Bijlage l: Activiteitenoverzicht uitvoeringsplan Wmo en Jeugd
Speerpunt
Onderwerp
Actie
Jeugdhulp
Inzet POH bij huisartsen en convenant
Efficiente inzet jeugdhulp
zorgroute huis- en jeugdartsen

Gerichte preventie

Toelichting
Afstemming tussen huis- en jeugdartsen, KP en
ST verbeteren om de inzet van specialistische
(GGZ) zorg te beperken / anders in te zetten.

Uitvoering
gemeente en huisartsen

Tijdpad
4e kwartaal 2017 - 2e kw
2018

Jeugdhulp

Alternatief aanbod zorgboerderijen

Gezinnen meer in eigen kracht plaatsen,
gemeente
waardoor opvang niet meer nodig is (bijv.
gezinsberaad). Andere vormen voor dagbesteding
onderzoeken, o.a. netwerkgezinnen.

Jeugdhulp

Onderzoek kosten jeugdhulp

Om kosten te besparen op jeugdhulp is belangrijk Gemeente en regio
te kijken waardoor deze kosten precies ontstaan. Rivierenland

Vroegsignalering

Vroegsignalering bij vindplaatsen kind en
jongere

Met schriftelijke/mondelinge voorlichting gebruik gemeente
wettelijk verplichte meldcode kindermishandeling
en huiselijk geweld onder aandacht brengen bij
scholen, kinderopvang, verenigingen en kerken.
Hierbij de vragenlijst van kinderombudsman
gebruiken als startpunt.

Leerplicht en voortijdig
schoolverlaten

Pilot aanpak schoolverzuim M@ZL

M@ZL (spreek uit: mazzel) staat voor Medische
gemeente,
Advisering van de Ziek gemelde Leerling en is een leerplichtambtenaar, GGD,
integrale aanpak om leerlingen met
scholen
ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te
begeleiden. Dankzij M@ZL verlaagt de omvang
van ziekteverzuim waardoor schooluitval (met alle
gevolgen van dien) kan worden voorkomen.

3e kwartaal 2018 - 3e
kwartaal 2019

Jeugdhulp / aansluiting
onderwijs arbeidsmarkt

Samenwerken aan de toekomst van
jongeren: 16–27 jaar

Met gebruik van de toolkit jongeren ondersteunen gemeente, RMC
naar zelfredzaamheid door een integrale en
consulent/lpa, SWB, gem
preventieve aanpak op de gebieden onderwijs,
Buren, werkgevers
werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen.
Aandacht voor rol lokale werkgevers.

2e kwartaal 2018 - 4e
kwartaal 2018 e.v.

Onderwijs (aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt)

Significante uitbreiding personele
capaciteit voor begeleiding schoolverlaters
Praktijkonderwijs/voortgezet speciaal
onderwijs naar werk met ondersteuning
(garantiebaan)

Na 2015 stromen jongeren uit PRO/Vso niet
Gemeente, gemeente Buren
meer in de Sociale Werkvoorziening en
en (praktijk)scholen.
nauwelijks meer in de Wajong. Zij vallen nu over
het algemeen onder de participatiewet. Streven is
deze jongeren zoveel mogelijk aansluitend aan
hun opleiding naar werk te begeleiden.
Wetswijzigingen in 2016 en 2017 hebben dit
proces gelukkig inmiddels vereenvoudigd. Deze
taak legt een toenemend beslag op de
uitvoerende organisatie. De doelgroep neemt
immers elk (school)jaar in omvang toe. In overleg
met gemeente Buren wordt onderzocht of de
capaciteit die gemeente Buren voor deze
doelgroep inzet, significant worden uitgebreid.

Jeugdhulp

Inzet mindfull parenting

Groepstraining voor ouders met een kind met
beperking of ander gedrag, waarbij ouders de
situatie niet meer kunnen overzien. De
bijeenkomsten bestaan uit meditatie (tot rust
komen/anders denken en ouderbegeleiding).
Methode is effectief bewezen.

Kosten 2018
€60.000,-

4e kwartaal 2017 - 2e kw
2018

2018
1e kwartaal 2018 - 2e kw
2018

€ 8.500,-

gemeente en aanbieder (Pro
Persona?)

