellingwerf 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Samenhang en afstemming met andere adviesraden zoals de cliëntenraad en de 

Wmo-raad. 

Rol gemeente Faciliteren en financierend   

 

Evaluatie  Jaarlijks legt de jongerenraad verantwoording af aan het college van b&w, aan 

de hand daarvan vindt een jaarlijkse evaluatie plaats. Uit de evaluatie is 

gebleken dat de ledenwerving een knelpunt is, waardoor de continuïteit in het 

gedrang komt.  

Jongerenparticipatie meenemen in het nieuw te ontwikkelen jeugdbeleid.  

 

Status    In uitvoering 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

AmbitieAmbitieAmbitieAmbitie 7.  7.  7.  7.                     ZorgvuldigZorgvuldigZorgvuldigZorgvuldig en gezamenlijk met partners de transitie jeugdzorg naar gemeente  en gezamenlijk met partners de transitie jeugdzorg naar gemeente  en gezamenlijk met partners de transitie jeugdzorg naar gemeente  en gezamenlijk met partners de transitie jeugdzorg naar gemeente     
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                        bewerkstelligen. (Domein 2/P                        bewerkstelligen. (Domein 2/P                        bewerkstelligen. (Domein 2/P                        bewerkstelligen. (Domein 2/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 2) 2) 2) 2)....    

    

De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als:     

- de transitie en transformatie in 2015 is afgerond en de gemeente jeugdzorg biedt. 

 

    
Wat gaan we  

doen? 

 

In de periode van 2014 tot en met 2015 zal de gemeente fasegewijs 

verantwoordelijk worden voor de ambulante hulp, de dag- en residentiële hulp, 

de overige onderdelen van de provinciale jeugdzorg, de jeugd-GGZ, jeugd-LVG 

en gesloten jeugdzorg. De jeugdreclassering en jeugdbescherming zullen aan 

het einde van die periode overgaan. 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak, opgesteld door een 

projectleider die is aangetrokken door Opsterland, West- en Ooststellingwerf 

voor deze transitie en transformatie. Dit plan van aanpak zal na vaststelling 

door het college aan de beide gemeenteraden aangeboden. 

Tevens is er een bestuursopdracht in voorbereiding, die in OWO-verband 

wordt ontwikkeld en uitgezet. In deze bestuursopdracht wordt uitdrukkelijk 

gekeken naar de samenhang van de verschillende transities (Wet Werken naar 

Vermogen, Transitie Begeleiding AWBZ – WMO en Jeugdzorg). 

 

Doelgroep Jongeren en hun opvoeders van de gemeente Ooststellingwerf. 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Bij de verdere uitwerking van deze transitie zal nadrukkelijk gekeken worden 

naar de samenhang met de transitie Wet Werken naar Vermogen en de 

transitie Begeleiding AWBZ-WMO. Dit wordt in OWO-verband opgepakt.  

Rol gemeente Regierol. 

 

Evaluatie  Op basis van bestuursopdracht en plan van aanpak.  

Jaarlijks via gemeentelijke rapportages. 

 

Status    In ontwikkeling. 
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Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)    

    
  2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    

Domein 2Domein 2Domein 2Domein 2         

PrestPrestPrestPrestatieveld 2atieveld 2atieveld 2atieveld 2         

CJG        726.112      709.587        696.666        696.666  

Jongerenwerk 449.919 307.385 307.259 307.259 

Kinderopvang (inspecties) 24.193 24.193 24.193 24.193 

Lokaal stimuleringsbeleid 270.399 270.399 270.399 270.399 

Peuterspeelzaalwerk 335.856 335.856 335.856 335.856 

Gezinscoach         50.000        50.000         50.000         50.000  

Leerplicht         17.073        17.073         17.073         17.073  

Preventielessen         10.000        10.000         10.000         10.000  

School maatschappelijk werk         96.100        96.100         96.100         96.100  

Vakantiespelen          6.886         6.886           6.886           6.886  

Transitie jeugdzorg*       

Totaal domein 2Totaal domein 2Totaal domein 2Totaal domein 2    1.986.5381.986.5381.986.5381.986.538    1.827.4791.827.4791.827.4791.827.479    1.814.4321.814.4321.814.4321.814.432    1.814.4321.814.4321.814.4321.814.432    

* is al wel meegenomen in het overzicht, maar budget nog niet bekend. 
 
Binnen domein 2 wordt een deel van het budget sport uit domein 1 besteed.
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Domein 3. “Makkelijker meedoen”Domein 3. “Makkelijker meedoen”Domein 3. “Makkelijker meedoen”Domein 3. “Makkelijker meedoen”    
Het Domein makkelijker meedoen omvat in beginsel de prestatievelden 3, 5 en 6 van de Wmo: 

• het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 

• 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; 

• 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 h un deelname aan het maatschappelijke 

verkeer. 

    

Prestatieveld 3Prestatieveld 3Prestatieveld 3Prestatieveld 3. Het geven van informatie, advies en clientondersteuning.. Het geven van informatie, advies en clientondersteuning.. Het geven van informatie, advies en clientondersteuning.. Het geven van informatie, advies en clientondersteuning.    

 

Ambitie 1. Het verbeteren van de (digitale) informatievoorziening van burgers, maatschappelijke  

                    instanties en organisaties op het gebied van voorzieningen op het gebied van wonen,  

                    welzijn en zorg (in relatie met de ontwikkelingen van het klantcontactcentrum).      

    

Prestatieveld 5Prestatieveld 5Prestatieveld 5Prestatieveld 5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van h. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van h. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van h. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het et et et     

                                                                                                            zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch                 

                                                                                                            psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.    

 

Ambitie 2.  De openbare ruimte is toegesneden op gebruik door de minder mobiele inwoner. 

    

Ambitie 3. Stimuleren dat er een variëteit is in woonaanbod en voldoende geschikte 

                   woningen voor ouderen en mensen met een beperking in toegankelijke wijken om de    

                   zelfredzaamheid van burgers te vergroten en daarmee individuele zorgvragen van  

                   burgers te verminderen. 

    

Prestatieveld 6Prestatieveld 6Prestatieveld 6Prestatieveld 6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch . Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch . Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch . Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch     

                                                                                                            psychisch probleem en aan menpsychisch probleem en aan menpsychisch probleem en aan menpsychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve sen met een psychosociaal probleem ten behoeve sen met een psychosociaal probleem ten behoeve sen met een psychosociaal probleem ten behoeve     

                                                                                                            van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het     

                                                                                                        maatschappelijk verkeer.maatschappelijk verkeer.maatschappelijk verkeer.maatschappelijk verkeer.    

    

Ambitie 4.  Alle inwoners dienen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen     

                    leefomgeving te kunnen blijven wonen.  

