
       Deelplannen   

 Wmo/Volksgezondheid en 

 Minima 

Datum: 19-04-2021 

Door: Ramon Vulink/Nelly de Lange 

 



Uw raad aan de voorkant meenemen 

 

Vandaag:  beeld vormen en inventariseren 

30 augustus :  oordeel vormen 

13 september:  besluit 

 

Volgens planning procesvoorstel begin februari 

 

Aan de hand van de bijgevoegde memo agenda vandaag: 

• Samenhang overkoepelende plan (beide plannen) 

• Risico’s Wmo komende jaren (toegevoegd) 

• Koers/beoogde resultaten (dit deel uitgelicht per deelplan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van deze presentatie 
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BOB-methode 
Beeld vormen 
Oordeel vormen 
Besluit  



 

 

 

 

 

 

Eerste concretisering vanuit 

overkoepelend beleidsplan Sociaal 
Domein 
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Financiële ontwikkelingen doordecentralisatie Beschermd Wonen 

• Nieuw objectief verdeelmodel gemeentefonds 2023 

• Scheve verdeling voorzieningen 

• Overgang Wmo  Wlz  

 

Aanzuigende werking Abonnementstarief 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële risico’s WMO 
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Beoogde resultaten 
3.1 Wij versterken de zelfredzaamheid en sociale cohesie   

3.2 Wij versterken een gezonde leefstijl 

3.3 Wij versterken ouderen 

3.4 Wij versterken de gezondheidszorg  

3.5 Wij ondersteunen mantelzorgers en  vrijwilligers 

3.6 Wij ondersteunen kwetsbare inwoners  

3.7 Wij ondersteunen inwoners die dat nodig hebben 

3.8 Wij werken resultaatgericht, efficiënt en effectief 

3.9 Wij werken binnen de financiële kaders  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept deelplan Wmo/Volksgezondheid 

Deelplannen Wmo/Gezondheid en Minima       

19-04-2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

Concept deelplan Wmo/Volksgezondheid 
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Beoogd resultaat Beoogde maatregel 
3.1 Wij versterken de zelfredzaamheid en 
 sociale cohesie door:  

- Het initiatief / de energie van zelfredzame 
inwoners benutten 

- ??? 

3.2 Wij versterken een gezonde leefstijl door: - Het opstellen van een lokaal preventieakkoord 
- ??? 

3.3 Wij versterken ouderen door: - Het sociaal loket positioneren voor de juiste 
plek voor kundig advies over de 
mogelijkheden bij het ouder worden 

- ??? 

3.4 Wij versterken de gezondheidszorg door: - Innovatieve samenwerking tussen welzijn, 
gezondheidszorg en gemeente 

- ??? 

3.5 Wij ondersteunen mantelzorgers en 
 vrijwilligers door: 

- Werkgevers te ondersteunen bij het invoeren 
van een mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid 

- ??? 

3.6 Wij ondersteunen kwetsbare inwoners door: - Het houden van overzicht op het proces bij 
complexe casuïstiek 

- ??? 

3.7 Wij ondersteunen inwoners die dat nodig 
 hebben door: 

- Een integrale aanpak in de uitvoering van 
WMO en Participatiewet 

- ??? 

3.8 Wij werken resultaatgericht, efficiënt en 
 effectief door: 

- Resultaatgerichte bekostiging waar mogelijk 
- ??? 

3.9 Wij werken binnen de financiële kaders 
 door: 

- Niet meer uitgeven dan het beschikbare 
budget 

- ??? 



Beoogde resultaten  

3.1  Minimaregelingen zijn activerend en gericht op meedoen  

3.2  Inwoners met een laag inkomen kunnen makkelijker 
 rondkomen  

3.3 Meedoen- en inkomensondersteunende regelingen zijn  
 vindbaar en de doelgroep wordt beter bereikt 

3.4 De toegang tot gemeentelijke minimaregelingen is 
 laagdrempelig en gericht op de doelgroep 

3.5  Ons minimabeleid past binnen de financiële kaders  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept deelplan minima  
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Concept deelplan minima  
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Beoogd resultaat Beoogde maatregel 

3.1 Minimaregelingen zijn activerend en gericht  op 
meedoen door: 

- Huidige regelingen blijven uitvoeren (meedoenbon voor 
sport/muziek/hobby, fiets, laptop/tablet, zwemdiploma 
en zwemkleding voor kinderen in gezinnen met een laag 
inkomen, meedoenbon voor sport, muziek, hobbylessen 
voor ouderen met een laag inkomen, ondersteuning voor 
bijzondere kosten) 

- ??? 

3.2 Inwoners met een laag inkomen kunnen 
 makkelijker rondkomen door: 

- Voorkomen dat financiële problemen ontstaan of erger 
worden (voorlichting omgang met geld) 

- ??? 

3.3 Meedoen- en inkomensondersteunende  regelingen 
zijn vindbaar en de doelgroep  wordt beter bereikt door: 

- Communiceren via website, flyers, social media, financieel 
loket 

- ??? 

3.4 De toegang tot gemeentelijke 
 minimaregelingen is laagdrempelig en  gericht op 
de doelgroep door: 

- Duidelijke taal gebruiken in formulieren, brieven 
- ??? 

3.5 Ons minimabeleid past binnen de  financiële 
 kaders door: 

- Binnen de beschikbare budgetten te blijven 
- ??? 



  Einde 