2018

doorlopend naar behoefte

Jeugdhulp

Aandacht voor groepen jeugdigen die
Specifiek aanbod ontwikkelen voor kleine
vanwege hun gezinssituatie vergrote kans doelgroepen (getraumatiseerde kinderen
lopen in jeugdhulp terecht te komen.
statushouders, kinderen uit arme gezinnen, jonge
mantelzorgers, KOPP kinderen, kinderen van
gescheiden ouders of ouders met
relatieproblemen)
Pilot "Welzijn op recept"
Een methode om mensen met psychosociale
klachten vanuit de huisartspraktijk door te
verwijzen naar welzijnsactiviteiten en zo duurdere
zorg te voorkomen. Het is mogelijk om een
specifieke doelgroep aan te wijzen (bijvoorbeeld
eenzaamheid ouderen/ontlasten ouders grote
gezinnen). De pilot vanuit het preventieteam zal
mogelijk eerder starten.
Iris in de buurt
Onderzoeken mogelijkheden inzet Iris in de Buurt.
Dit is: Zo snel mogelijk (binnen 24 uur) iemand
van IrisZorg op een melding af laten gaan van
verslaving. Zo kom je bij mensen achter de
voordeur waar je anders niet komt.
Taalhuis
Onderzoeken van mogelijkheden voor opzet van
een Taalhuis. Taalhuis is een samenwerking met
bibliotheek, ROC, welzijn en andere partners waar
mensen kunnen komen en gericht
advies/ondersteuning krijgen op het gebied van
taal/rekenen/digitalisering.

gemeente, onderwijs,
kinderopvang,

Taal voor thuis

Onderzoeken mogelijkheden Taal voor thuis. Dit is
een oudercursus voor laag taalvaardige ouders
van kinderen tussen de 2 – 12 jaar. Vrijwilligers
behandelen met ouders thema’s die hun kinderen
ook bij VVE krijgen.
Vitale inwoners
Onderzoeken van mogelijkheden om onze
inwoners te laten wonen, leren, recreëren en
werken in een omgeving waarin een gezonde
leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Een
instrument hiervoor is bijvoorbeeld Betuwe kleurt
blauw.
Zelfstandig leren reizen met OV of de fiets Versterkt de zelfredzaamheid van jongeren met
continueren.
een beperking en ondersteunt hen in het
ontwikkelen van hun eigen kracht.
Inzet projectsubsudie Bewegen voor jong De projectsubsidie wordt verstrekt ten behoeve
en oud.
van nieuwe activiteiten die bijdragen aan
het welzijn en/of participatie van inwoners van
het dorp, waaronder expliciet ook niet leden
dienen te worden verstaan. Uitwerking conform
amendement 9-11-2017.

gemeente,bibliotheek,
ggd,peuteropvang

2018 e.v.

gemeente, zorgaanbieders,
welzijnorganisaties,
sportaanbieders,vrijwilligers

2018 e.v.

gemeente, scholen, MEE,
Arriva

1e kwartaal 2018 e.v.

Welzijn/gezondheid

JOGG

gemeente, zorgaanbieders,
welzijnorganisaties,
sportaanbieders,vrijwilligers

Gezin

Versterken relaties

Welzijn

Gezondheid

Bibliotheek

Bibliotheek

Welzijn/gezondheid

Leerlingenvervoer

Bewegen

3e kwartaal 2018 - 3e
kwartaal 2019 e.v.

gemeente, zorgaanbieders,
2e kwartaal 2018 - 3e
welzijnorganisaties,
kwartaal 2019 e.v.
sportaanbieders,vrijwilligers,pr
eventieteam

gemeente,
IrisZorg,woningbouw,politie
huisartsen

2018 e.v.

gemeente,
2018 e.v.
bibliotheek,roc,welzijnsinstelli
ngen,scholen

Gemeente, sportverenigingen, 2018 - 2022
maatschappelijke organisaties
en ondernemers werkzaam in
welzijnssector

€ 25.000
Jongeren Op Gezond Gewicht streeft naar een
samenleving waarin alle kinderen en jongeren
wonen, leren, recreëren en werken in een
omgeving waarin een gezonde leefstijl de
normaalste zaak van de wereld is.
Het opstellen van een notitie over het versterken
van relaties conform motie van 9 november 2017

Gemeente, scholen, kerken en
maatschappelijke organisaties

2018 e.v.