    

Ambitie 5.   Door de inzet van een dekkend netwerk van algemene en collectieve voorzieningen  

                    wordt een beroep op duurdere maatwerkoplossingen voor participatieproblemen  

                    voorkomen. Daar waar maatwerkoplossingen nodig zijn, sluiten die zo goed   

                    mogelijk aan bij de vraag van de burger. 

    

Ambitie 6.  De zelfwerkzaamheid en creativiteit van mensen stimuleren en ondersteunen, zodat  

                    mensen in staat zijn om zelf hun oplossingen te genereren. 
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Ambitie 1.Ambitie 1.Ambitie 1.Ambitie 1.    HHHHet verbeteren van de (digitale) informatievoorziening van burgers, maatschappet verbeteren van de (digitale) informatievoorziening van burgers, maatschappet verbeteren van de (digitale) informatievoorziening van burgers, maatschappet verbeteren van de (digitale) informatievoorziening van burgers, maatschappeeeelijke lijke lijke lijke     

                                                                            instanties en organisaties op hinstanties en organisaties op hinstanties en organisaties op hinstanties en organisaties op het gebied van voorzieningen op het gebied van wonen, et gebied van voorzieningen op het gebied van wonen, et gebied van voorzieningen op het gebied van wonen, et gebied van voorzieningen op het gebied van wonen,     

                                                                            welzijn en zorg (in relatie met de ontwikkelingen van het klantcontactcentrum).welzijn en zorg (in relatie met de ontwikkelingen van het klantcontactcentrum).welzijn en zorg (in relatie met de ontwikkelingen van het klantcontactcentrum).welzijn en zorg (in relatie met de ontwikkelingen van het klantcontactcentrum).                        

                   (D                   (D                   (D                   (Domein 3/Pomein 3/Pomein 3/Pomein 3/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 3) 3) 3) 3)    

    

De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als:     

- inwoners en maatschappelijke organisaties digitaal en d.m.v. persoonlijk contact 

(telefonisch of fysiek) informatie kunnen ontvangen voor het oplossen van een probleem 

op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het gaat hierbij om inwoners en organisaties 

die behoefte hebben aan informatie. 

    

Wat gaan we  

doen? 

 

Het verder doorontwikkelen van de dienstverlening op het terrein van wonen, 

welzijn en zorg in samenhang met de inrichting van het KCC. 

Hoe gaan we 

het doen? 

- De medewerkers van ’t Stip (Wmo-loket) blijven scholen t.a.v.   

gesprekstechnieken en kennis van de sociale kaart. 

- In 2012/2013 een digitale Sociale kaart aanschaffen die steeds up to date 

gehouden wordt. 

- De gemeentelijke website is in 2013 vernieuwd en voldoet aan de landelijk 

geldende webrichtlijnen (waaronder mogelijkheid vergroten lettertype en 

voorleesmogelijkheid). 

- In 2013 hebben we een nieuwe telefooncentrale geïmplementeerd in 

samenwerking met de buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland. Het 

telefoonbeleid is vernieuwd en de servicenormen zijn geactualiseerd 

- De producten en diensten catalogus wordt doorontwikkeld. De catalogus 

wordt onder andere uitgebreid met een kennisbank waardoor de burger 

aanvullende informatie over de producten en diensten zichtbaar is.  

- Om snel, efficient en goed te kunnen werken is het van belang om 

kwaliteitsnormen te stellen en onze dienstverlening daarop te toetsen. In 

2013 zijn de servicenormen voor de dienstverlening ontwikkeld  en 

geïmplementeerd. 

 

Doelgroep Alle inwoners van de gemeente Ooststellingwerf 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

Samenhang met inrichting van het KCC vanwege programma dienstverlening 

‘gemeente geeft antwoord!’ en organisaties die actief zijn op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg. 

 

Rol gemeente Uitvoerend qua dienstverlening 

 

Evaluatie  Over 4 jaar evalueren (middels evaluatie van Wmo-uitvoeringsnota 2012-2015) 

of de ambitie bereikt is daarbij rekening houdend wat aangegeven is onder ‘wat 

gaan we doen?’ en ‘Hoe gaan we het doen?’.  

Daarnaast kan geëvalueerd worden aan de hand van het programma 

dienstverlening ‘Gemeente geeft antwoord!’. In dit programma staat o.a. een 

tijdspad. 

 

Status    Inrichting KCC vanwege programma dienstverlening ‘Gemeente geeft 
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antwoord!’. 
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Ambitie 2. Ambitie 2. Ambitie 2. Ambitie 2.             De openbare ruimte is toegesneden op gebruik door de minder mobiDe openbare ruimte is toegesneden op gebruik door de minder mobiDe openbare ruimte is toegesneden op gebruik door de minder mobiDe openbare ruimte is toegesneden op gebruik door de minder mobiele inwoner.ele inwoner.ele inwoner.ele inwoner.    

                                ((((DDDDomein 3/Pomein 3/Pomein 3/Pomein 3/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 5) 5) 5) 5)    

    

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- eind 2012 minimaal 44% van de bushaltes zijn aangepast (conform doelstelling van de  

provincie). In de jaren na 2012 is de ambitie van het Gemeentelijk Verkeer- en 

Vervoerplan bepalend.  

    

Wat gaan we  

ervoor doen? 

 

- Bij (her)inrichting van de openbare ruimte ervoor zorgen dat minder mobiele   

   inwoners (waaronder we ook zintuiglijk beperkten rekenen) ook gebruik   

   kunnen maken van deze openbare ruimte. 

- Proberen die minder mobiele inwoners ervaren problemen op te lossen. 
 

Met openbare ruimte wordt een fysieke plaats bedoeld waar een groot deel van 

het publieke leven zich afspeelt. De meeste openbare ruimtes bevinden zich in 

de open lucht, maar ook vrij toegankelijke overheidsgebouwen en publieke 

instellingen worden tot de openbare ruimte gerekend. 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

- Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan houdt rekening met minder    

   mobiele inwoners (toegankelijk maken bushaltes, aantal en afmetingen van   

   gehandicaptenparkeerplaats, inrichting en breedte looproutes). 

- De Werkgroep Toegankelijkheid (WT) en de Voorlichting en Advies  

   Commissie (VAC) in stand houden met een gemeentelijke subsidie, zodat zij    

   de gemeente kunnen helpen bij het opsporen van knelpunten en advies   

   kunnen geven over de oplossing. Daarnaast kunnen zij een bijdrage leveren  

   aan de bewustwording van problemen waar een minder mobiele inwoner  

   mee te maken heeft of kan krijgen en meedenken in oplossingen. 

 

Doelgroep Minder mobiele inwoners 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

- Activiteiten van de afd. Ruimte  

- Werkgroep Toegankelijkheid 

- Voorlichting en Advies  Commissie 

- Woningbouwverenigingen 

- Exploitanten van openbare gebouwen, zoals bijv. de Bibliotheek 

- Ondernemersorganisaties zoals Commerciële Club Ooststellingwerf en  

Oosterwolde Promotion 

 

Rol gemeente Regievoerend (niet alleen de gemeente is hiervoor verantwoordelijk) en 

faciliterend. 

