
 

Visiedocument  Maatschappelijke Ondersteuning fase 2 
 
Inleiding 
De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) was tot nu toe vooral gericht 
op het aanbieden van individuele voorzieningen voor mensen met een beperking. In deze 
tweede fase gaan we breder kijken: naast zorg komt ook het hele terrein van wonen en welzijn 
aan bod. We ontwikkelen een 4-jarig beleidsplan op dit brede terrein van Maatschappelijke 
Ondersteuning.  
Om dit te realiseren hebben we in het voorjaar 2007 geanalyseerd hoe onze samenleving er 
voor staat en hoe de verwachte ontwikkeling de komende 15 jaar zal zijn, welke voorzieningen 
er op de verschillende onderdelen (prestatievelden) van de Wmo zijn, en met name waar de 
leemtes of knelpunten liggen. Op 2 juli 2007 hebben inwoners en organisaties met ons hierover 
meegedacht en hun toekomstverwachtingen kenbaar gemaakt. 
Op basis van deze uitkomsten, hebben we een missie en visie op maatschappelijke 
ondersteuning ontwikkeld.  
Visie en missie worden opgenomen in de Kadernota Wmo die na de zomer van 2008 aan de 
raad wordt aangeboden. En dient daar als vertrekpunt.  
 
Missie: 
Het is prettig en aangenaam leven in Tynaarlo; wij zorgen voor ontwikkelingskansen en een 
sluitende aanpak om die te realiseren. We doen daarbij binnen ieders mogelijkheden een 
beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. 
 
Missie-uitleg: 
We zorgen voor adequate voorzieningen en preventief beleid. We willen graag een gemeente 
zijn waar de inwoners verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen leven. Als dit niet lukt helpt 
de gemeente daarbij. 
 
 
Visie:   Kansrijk leven!   
 
 
Uitleg: 
Wij willen dat iedere inwoner van de gemeente zo aangenaam mogelijk leeft. Wij vinden het 
belangrijk dat iedereen kan meedoen, elkaar kan ontmoeten en dat mensen oog voor elkaar 
hebben. Iedereen zou kansen moeten krijgen zich te ontplooien en met respect voor elkaar zijn 
eigen leven te leiden. We beseffen dat de mate waarin mensen mogelijkheden hebben, 
verschillend kan zijn. We willen kansen voor iedereen bevorderen met preventief beleid, met de 
aanwezigheid van basisaccommodaties en voorzieningen en waar nodig met een doelmatig 
vangnet van individuele voorzieningen. 
 
We hebben een prachtige gemeente met een goed sociaal en economisch klimaat. Een mooie 
plaats om te wonen, te werken en te recreëren. Over het algemeen kan iedereen zijn eigen weg 
prima vinden. Maar als het nodig is willen wij voorkomen dat er dingen verkeerd gaan of dat 
mensen afglijden en in slechte omstandigheden terechtkomen. Wij ondersteunen onze inwoners 
met voorzieningen en zorg waar dat nodig is.  
 



 

 
Strategie 
(Hoe bereiken we onze doelen) 

- we sluiten aan bij wat op dit moment goed gaat  
- waar mogelijk komen we tegemoet aan (veranderende) vraag van inwoners 
- we zorgen voor kwalitatief en kwantitatief voldoende basisvoorzieningen  
- we  investeren in preventieve activiteiten/ voorzieningen 
- we zorgen er voor dat organisaties elkaar kennen en goed samenwerken 
- we zorgen er voor dat de inrichting van de openbare ruimte uitnodigend is om ‘mee te 

doen’ 
- we zorgen er voor dat onze inwoners weten welke voorzieningen er zijn en hoe zij daar 

gebruik van kunnen maken 
- we monitoren de effecten en hiaten van het gevoerde beleid; waar nodig stellen we dit 

bij 
 
 

Accenten die we in het beleid gaan meenemen: 
- optimale participatie bevorderen voor iedereen; met bijzondere inspanning voor jongeren 

en ouderen 
- kostenbewust omgaan met individuele voorzieningen; kijken naar profijtbeginsel en 

draagkracht enerzijds en effectief inzetten en hergebruik van hulpmiddelen anderzijds 
- de voorzieningen zijn geconcentreerd in de hoofdkernen 
- wonen in kleine kernen is een keuze gebaseerd op rust en ruimte; dit heeft 

consequenties voor het voorzieningenniveau 
- Voor specifieke kwetsbare groepen werken we samen met centrumgemeenten 
- Bij marktactiviteiten, zoals bijvoorbeeld gezondheidscentra en kinderopvang, ligt de 

primaire verantwoordelijkheid bij andere partijen 
   
 
We willen dat we met deze visie en missie werken aan kansen voor iedereen in onze 
samenleving! 
 
 
Het raad van burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
J. Rijpstra,       voorzitter 
 
 
 
J.L. de Jong,     griffier 
 
 