1-mei-18

Verbetering uitvoering

Veiligheid

Inzet HALT voor preventie op scholen

Statushouders

Inzet op snelle integratie

Wmo/ Jeugdhulp

Netwerkoverleg

Gemeente, scholen en HALT

Gemeente,
welzijnsorganisaties,
vluchtelingenwerk en
gemeente Buren.

Opzetten van een netwerkoverleg waarin wordt
Gemeente, scholen,
afgestemd over de zorg en ondersteuning in
zorgaanbieders, huisartsen en
Neder-Betuwe en casussen (anoniem)bespreken. partners in zorg en welzijn.

1-apr-18

2018 e.v.

1e kwartaal 2018

Organisatie Sociaal domein Plan van aanpak implementatie
aanbevelingen onderzoek Zorgfocuz

Gemeente en partners in zorg 1e kw 2018 - 3e kw 2018
en welzijn

Jeugdhulp / passend
onderwijs

In november 2017 zijn de uitkomsten van het
onderzoek van Zorgfocus 'Evaluatie Sociaal
domein' opgeleverd. Deze aanbevelingen
verdienen opvolging. In een plan van aanpak
wordt aangegeven hoe dit wordt gedaan
Aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp Om ‘gesteggel’ tussen gemeente en onderwijs te
verbeteren
voorkomen over wie verantwoordelijk is voor
kosten van hulp/ondersteuning zou het mooi zijn
als er meer samenwerking tot stand komt en het
belang van de jeugdige voorop komt te staan. De
ondersteunings- en zorgadvies teams anders
organiseren (aandacht voor invulling
schoolmaatschappelijk werk). Aansluiting zoeken
bij regionaal project 'Verbinding onderwijsjeugdhulp'.

Gemeente, scholen en
zorgaanbieders

Professionele instellingen werken samen
als één team aan één opdracht.

2e kw 2018 e.v.

Welzijn

Versteviging Sociale
infrastructuur in de dorpen

Inventariseren bij de scholen m.b.t gewenste
voorlichtingslessen door HALT. N.a.v.
amendement raad 9-11-2017.
Door projecten als Matching waarin
statushouders sneller in verbinding komen met
werk en activiteiten krijgen aangeboden om
verder kennis te maken met de Nederlandse taal
en cultuur wordt hun integratie versneld.
Statushouders kunnen op deze manier sneller
meedoen in de samenleving

Wonen

Wmo

Gezamenlijke realisatie van voorliggend collectief
(gericht preventief) aanbod op basis van vooraf
bepaalde doelstellingen vanuit WMO/Jeugd.
Partijen werken samen aan één opdracht vanuit
één budget, waarbij resultaatmeting onderdeel is
van de opdracht.
Afspraken woningcorporatie over
Diverse specifieke doelgroepen als inwoners die
huisvesting bijzondere doelgroepen
ondersteuning nodig hebben, ouderen, inwoners
die begeleid of berschermd wonen of jongeren
die hier niet buiten vallen, maar wel
ondersteuning nodig hebben vragen om
specifieke huisvesting. Om dit te realiseren
moeten afspraken wordne gemaakt met de
woningcorporatie.
Toegankelijkheid openbare voorzieningen Het VN-verdrag schrijft voor dat mensen met een
beperking betrokken moeten worden. Mensen
met een beperking ervaren regelmatig drempels
als zij aan de samenleving willen deelnemen.
Bijvoorbeeld omdat gebouwen, toiletten,
websites, speeltuinen of winkels niet toegankelijk
zijn.

1e kw 2018 - 3e kw 2018

Gemeente en
woningcorporatie

Gemeente

2018

Doorlopend

Sociale samenhang

Dag van de Dialoog

Een dag te organisaeren waarin thema’s die
Gemeente,
raken aan
welzijnsorganisaties en
antidiscriminatie, emancipatie en sociale
Ieder1gelijk
samenhang op een ongedwongen manier binnen
de NederBetuwse samenleving besproken kunnen worden,
waarbij er ruimte en respect is voor verschillende
opvattingen. Uitwerking gebeurt conform
amendement van 9-11-2017

Huishoudelijke
ondersteuning

Omvorming Huishoudelijke ondersteuning Plan om van bestaande resultaatfinanciering over
te gaan naar het Utrechts model waarbij
Huishoudelijke ondersteuning ook wordt ingezet
als algemene voorziening
Beleidsplan armoede
Maken beleidsplan armoede
Beleidsplan schuldhulpverlening
Maken beleidsplan schuldhulpverlening
Nieuwe aanbesteding 2019 e.v.
In 2018 vindt een aanbesteding plaats voor de
inkoop van Wmo en jeugd in 2019 e.v.
Onderzoek toegankelijkheid hulpmiddelen Eindgebruikers hebben – als ze gebruik maken
van de WMO of Wlz - geen zeggenschap over
voorkeuren of wensen in hulpmiddelen. Dit is in
het stelsel zo geregeld dat de gemeente, de
zorgverzekeraar of het zorgkantoor dat
voorschrijft en leveranciersafspraken heeft.