 

Evaluatie  Momenteel (maart 2012) zijn 27 bushaltes aangepast. De nog niet aangepaste 

bushaltes worden toegankelijk gemaakt bij herinrichting van een gebied waarin 

de bushalte staat. Geleidelijk ontstaat er dan een dekking van 100%. Vanuit 

provincie Fryslan is aangegeven dat 44% van de bushaltes aangepast moeten 

worden. Momenteel voldoen we daar nog niet aan.  

 

Status    Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan wordt vastgesteld in 2012. 
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Ambitie 3. Ambitie 3. Ambitie 3. Ambitie 3. Stimuleren dat er een variëteit is in woonaanbod en voldoende geschikteStimuleren dat er een variëteit is in woonaanbod en voldoende geschikteStimuleren dat er een variëteit is in woonaanbod en voldoende geschikteStimuleren dat er een variëteit is in woonaanbod en voldoende geschikte    

                                                                            woningen voor ouderen en mensen met eewoningen voor ouderen en mensen met eewoningen voor ouderen en mensen met eewoningen voor ouderen en mensen met een beperking in toegankelijke wijkenn beperking in toegankelijke wijkenn beperking in toegankelijke wijkenn beperking in toegankelijke wijken    om deom deom deom de                

                                                                            zelfredzaamheid van burgers te vergroten en daarmee individuele zorgvragen van zelfredzaamheid van burgers te vergroten en daarmee individuele zorgvragen van zelfredzaamheid van burgers te vergroten en daarmee individuele zorgvragen van zelfredzaamheid van burgers te vergroten en daarmee individuele zorgvragen van     

                                                                            burgers te verminderen. burgers te verminderen. burgers te verminderen. burgers te verminderen. (Domein 3/P(Domein 3/P(Domein 3/P(Domein 3/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 5) 5) 5) 5)    

    

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- de gemeente en de woningbouwverenigingen hierover prestatieafspraken hebben  

      gemaakt. 

- de gemeente, het VAC en/of de Werkgroep Toegankelijkheid meekijken en meedenken    

       bij nieuwbouwprojecten. 

-     woningeigenaren gestimuleerd worden om hun woning levensloopbestendig te maken. 

    

Wat gaan we  

ervoor doen? 

 

Woningeigenaren en (ver)huurders bewust maken van het belang van 

levensloopbestendige woningen en wat zij kunnen doen om een woning 

geschikt te maken voor een leven met beperkingen. 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

- Prestatieafspraken maken met woningbouwvereniging Actium en   

   WoonFriesland (vloeit vooruit het Woonplan 2011-2020). 

- Invoeren website Huistest.nl via de provincie.  

- De Werkgroep Toegankelijkheid (WT) en het VAC in stand houden met een   

   gemeentelijke subsidie. 

 

Doelgroep Alle inwoners van de gemeente Ooststellingwerf 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Samenhang met Woonbeleid. 

Netwerkpartners: 

- Woningbouwverenigingen Actium en WoonFriesland 

- VAC 

- Werkgroep Toegankelijkheid 

- Provincie (i.v.m. Huistest) 

 

Rol gemeente Stimuleren en faciliteren 

 

Evaluatie  - Ieder jaar worden de prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen     

   geëvalueerd en zo nodig aangepast. 

- Het VAC en de Werkgroep Toegankelijkheid schrijven ieder jaar een    

   jaarverslag. 

 

Status    Prestatieovereenkomst met woningbouwvereniging Actium en   

WoonFriesland (onderdeel van het Woonplan). 
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Ambitie 4.       Ambitie 4.       Ambitie 4.       Ambitie 4.       Alle inwoners dienen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen Alle inwoners dienen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen Alle inwoners dienen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen Alle inwoners dienen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen                 

                                                                                                    leefomgeving te kunnen blijven wonen.leefomgeving te kunnen blijven wonen.leefomgeving te kunnen blijven wonen.leefomgeving te kunnen blijven wonen. (Domein  (Domein  (Domein  (Domein 3/3/3/3/PPPPrestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 6) 6) 6) 6)    

    

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- de gemiddelde leeftijd waarop ouderen van een zelfstandige woning naar een  

       verzorgingshuis of verpleeghuis verhuizen, stijgt. 

- de Wmo-consulenten werken volgens het gedachtegoed van de Kanteling (zie Verdere   

      doorontwikkeling Kanteling onder meetpunten bij evaluatie)  

- de gebruikers tevreden zijn over de Wmo-Begeleiding (functie die wordt  
  overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo). 
 

Wat gaan we  

ervoor doen? 

 

Verdere doorontwikkeling van de Kanteling: 

- Gemeente en burgers moeten afstappen van de standaard voorzieningenlijst   

   en alle mogelijkheden verkennen om een hulpvraag op te lossen. Een   

   oplossing hoeft niet of niet alleen een gemeentelijke voorziening te zijn.   

   Hierbij staan maatwerk, behoud van regie over het eigen leven en    

   zelfredzaamheid voorop. 

- Samen met de inwoner wordt (in een vraagverhelderend keukentafelgesprek) 

vastgesteld wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en welke 

oplossingen daaraan bijdragen. Het gaat dan lang niet altijd om individuele 

voorzieningen, ook met algemeen aanbod kan het resultaat bereikt worden.    

 

Hoe gaan we 

het doen? 

- Gekantelde regelgeving ontwikkelen samen met de gemeenten   

Weststellingwerf en Opsterland ingaand op 1 januari 2013. Concreet gaat 

het dan om een gekantelde verordening, besluit, beleidsregels en 

(aanvraag)formulieren. 

- De Wmo-consulenten verder scholen in het voeren van het   

‘Keukentafelgesprek’ en het toepassen van de nieuwe regelgeving. 

 

Doelgroep Inwoners met een participatieprobleem en inwoners die ondersteuning nodig 

hebben bij het zelfstandig wonen. 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl, inrichting KCC en organisaties die actief 

zijn op de leefgebieden die in de Wmo worden onderscheiden (huisvesting, 

financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving om te leven, 

lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding). 

Partners: 

- Gemeenten Weststellingwerf en Opsterland 

- Organisaties die actief zijn op één of meerdere leefgebieden. 

 

Rol gemeente Uitvoerend 

 

Evaluatie  De Wmo-consulenten werken volgens het gedachtegoed van de Kanteling. 

