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Memo met informatie vooraf 
Deelplannen Wmo/Volksgezondheid en Minima  
Commissievergadering SLZ  
19 april 2021 
  
Beeldvormende sessie  
Op 4 februari nam u kennis van het procesvoorstel voor de 
deelplannen Wmo/volksgezondheid en Minima. Op 19 april 
2021 geven wij inzicht in een eerste concept van de beoogde 
resultaten van deze deelplannen.  
 
Uitwerking van overkoepelend beleidsplan in deelplannen 
Op 25 januari stelde u het overkoepelende beleidsplan Sociaal 
Domein vast. Hierin staat - uitgaande van leidende principes en 
kaders - een aantal richtinggevende doelen.  
 
Zoals aangegeven in het overkoepelende beleidsplan Sociaal 
Domein vinden de concrete maatregelen met SMART-doelen 
en indicatoren een plek in de deelplannen.  
 
Om te komen tot concrete maatregelen en SMART-doelen is 
de eerste stap om de richtinggevende doelen uit te werken in 
beoogde resultaten. 
 
Beeldvorming over de beoogde concept resultaten 
Hieronder vindt u de concept resultaten per deelplan. Wij willen u vragen na te denken over twee 
vragen bij het lezen van deze resultaten. Tijdens de commissievergadering op 19 april 2021 gaan we 
hierover in gesprek. 
 
Vraag 1: Kunt u zich vinden in de beoogde resultaten? 
Vraag 2: Welk activiteit/maatregel denkt u dat per resultaat in ieder geval aan de orde moet komen? 
 
Beoogde resultaten Minimabeleid  
Bij elk resultaat staat een beoogde maatregel. Dit is bedoeld als aanzet en er is ruimte voor extra 
maatregelen. 
 

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 

- ??? 
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Beoogde resultaten Wmo/Volksgezondheid  
Bij elk resultaat staat een beoogde maatregel. Dit is bedoeld als aanzet en er is ruimte voor extra 
maatregelen. 
 

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 

- ??? 
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Planning en vervolg 

Mijlpalen Wat Wie Wanneer 

 Beleidsplan sociaal domein 2.0* Raad Afgerond (25 januari 

2021) 

 Procesvoorstel deelplannen  Raad Afgerond (4 februari 

2021) 

 Strategische Raadsagenda Thema 

Ouderen 

Commissie SLZ Afgerond (10 februari 

2021) 

 Concept resultaten en maatregelen 

deelplannen bespreken (presentatie) 

Participatieraad  Afgerond (15 maart 

2021) 

 Uitvoeringsplan afremmen van de 

groei en stabiliseren van de uitgaven* 

College Q1 

 Beeld-/oordeelsvormende  

bijeenkomst 

Commissie SLZ 19 april 2021 

 Adviesgesprek over deelplannen  Participatieraad 17 mei 2021 

 Schriftelijk advies op deelplannen aan 

college 

Participatieraad Juni 2021 

Mijlpaal 2 Behandeling deelplannen College 6 juli 2021  

 Behandeling deelplannen 

(oordeelsvormend) 

Commissie SLZ 30 augustus 2021 

Mijlpaal 3 Behandeling definitief deelplannen 

(besluitvormend) 

Raad 13 september 2021** 

* Roze gearceerd: dit zijn randvoorwaarden bij de ontwikkeling van de beide deelplannen 

** De oorspronkelijke planning van de behandeling in de raad stond op 5 juli. In verband met behandeling 

Perspectiefnota en de Jaarrekening geeft de griffie aan dat 5 juli niet wenselijk is voor de behandeling van de 

deelplannen. Daarom schuift deze datum op naar september. 

NB: planning schuift op wanneer er op onderdelen vertraging plaatsvindt. 

 
 