Eenmalig in 2e kwartaal
2018

€ 5.000,00

In/aankoopafspraken
aanscherpen

Armoede
Schuldhulpverlening
Inkoop Wmo/jeugd
Hulpmiddelen

Aanpassen
subsidiesystematiek

Zorg

Opnemen kaders bij zorgaanbod nietverzekerden

Procedures

Kleine aanpassingen subsidieverordening De uitvoering van de verordening leidt op een
om knelpunten op te lossen
tweetal onderdelen tot knelpunten. Dit voorstel
tot wijziging van de verordening is bedoeld om die
knelpunten op te lossen.
Beleidsregels Subsidieverordening
Het formuleren van beleidsregels als uitwerking
van de bestaande verordening.
Organiseren 4-jaarlijkse
Per dorp 4-jaarlijkseen bijeenkomst met de
doprsprogrammabijeenkomsten
verenigingen organiseren
(dorpsprogrammabijeenkomsten) in samenhang
met de subsidiecyclus.
Monitoring
Monitoren van 15 indicatoren en hier de raad 3
jaarlijks over te informeren.
Opzetten sturingssysteem Sociaal domein Monitoren en evalueren zijn middelen om op een
goede manier te kunnen sturen. Een
sturingsmodel wordt ontwikkeld, wat voor de raad
en college zichtbaar maakt wat het effect is van
de activiteiten van organisaties op de problemen
die er in de dorpen leven. Voor het opzetten
hiervan wordt extern advies ingezet.
Implementatie en verfijning
Na opzet van een sturingssysteem moet dit
sturingssysteem
verder geimplementeerd en verfijnd.

Subsidieverlening
Subisidieverlening

Sturing en monitoring

Sturing en monitoren
Sturing en monitoren

Sturing en monitoren

Gemeente en
thuiszorgorganisaties

2018 e.v.

Gemeente
Gemeente
Gemeente en regio
Rivierenland
Gemeente

1e kwartaal 2018
1e kwartaal 2018
2018 e.v.
2018

Inwoners krijgen een vooraf bepaald aantal
Gemeente en zorgaanbieders
behandelingen vergoed, bekostigd vanuit de
aanvullende verzekering. Dan stopt het aanbod
vaak,omdat inwoners het dan zelf moeten gaan
betalen. Bij inwoners die niet verzekerd zijn wordt
de behandeling 100% vergoed. Onderzocht wordt
hoe dit gelijkgetrokken kan worden.

2018

Gemeente

1 kwartaal 2018

Gemeente

4e kwartaal 2018

Gemeente verenigingen

2018 e.v.

Gemeente

3 jaarlijks structureel.

Gemeente

4e kwartaal 2017 en 2018

Gemeente

2019 ev

€ 40.000

Op orde brengen van
financien

Sturing en monitoren

Evaluatie

Financien

Uitvoeren verleande verordeningen

Financien

Uitvoeren beleidsregels bijzondere
bijstand
Herijking budgetten

Financien

Om goed te kunnen sturen zal met regelmaat
moeten worden geevalueerd en waar nodig
moeten worden bijgestuurd.
In december 2018 staan de vaststelling van
nieuwe verordeningen op de agenda van de raad.
Hierin zijn aanpassingen gedaan om procsses
sneller en eenvoudiger te maken.
Uitvoeren van de aangepaste regels van
bijzondere bijstand
Herijking van budgetten op basis van werkelijke
cijfers en dit afzetten tegen voorgaande jaren en
een verwachting opstellen voor komende jaren

Gemeente

Jaarlijks te beginnen bij 1e
kwartaal 2019

Gemeente

Doorlopend

Gemeente

Doorlopend

Gemeente

Doorlopend, jaarlijks in het
2e kwartaal