Meetpunten: 

- op 1 januari 2013 een gekantelde Verordening, Besluit, Beleidsregels en 

(aanvraag)formulieren; 

- gesprek over de participatie en zelfredzaamheid op de acht leefgebieden is   

  gevoerd en uitkomsten zijn schriftelijk vastgelegd (uitzonderingen mogelijk   
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  bijv. afhankelijk van het probleem van de cliënt en onze bekendheid met de  

  cliënt); 

- resultaten en oplossingen van een probleem zijn benoemd en schriftelijk   

  vastgelegd waarbij niet alleen de bijdrage van gemeentelijke voorzieningen bij   

  het oplossen van een probleem is onderzocht; 

- cliënttevredenheid neemt toe (t.o.v. het klanttevredenheidsonderzoek 2010): 

• tevredenheid over aanvraag en afhandeling; 

• meer mensen ervaren de ondersteuning als een verbetering in hun 

situatie; 

• meer mensen vinden dat de ondersteuning bijdraagt aan het 

zelfstandig kunnen blijven wonen en het kunnen blijven meedoen 

aan de maatschappij.   

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht tot een jaarlijks 

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO).  

 

Status    Verordening Wmo, Financieel Besluit Wmo en Beleidsregels Wmo 
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AAAAmbitie 4.       mbitie 4.       mbitie 4.       mbitie 4.       Alle inwoners dienen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen Alle inwoners dienen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen Alle inwoners dienen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen Alle inwoners dienen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen                 

                                                                                                    leefomgeving te kunnen blijven wonen.leefomgeving te kunnen blijven wonen.leefomgeving te kunnen blijven wonen.leefomgeving te kunnen blijven wonen. (Domein 3/ P (Domein 3/ P (Domein 3/ P (Domein 3/ Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 6) 6) 6) 6)    

    

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- de gemiddelde leeftijd waarop ouderen van een zelfstandige woning naar een  

       verzorgingshuis of verpleeghuis verhuizen, stijgt. 

- de Wmo-consulenten werken volgens de gedachtegoed van de Kanteling (zie Verdere   

      doorontwikkeling Kanteling onder meetpunten bij evaluatie)  

- de gebruikers tevreden zijn over de Wmo-Begeleiding (functie die wordt  
  overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo). 

    
Wat gaan we  

ervoor doen? 

 

Aan de hand van een probleem dat een inwoner ervaart en zijn/haar vraag een 

(tijdelijke) oplossing bieden die iemand in staat stelt te participeren en 

zelfredzaam te zijn. Dit nadat bekeken is of en hoe iemand zelf een probleem 

kan oplossen eventueel met behulp van zijn/haar netwerk. 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

- Algemene, collectieve en/of individuele voorzieningen inzetten. 

- Inwoners informeren en adviseren hoe zij zo lang mogelijk zelfstandig   

   kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren (via bijv. ’t Stip en   

   preventief huisbezoek). 

- Financiële ondersteuning van het Sociaal team. Het Sociaal team komt in 

actie bij meervoudige en complexe problematiek waar meerdere 

kennisdisciplines bij betrokken (moeten) zijn.  

 

Doelgroep Inwoners met een probleem op het gebied van participatie en zelfredzaamheid. 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

 

Samenhang met ambitie 5 en 6  

Netwerkpartners: 

organisaties die actief zijn op de leefgebieden die in de Wmo worden 

onderscheiden (huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch 

functioneren, zingeving om te leven, lichamelijk functioneren, praktisch 

functioneren en dagbesteding). 

 

Rol gemeente Regierol, faciliteren en uitvoerend 

 

Evaluatie  - Eénmaal per vier jaar conform de Wmo-verordening 

- Klanttevredenheidsonderzoeken: de laatste op het terrein individuele   

 voorzieningen is gehouden over het jaar 2010. 

- Sociaal Team: verantwoording in jaarverslag van Scala 

 

Status    Verordening Wmo, Financieel Besluit Wmo en Beleidsregels Wmo 

Convenant Sociaal Team 2011/ subsidiebeschikking Scala 2012 
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AAAAmbitie 4.       mbitie 4.       mbitie 4.       mbitie 4.       Alle inwoners dienen zo lang moAlle inwoners dienen zo lang moAlle inwoners dienen zo lang moAlle inwoners dienen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen gelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen gelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen gelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen                 

                                                                                                    leefomgeving te kunnen blijven wonen.leefomgeving te kunnen blijven wonen.leefomgeving te kunnen blijven wonen.leefomgeving te kunnen blijven wonen. (Domein 3/P (Domein 3/P (Domein 3/P (Domein 3/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 6) 6) 6) 6)    

    

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- de gemiddelde leeftijd waarop ouderen van een zelfstandige woning naar een  

       verzorgingshuis of verpleeghuis verhuizen, stijgt. 

- de Wmo-consulenten werken volgens de gedachtegoed van de Kanteling (zie Verdere   

      doorontwikkeling Kanteling onder meetpunten bij evaluatie)  

- de gebruikers tevreden zijn over de Wmo-Begeleiding (functie die waarschijnlijk wordt  
  overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo). 

    

Wat gaan we  

ervoor doen? 

 

Invulling geven aan de transitie Begeleiding.   

Hoe gaan we 

het doen? 

Dit is beschreven in het plan van aanpak transitie Begeleiding maart 2012. Dit 

plan is geschreven voor de val van het kabinet en dient aangepast te worden 

zodra er meer duidelijkheid is over het landelijke traject. 

 

Doelgroep Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse 

levensverrichtingen, bij het aanbrengen en behouden van structuur over het 

persoonlijk leven en daarover regie te voeren. Dit geldt voor inwoners zonder 

verblijfsindicatie. 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

Dit is beschreven in het plan van aanpak en het inventarisatiedocument. 

Rol gemeente Regievoerend, uitvoerend en faciliteren 

 

Evaluatie  Door middel van klanttevredenheidsonderzoeken kan gemeten worden in 

hoeverre inwoners tevreden zijn over de ondersteuning die zij  via de gemeente 

ontvangen. 

 

Status    In afwachting van landelijke ontwikkelingen en interne besluitvorming 

(nieuwe bestuursopdracht) m.b.t. de drie Decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ 

Begeleiding en Wet Werken naar Vermogen) met Weststellingwerf, 

Opsterland en Ooststellingwerf (OWO-verband). 
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Ambitie 5. Ambitie 5. Ambitie 5. Ambitie 5.                     Door de inzetDoor de inzetDoor de inzetDoor de inzet van een dekkend netwerk van algemene en collectieve voorzieningen  van een dekkend netwerk van algemene en collectieve voorzieningen  van een dekkend netwerk van algemene en collectieve voorzieningen  van een dekkend netwerk van algemene en collectieve voorzieningen     

                                                                                                wordt een beroep op duurdere maatwerkoplossingen voor participatieproblemen wordt een beroep op duurdere maatwerkoplossingen voor participatieproblemen wordt een beroep op duurdere maatwerkoplossingen voor participatieproblemen wordt een beroep op duurdere maatwerkoplossingen voor participatieproblemen     

                                                                                                voorkomen. Daar waar maatwerkoplossingen nodig zijn, sluiten divoorkomen. Daar waar maatwerkoplossingen nodig zijn, sluiten divoorkomen. Daar waar maatwerkoplossingen nodig zijn, sluiten divoorkomen. Daar waar maatwerkoplossingen nodig zijn, sluiten die zo goed e zo goed e zo goed e zo goed         

                                                                                                mogelijk aan bij de vraag van de burger.mogelijk aan bij de vraag van de burger.mogelijk aan bij de vraag van de burger.mogelijk aan bij de vraag van de burger. (Domein 3/ P (Domein 3/ P (Domein 3/ P (Domein 3/ Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 6) 6) 6) 6)    

    

De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als: De ambitie is bereikt als:     

- daar waar mogelijk problemen van inwoners (deels) opgelost kunnen worden met een  

      algemene of een collectieve voorziening.  

