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Wmo-adviesraad   Er is verbetering in de 
communicatie mogelijk – over 
(nieuwe) beleidsmaatregelen, maar 
ook informatiebijeenkomsten om 
van inwoners en specifieke 
doelgroepen te horen wat de 
wensen en knelpunten uit de 
praktijk zijn. Hiervoor zijn bijv. 
lokale kranten en speciale 
informatiebladen te gebruiken. 

De Wmo-adviesraad is onze 
sparringspartner als inwoner- en 
cliëntenvertegenwoordiging. 
Daarnaast communiceren we 
veranderingen in het Wmo-
beleid of -voorzieningen via 
diverse kanalen. Ter 
voorbereiding op de transities 
zullen we ook 
informatiebijeenkomsten voor 
inwoners organiseren. 

Communicatie 

Wmo-adviesraad  In de praktijk wordt er wel erg 
veel verantwoordelijkheid bij 
de om ondersteuning 
vragende burger gelegd. 
Deze burger zou het gevoel 
willen krijgen dat de 
gemeente steun geeft bij het 
oplossen van zijn hulpvraag. 

“De kadernota “Kansrijk Leven!” zal 
o.i. net als de Wmo, die van de 
kaderwet naar participatiewet is 
gekanteld, ook moeten kantelen 
van kadernota naar 
participatienota. Gevolg daarvan 
zal zijn, dat vanuit een inclusieve 
gedachte van gemeente en 
hulpvrager in de praktijk de 
beperking van de burger 
gecompenseerd wordt en de 
voorzieningen integraal 
toegankelijk zijn.” 

De gemeente werkt volgens het 
principe van ‘de kanteling’. 
Hierbij kijken we naar de 
mogelijkheden van de klant zelf 
en de mogelijke ondersteuning 
vanuit de omgeving. Tot slot 
wordt gekeken wat de gemeente 
kan bijdragen. Hierdoor krijgt de 
klant de ondersteuning die hij 
nodig heeft en houden we de 
zorg betaalbaar.  
Algemene voorzieningen zijn 
voor iedereen bereikbaar. Als de 
algemene voorzieningen niet 
toereikend zijn, zorgen we dat 
de collectieve en individuele 
voorzieningen beschikbaar, 
bereikbaar en betaalbaar zijn 
voor iedereen. Zo hebben we dit 
ook in onze uitgangspunten 
opgenomen (zie hst 4) 

De kanteling 

Wmo-adviesraad   Wij pleiten voor een hernieuwd 
budget “Initiatief” om creatieve 
ideeën van de burgers te kunnen 
realiseren. 

Initiatief vanuit inwoners juichen 
we toe, zeker als dit de 
leefbaarheid en het “meedoen” 
bevordert. Het initiatievenbudget 
houden we dan ook in stand. 

Initiatievenbudget 
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Wmo-adviesraad   Integrale toegankelijkheid als 
belangrijk aspect behandelen bij 
alle beleidsvorming en regelingen. 
Niet alleen de fysieke 
toegankelijkheid (en verblijf en 
toegankelijkheid) bij openbare 
gebouwen, maar ook b.v. de 
toegankelijkheid tot informatie 
(website, info op de website en bv 
teksten in nota’s), waarbij ook 
rekening gehouden moet worden 
met dove en slechtziende burgers. 

We hebben voorzieningen op de 
website voor slechtziende 
burgers. Er is een cliënten-
werkgroep ‘meedoen mogelijk 
maken’ die speciale aandacht 
heeft voor de integrale 
toegankelijkheid. Ook binnen de 
gemeente stimuleren we een 
integrale benadering van 
toegankelijkheid.  

Integrale toegang 

Wmo-adviesraad Het CJG is opgestart.  Een evaluatie van het CJG is 
wenselijk. 

Deze evaluatie is reeds gestart, 
de resultaten worden binnenkort 
verwacht en zullen worden 
meegenomen in de 
doorontwikkeling CJG. 