    
Wat gaan we  

ervoor doen? 

 

Daar waar mogelijk algemene of collectieve voorzieningen inzetten en zo nodig 

nieuwe voorzieningen creëren ter voorkoming van de inzet van duurdere 

individuele voorzieningen.  

 

Of het mogelijk is, hangt af van de verhouding betaalbaarheid van een 

voorziening in relatie tot het gebruik hiervan en of een probleem c.q. de vraag 

zich leent voor oplossing via een algemene of collectieve voorziening. 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

- Een digitale Sociale kaart aanschaffen die steeds up to date gehouden wordt   

  (staat ook onder ambitie 1 van domein 3), zodat er een compleet,   

  overzichtelijk en actueel overzicht is van algemene voorzieningen. 

- Consulenten hanteren voor het oplossen van een probleem steeds dezelfde    

   volgorde: is iemand in staat zelf het probleem oplossen? Misschien met   

   behulp van het netwerk? Met behulp van een algemene voorziening? Een   

   collectieve voorziening? En als laatste de inzet van een individuele   

   voorziening.  

- Pilot Waskemeer ´georganiseerde burenhulp´ financieel ondersteunen.   

  Indien de pilot succesvol is dan deze financieel blijven ondersteunen en de   

  mogelijkheden onderzoeken voor uitbreiding naar andere dorpen. 

- Het verstrekken van subsidies aan vrijwilligersorganisaties die inwoners    

   ondersteunen op het gebied van wonen, welzijn en zorg zoals   

  thuisadministratie, rouwverwerking, bestrijding van eenzaamheid, etc.  

- Steeds alert blijven op mogelijkheden om een algemene of collectieve   

   voorziening te creëren als vervanging van individuele voorzieningen.  

 

Doelgroep Alle inwoners van de gemeente Ooststellingwerf 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

Welzijn Nieuwe Stijl: baken 5 is een doordachte balans van collectief en 

individueel. 

 

Netwerkpartners: organisaties die algemene of collectieve voorzieningen 

hebben en organisaties die een rol kunnen spelen bij het opzetten daarvan. Dat 

zullen vooral (vrijwilligers)organisaties zijn die actief zijn op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg. 

 

Rol gemeente Regievoerend, faciliteren en uitvoerend 

 

Evaluatie  - Door middel van klanttevredenheidsonderzoek kan gemeten worden in   
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   hoeverre inwoners tevreden zijn over collectief vervoer. Meting 2010:  

   gemiddelde rapportcijfer een 7,6. 

- Verantwoording van organisaties die een subsidie hebben ontvangen voor   

   een algemene voorziening. 

 

Status    Verordening Wmo, Financieel Besluit Wmo en Beleidsregels Wmo 
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Ambitie 6. Ambitie 6. Ambitie 6. Ambitie 6.    De zelfwerkzaamheid en creativiteit van mensen stimuleren en ondersteunen, zodat    De zelfwerkzaamheid en creativiteit van mensen stimuleren en ondersteunen, zodat    De zelfwerkzaamheid en creativiteit van mensen stimuleren en ondersteunen, zodat    De zelfwerkzaamheid en creativiteit van mensen stimuleren en ondersteunen, zodat     

                                                                         mensen in staat zijn om zelf hun oplossingen te genereren.     mensen in staat zijn om zelf hun oplossingen te genereren.     mensen in staat zijn om zelf hun oplossingen te genereren.     mensen in staat zijn om zelf hun oplossingen te genereren.    

                                                                                        (Domein 3/P(Domein 3/P(Domein 3/P(Domein 3/Prestatieveldrestatieveldrestatieveldrestatieveld 6) 6) 6) 6)    

    

De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:De ambitie is bereikt als:    

- de gemeente ondersteuning biedt bij de zelfwerkzaamheid en creativiteit. 

 

Wat gaan we  

ervoor doen? 

Inwoners stimuleren en zo mogelijk faciliteren om gebruik te maken van hun 

eigen kracht (en die van hun netwerk). 

 

Hoe gaan we 

het doen? 

1. Consulenten hanteren voor het oplossen van een probleem steeds dezelfde 

volgorde: is iemand in staat zelf het probleem oplossen? Misschien met 

behulp van het netwerk? Met behulp van een algemene voorziening? Een 

collectieve voorziening? En als laatste de inzet van een individuele 

voorziening.  

2. Onderzoeken hoe de gemeente de inzet van de eigen kracht kan faciliteren 

(bijv. via de methode eigen kracht conferentie en de eigenkrachtwijzer). 

3. Het verstrekken van persoonsgebonden budgetten voor individuele 

voorzieningen op verzoek van de aanvrager. 

 

Doelgroep Inwoners van de gemeente Ooststellingwerf met een participatieprobleem 

 

Samenhang en 

afstemming 

netwerkpartners 

Afd. Publiekscentrum team dienstverlening Samenleving en organisaties die 

een rol kunnen spelen bij het bespreekbaar maken van de eigen kracht en/of 

het inzetten van de eigen kracht. 

 

Rol gemeente Regievoerend en faciliteren  

 

Evaluatie  Evalueren welke ondersteuning de gemeente biedt bij de zelfwerkzaamheid en 

creativiteit. 

 

Status    Verordening Wmo, Financieel Besluit Wmo en Beleidsregels Wmo 
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Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)    

    

  2012 2013 2014 2015 

Domein 3Domein 3Domein 3Domein 3         

Prestatieveld 3Prestatieveld 3Prestatieveld 3Prestatieveld 3         

Wmo loket          9.859         9.859     

Uitvoering Wmo aanvragen       133.156      125.656        118.156        118.156  

Algemeen maatschappelijk werk       165.337      165.337        165.337        165.337  

       

Prestatieveld 5Prestatieveld 5Prestatieveld 5Prestatieveld 5         

Subsidies VAC en WTO          4.216         4.216           4.216           4.216  

Gehandicapten initiatieven          3.001         3.001           3.001           3.001  

       

Prestatieveld 6Prestatieveld 6Prestatieveld 6Prestatieveld 6         

Vervoersvoorzieningen       733.533      733.533        733.533        733.533  

Woningvoorzieningen       213.724      213.724        213.724        213.724  

Leerlingenvervoer       491.399      491.399        491.399        491.399  

Hulp bij het huishouden    2.870.199   2.870.199     2.870.199     2.870.199  

Begeleiding AWBZ*      

Gehandicapten parkeerkaart (GPK)          8.763         8.763           8.763           8.763  

       

Totaal domein 3Totaal domein 3Totaal domein 3Totaal domein 3       4.633.187    4.633.187    4.633.187    4.633.187      4.625.687  4.625.687  4.625.687  4.625.687        4.608.328    4.608.328    4.608.328    4.608.328        4.608.328    4.608.328    4.608.328    4.608.328     
* is al wel meegenomen in het overzicht, maar budget nog niet bekend. 
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Domein 4. “Preventie zorg en opvang”Domein 4. “Preventie zorg en opvang”Domein 4. “Preventie zorg en opvang”Domein 4. “Preventie zorg en opvang”        
Het Domein preventie, zorg en opvang valt in beginsel samen met de prestatievelden 7, 8 en 9 van 

de Wmo: 

• het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en beleid ter bestrijding 

van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd;  

• het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden 

van psychosociale hulp bij rampen; 

• het bevorderen van verslavingsbeleid. 
 

CentrumgemeenteCentrumgemeenteCentrumgemeenteCentrumgemeente    

De centrumgemeente Leeuwarden is verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van deze drie 

prestatievelden en ontvangt hiervoor een doeluitkering. Deze uitkering gaat vanuit het Rijk 

rechtstreeks naar de centrumgemeente. De gemeente Leeuwarden is centrumgemeente voor de 

regio Friesland. 

Bij de besteding van deze uitkering overlegt de gemeente Leeuwarden met de gemeenten uit de 

regio. Het vaststellen van beleid en creeëren van voorzieningen is een verantwoordelijkheid van 

de centrumgemeente. 

Leeuwarden is derhalve eerstverantwoordelijke voor de maatschappelijke opvang, vrouwen 

opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg. Dit betekent niet 

vanzelfsprekend dat de uitvoering van deze prestatievelden fysiek in Leeuwarden plaatsvindt. 

Daar waar gewenst kan dit dichterbij tot zelfs lokaal zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld verslavingszorg 

aangeboden in onze gemeente. 

 

Ambities Ambities Ambities Ambities Centrumgemeente Leeuwarden Centrumgemeente Leeuwarden Centrumgemeente Leeuwarden Centrumgemeente Leeuwarden 2012201220122012----2015201520152015    

De ambities op de prestatievelden 7, 8 en 9 zijn voor de jaren 2012 tot en met 2016 vastgelegd in 

de beleidsnota ‘Kompas maatschappelijke opvang voor de regio Fryslân, met Leeuwarden als 

centrumgemeente’. De beleidsnota 2012-2016 is in april 2012 vastgesteld door het college van 

b&w van de gemeente Leeuwarden.  

 

Prestatieveld 7.   Maatschappelijke opvang 
Maatschappelijke opvang betreft opvang van mensen die door uiteenlopende problemen dakloos 

of thuisloos zijn geworden. Bijvoorbeeld door relatieproblemen, (huiselijk) geweld, een 

psychiatrische aandoening of geldproblemen. Maatschappelijke opvang omvat niet alleen het 

(tijdelijk) verlenen van onderdak, maar ook het verstrekken van maaltijden en individuele 

begeleiding. Waar mogelijk wordt gestreefd naar rehabilitatie: terugkeer naar een zelfstandig en 

zelfredzaam leven. 

 

Prestatieveld 8.      Bieden van openbare geestelijke gezondheidszorg 
De centrumgemeente regelt activiteiten ter bevordering van de openbare geestelijke 

gezondheidszorg en zorgt voor afstemming tussen de verschillende activiteiten en instanties. Doel 

is het bereiken en begeleiden van kwetsbare mensen maar ook om preventie maatregelen te 

treffen die de geestelijke gezondheidszorg verbeteren. Het betreft uiteenlopende problematiek als 

psychische problemen, eenzaamheid, depressie, ADHD, pesten, dementie, autisme, geweld of 

rouw. Voorbeelden zijn slachtofferhulp, crisismeldpunten, behandeling door het Riagg, Vangnet 

en Advies, lotgenotengroepen, en telefonische hulpdiensten.  
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Prestatieveld 9.  Bieden ambulante verslavingszorg. 

Dit prestatieveld betreft de hulp aan verslaafden en het voorkomen dat mensen verslaafd raken. 

Het gaat niet alleen om drugsverslaving, maar ook om bijvoorbeeld alcoholverslaving en 

gokverslaving. De centrumgemeente zorgt dat dit beleid in goede samenhang en in samenwerking 

met de uitvoerende instanties wordt uitgevoerd. Individuele geneeskundige zorg is niet de taak 

van de gemeente. 

 

Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)    
    

  2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    

Domein 4Domein 4Domein 4Domein 4         

Prestatieveld 7/8/9Prestatieveld 7/8/9Prestatieveld 7/8/9Prestatieveld 7/8/9         

Begeleiding lokaal 64.828 34.828 14.828 14.828 

Huiselijk geweld 15.000 15.000 15.000 15.000 

       

Totaal domein 4Totaal domein 4Totaal domein 4Totaal domein 4    79.82879.82879.82879.828    49.82849.82849.82849.828    29.82829.82829.82829.828    29.82829.82829.82829.828    
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Burgerparticipatie en horizontale sturingBurgerparticipatie en horizontale sturingBurgerparticipatie en horizontale sturingBurgerparticipatie en horizontale sturing    
Naast de invulling die wordt gegeven aan de prestatievelden, zoals beschreven in deze nota, houdt 

de gemeente zich ook bezig met zaken als Burgerparticipatie en horizontale sturing. 

Burgerparticipatie is het actief betrekken van inwoners bij het tot stand komen en het evalueren 

van het gemeentelijk beleid. De gemeente vindt het van belang om gebruik te maken van de 

kennis en deskundigheid van haar inwoners. Bijkomende voordelen van burgerparticipatie zijn: 

- het draagt bij aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid; 

- het draagt bij aan het draagvlak voor het beleid; 

- het versterkt de legitimiteit van het beleid; 

- het versterkt de betrokkenheid van de burgers bij de samenleving en bij de uitvoering van 

het beleid. 

 

Horizontale sturing houdt in dat de gemeente aan haar inwoners verantwoording  aflegt over de 

inspanningen die zij verricht op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en de 

resultaten daarvan. 

 

Onze ambitie op dit terrein voor 2012- 2015 is het actief betrekken van inwoners bij het tot stand 

komen en het evalueren van het gemeentelijk beleid. 

Om deze ambitie te bewerkstelligen zijn er verschillende klankborden in het leven geroepen: 

 

WMO-raad 

Deze raad is een officieel maar ook onafhankelijk werkend adviesorgaan van het gemeentebestuur. 

Het college is over veel zaken binnen de Wmo verplicht om advies te vragen aan de Wmo-raad. 

Maar de raad kan ook ongevraagd advies uitbrengen over het gemeentelijk beleid met betrekking 

tot de Wet maatschappelijke ondersteuning.  

Bij de adviezen die de raad uitbrengt gaat niet over individuele burgers of 'gevallen', maar steeds 

over het vaststellen, het uitvoeren en het controleren van het beleid binnen de Wmo.  

Om de gemeente goed te kunnen adviseren hebben zij inzage in notities, nota's, beleidsstukken, 

raadsvoorstellen etc. Bij vaak voorkomende klachten van dezelfde strekking kunnen zij de 

gemeente op haar beleid aanspreken. 

 

De Wmo-raad bestaat vooral uit mensen die de belangen van specifieke doelgroepen behartigen. 

Daarbij valt te denken aan ouderen, mensen met een beperking, mantelzorgers, mensen in de 

geestelijke gezondheidszorg, maar ook vrijwilligers en hun verenigingen en mensen die zich 

inzetten voor de leefbaarheid van de dorpskernen in de gemeente. De Wmo-raad bestaat minimaal 

uit 5 en maximaal 17 leden. 

 

Jeugdraad 

De jeugdraad is ook een gemeentelijk adviesorgaan. Het is de officiële spreekbuis van de kinderen 

en jongeren richting het gemeentebestuur. De jeugdraad is een verzameling jonge mensen die 

zich bekommeren om wat het gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en 

jongeren. Jongeren kunnen via de jeugdraad hun mening over het jeugdbeleid te kennen geven en 

het jeugdbeleid mee vormgeven.  

Het gemeentebestuur is niet verplicht om het advies van de jeugdraad op te volgen maar moet het 

wel vragen over alles wat met jeugdbeleid te maken heeft. Zelf kan de jeugdraad ook beslissen om 

advies uit te brengen. 

De agendapunten op de jeugdraad kunnen zijn: subsidiereglementen, fuiven, aanplakborden, 

skate-parken etc. 
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Plaatselijk belangen  

Het doel van een plaatselijk belang is het stimuleren van het verenigingsleven en de belangen van 

de inwoners te behartiging op het gebied van de leefbaarheid. Dit doen ze door contacten te 

onderhouden met de gemeente en met overige relevante organisaties, instellingen en 

verenigingen. Ze werken veel samen met andere verenigingen binnen het eigen dorp en wonen 

vergaderingen bij. Voor de informatieverstrekking richting de inwoners geven ze lezingen en 

andere voordrachten en doen publicaties in woord en geschrift, maar natuurlijk ook via de eigen 

website. 

Daarnaast bevordert een plaatselijk belang sociale en culturele contacten en stimuleert het 

bijeenkomsten en organiseert het activiteiten in het kader van het algemeen belang en in het 

bijzonder van de leefbaarheid. 

 
Bewonerscommissies 

Het doel van een bewonerscommissie is het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat. 

Daarbij kan gedacht worden aan zaken als groenonderhoud en verkeersveiligheid, maar ook aan 

voorzieningen. 

Daarnaast wil een bewonerscommissie een bijdrage leveren aan de onderlinge verstandhouding en 

saamhorigheid in de wijken. Namens de inwoners wil de commissie een aanspreekpunt zijn voor 

de gemeente. 

 

Werkgroep mantelzorg 

De werkgroep Mantelzorg heeft zich met ingang van 1 juli 2012 opgeheven. Zij had als doel 

laagdrempelige informatie te verstrekken aan mantelzorgers. Ook hield de werkgroep zich bezig 

met belangenbehartiging van mantelzorgers. 

Als blijk van het waarderen van de mantelzorgers organiseerde de werkgroep jaarlijks “De dag van 

de Mantelzorg”. Ook nam de werkgroep deel aan de regionale werkgroep die het Respijtweekeind 

organiseert. Het doel van het respijtweekeind is om de mantelzorger te ontlasten door middel van 

het aanbieden van een respijtweekeind.  

De organisatie van beide activiteiten zullen (voorlopig) door de ambtelijke organisatie worden 

opgepakt.  

 

De mantelzorgondersteuning is een belangrijk aandachtspunt. Op dit moment wordt gekeken naar 

een nieuwe structuur om de mantelzorgers in onze gemeente te ondersteunen.  

Eind 2012/begin 2013 zal er nieuw beleid v.w.b. de mantelzorgondersteuning worden voorgelegd.  

De organisatie van de Dag van de Mantelzorg en het Respijtweekeind zal binnen de nieuwe 

ondersteuningsstructuur worden ondergebracht. 

 

Cliëntenraad  

De Cliëntenraad Ooststellingwerf heeft tot doel de belangen te behartigen van personen die 

aanspraak (kunnen) maken op een uitkering of verstrekking van de afdeling Publiekscentrum, 

team Dienstverlening Samenleving of op wie anderszins het gemeentelijke minimabeleid van 

toepassing is. De Cliëntenraad adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en 

wethouders, de commissie Welzijn en het hoofd van de afdeling Publiekscentrum, gevraagd en 

ongevraagd. Dit doen zij over alle onderwerpen die te maken hebben met het ontwikkelen van 

gemeentelijke beleid voor mensen die aanspraak (kunnen) maken op een uitkering of verstrekking 

van de afdeling Publiekscentrum, team Dienstverlening Samenleving, de uitvoering van het 

beleid, de controle op het beleid en de evaluatie van het beleid. 

Om de gemeente goed te kunnen adviseren hebben zij inzage in notities, nota's, beleidsstukken, 
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raadsvoorstellen etc. Bij vaak voorkomende klachten van dezelfde strekking kunnen zij de 

gemeente op haar beleid aanspreken. 

 

De cliëntenraad bestaat uit maximaal 13 leden. Negen leden namens een organisatie en vier 

individuele cliënten. De organisaties zijn: Vrouwen in de bijstand; Raad van Kerken; Humanitas  

Vakbond FNV; Vakbond CNV ;Vrouwenbond FNV; Ouderenbond ANBO; Ouderenbond PCOB 

en Vereniging van Gehandicapten en Arbeidsongeschikten (VGAO).  De individuele leden zijn 

personen die als cliënt staan ingeschreven bij de afdeling Publiekscentrum, team Dienstverlening 

Samenleving. 
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TotaalTotaalTotaalTotaal    ffffinancieel overzicht Wmoinancieel overzicht Wmoinancieel overzicht Wmoinancieel overzicht Wmo 

  

De Wet maatschappelijke ondersteuning is op 1 januari 2007 ingevoerd. Belangrijk uitgangspunt is 

dat met bundeling van wetten integraal beleid mogelijk is. Dat integrale beleid wordt 

weergegeven door middel van de negen prestatievelden. Die zijn zodanig ruim geformuleerd dat 

in feite een groot deel van het gemeentelijke beleid direct of indirect onder de Wmo valt. Om dat 

te voorkomen is met de kaderstellende nota 'Samen er op af!' een begrenzing aangegeven door 

middel van vier domeinen: 

1. Samen leven in buurt en dorp; 

2. Opgroeien en opvoeden; 

3. Meedoen makkelijker maken; 

4. Preventie zorg en opvang. 

 

Ondanks de begrenzing zijn er veel producten die een relatie met de Wmo hebben. Er zijn daarom 

keuzes gemaakt.  

Niet meegenomen in het Wmo-budget zijn bijvoorbeeld de volgende taken: 

- Onderwijs (taak ligt bij schoolbestuur), maar wel lokaal stimuleringsbeleid (kinderopvang, 

onderwijsachterstanden, etc.) 

- Huisvestingsbeleid scholen (ligt bij afdeling Ruimte) 

- Veiligheid 

- Uitvoering Wet Werk en Bijstand en minimabeleid 

- Gebiedsagenda (afdeling Ruimte) 

- Cultuurbehoud (Friese Waterlinie, monumentenzorg, subsidie historische verenigingen). 

Cultuur dat de sociale samenhang en de ontwikkeling van het individu bevordert zoals 

subsidiering Bibliotheek en kunstbeoefening is wel onder de Wmo geschaard. 

 

Bovenstaande taken komen wel ten goede aan de sociale samenhang en hebben ook een duidelijke 

relatie met de Wmo, maar rekenen we niet tot de Wmo.  

Zie voor overlap onderstaand figuur. 
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Hierna treft u een overzicht van de middeleninzet die in 2012 tot en met 2015 voor de uitvoering 

van taken en activiteiten in de begroting zijn opgenomen en onder de Wmo zijn geschaard. Dit is 

exclusief de ambtelijke uren. Voor incidentele uitgaven kan een beroep worden gedaan op de 

Wmo-reserve. 
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 Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)Middeleninzet Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)    

         

           

             2012201220122012                                        2013201320132013                                        2014201420142014                                        2015201520152015     

Domein 1Domein 1Domein 1Domein 1          

Prestatieveld 1Prestatieveld 1Prestatieveld 1Prestatieveld 1          

Wijkbudgetten         40.162        40.162         40.162         40.162   

Dorpencoördinator         30.000        30.000         30.000         30.000   

Opbouwwerk        168.767      168.855        168.855        168.855   

Ouderenwerk         27.000        27.000         22.000         22.000   

Brede scholen         66.434        66.434         66.434         42.737   

Volwassenen educatie       154.153        76.406         76.406         76.406   

Sport         92.448        75.000         75.000          30.000   

Kunstbeoefening       276.807      276.807        276.807        276.807   

Bibliotheek       594.913      524.716        524.716        524.716   

GGD niet zijnde jeugd       144.341      165.880        165.880        165.880   

Anti-discriminatie         10.000        10.000          10.000          10.000  

Centrale ondersteuning Scala       236.748      235.067       235.067        235.067 

                       

Prestatieveld 4Prestatieveld 4Prestatieveld 4Prestatieveld 4          

Ondersteuning vrijwilligers         89.412        51.777         51.777         51.777   

Ondersteuning mantelzorgers         69.865        68.500         68.500         68.500   

        

Totaal domein 1Totaal domein 1Totaal domein 1Totaal domein 1                2.001.0502.001.0502.001.0502.001.050            1.816.6041.816.6041.816.6041.816.604                    1.811.6041.811.6041.811.6041.811.604                    1.742.9071.742.9071.742.9071.742.907         

        

Domein 2Domein 2Domein 2Domein 2          

Prestatieveld 2Prestatieveld 2Prestatieveld 2Prestatieveld 2          

CJG        726.112      709.587        696.666        696.666   

Jongerenwerk       449.919      307.385        307.259        307.259   

Kinderopvang (inspecties)         24.193        24.193          24.193         24.193 

Lokaal stimuleringsbeleid       270.399      270.399        270.399        270.399   

Peuterspeelzaalwerk       335.856      335.856        335.856        335.856   

Gezinscoach         50.000        50.000         50.000         50.000   

Leerplicht         17.073        17.073         17.073         17.073   

Preventielessen         10.000        10.000         10.000         10.000   

School maatschappelijk werk         96.100        96.100         96.100         96.100   

Vakantiespelen           6.886          6.886           6.886           6.886 

Transitie jeugdzorg*       

        

Totaal domein 2Totaal domein 2Totaal domein 2Totaal domein 2                1.986.5381.986.5381.986.5381.986.538            1.827.4791.827.4791.827.4791.827.479                    1.814.4321.814.4321.814.4321.814.432                    1.814.4321.814.4321.814.4321.814.432         



 57 

        

Domein 3Domein 3Domein 3Domein 3          

Prestatieveld 3Prestatieveld 3Prestatieveld 3Prestatieveld 3          

Wmo loket          9.859         9.859      

Uitvoering Wmo aanvragen       133.156      125.656        118.156        118.156   

Algemeen maatschappelijk werk       165.337      165.337        165.337        165.337   

        

Prestatieveld 5Prestatieveld 5Prestatieveld 5Prestatieveld 5          

Subsidies VAC en WTO          4.216         4.216           4.216           4.216   

Gehandicapten initiatieven          3.001         3.001           3.001           3.001   

        

Prestatieveld 6Prestatieveld 6Prestatieveld 6Prestatieveld 6          

Vervoersvoorzieningen       733.533      733.533        733.533        733.533   

Woningvoorzieningen       213.724      213.724        213.724        213.724   

Leerlingenvervoer       491.399      491.399        491.399        491.399   

Hulp bij het huishouden    2.870.199   2.870.199     2.870.199     2.870.199   

Gehandicapten parkeerkaart (GPK)          8.763         8.763           8.763           8.763   

Begeleiding AWBZ*       

        

Totaal domein 3Totaal domein 3Totaal domein 3Totaal domein 3       4.633.187    4.633.187    4.633.187    4.633.187      4.625.687  4.625.687  4.625.687  4.625.687        4.608.328    4.608.328    4.608.328    4.608.328        4.608.328    4.608.328    4.608.328    4.608.328      

        

Domein 4Domein 4Domein 4Domein 4          

Prestatieveld 7/8/9Prestatieveld 7/8/9Prestatieveld 7/8/9Prestatieveld 7/8/9          

Begeleiding lokaal         64.828        34.828         14.828         14.828   

Huiselijk geweld         15.000        15.000         15.000         15.000   

        
Totaal domein 4         79.828        49.828         29.828         29.828   
        
Burgerparticipatie       
Jeugdraad           7.259         7.259           7.259           7.259   
Wmo-raad         15.200        15.200         15.200         15.200   
Cliëntenraad            7.700         7.700           7.700           7.700 
       
TOTAAL WMO UITGAVEN    8.730.762   8.349.757     8.294.351     8.225.654   
           
* is al wel meegenomen in het overzicht, maar budget nog niet bekend.   

    