Ketensamenwerking - 
CJG 

Wmo-adviesraad   Bij alle afzonderlijke beslissingen 
over wonen, welzijn, zorg en 
wonen pleiten we ervoor om hierbij 
de samenhang van de effecten van 
deze maatregelen niet uit het oog 
te verliezen. Er is een duidelijk 
risico van stapeling van getroffen 
maatregelen, waardoor de sociale 
samenhang voor een kern, dorp, of 
groep mensen (onbedoeld) in het 
geding komt. De financiële 
beperkingen van de gemeente zijn 
hierbij een belangrijke oorzaak. 
Voor de individuele burger geldt dit 
stapelingsrisico ook in hoge mate, 
daarbij moet ook de verhoging van 
de eigen bijdrage (en/of verlaging 
van inkomensgrenzen) genoemd 
worden. 

Er zal bij het in stand houden of 
beëindiging van een voorziening 
of instrument steeds een 
afweging gemaakt worden 
tussen de kosten en 
(maatschappelijke) opbrengsten. 
Hierbij zullen we extra aandacht 
geven aan de stapeling van 
maatregelen, en daar waar dit 
daadwerkelijk problemen 
oplevert zullen we inspringen en 
o.b.v. maatwerk maatregelen 
treffen. In het hoofdstuk over 
preventie (hst 3) hebben we hier 
een apart actiepunt aan gewijd. 

Leefbaarheid en 
voorzieningen - Sociale 
samenhang en 
stapeling van getroffen 
maatregelen. 

Wmo-adviesraad We zijn blij met de aandacht 
voor mantelzorg en 
mantelzorgers vanuit de 
gemeente. 

We missen een duidelijk 
vastgesteld mantelzorgbeleid 

 Er is een mantelzorgnotitie, die 
dateert uit 2006. Daarnaast is er 
speciale aandacht voor 
mantelzorg in de kadernota (zie 
daarvoor de hoofdstukken over 
leefbaarheid (hst 2) en preventie 
(hst 3)). 

Mantelzorg 
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Wmo-adviesraad   Uitbreiding van preventief beleid 
t.a.v. vereenzaming enz. is nodig 

Preventie blijft een belangrijk 
onderdeel van het Wmo-beleid 
en het belang daarvan zal in de 
toekomst alleen maar toenemen. 
Daarom hebben we in de 
kadernota een apart hoofdstuk 
gewijd aan preventie (hst 3). 
Voor de ouderen in onze 
gemeente zijn er o.a. 
seniorenvoorlichters, geestelijk 
verzorgers voor 
zingevingsvragen.  

Preventie 

Wmo-adviesraad De gemeente is volop bezig 
om volgens de nieuwe 
wetgeving te werken rondom 
het preventief aanpakken van 
schuldenproblematiek 

 Schuldenproblematiek is een 
groeiend probleem dat veel 
aandacht vereist. 

De schuldenproblematiek heeft 
onze aandacht. De GKB voert 
de ondersteuning van 
schuldenproblematiek uit. We 
blijven alert op signalen m.b.t. 
schuldenproblematiek. 
Tevens voeren we een pilot uit 
waarbij bij schuldensanering 
voldoende middelen overblijven 
voor de primaire 
levensbehoeften. De pilot duurt 
tot eind maart 2013, vervolgens 
komt er een aangepast 
beleidsplan schuldhulpverlening 
(zie ook hst 3). 

Preventie - Schulden 

Wmo-adviesraad Gemeente is actief bezig om 
zo creatief mogelijk de 
kinderopvang, 
peuterspeelzalen en voor- en 
naschoolse opvang te regelen. 

 Houdt rekening met een afname 
van gebruik van opvang door 
oplopende kosten voor ouders 
(wegens wegvallende 
subsidieregelingen en de crisis) 

In eerste instantie is het aan de 
private partijen zelf om deze 
ontwikkelingen bij te houden en 
daarop te anticiperen. Voor de 
invulling van de MFA’s heeft dit 
mogelijk wel gevolgen. Vanuit dit 
gezichtspunt volgt ook de 
gemeente deze ontwikkelingen. 

Preventie, 
voorzieningen. 

Wmo-adviesraad   Overweeg om bij het aflopen van 
de geestelijk verzorger deze 
functie niet meer te continueren. 

De geestelijk verzorgers 
voorzien in een behoefte en zijn 
opgenomen in de kadernota (zie 
hst 4). We zullen de inzet van 
geestelijke verzorgers blijven 
evalueren. 

Voorzieningen - 
Geestelijk verzorgers 
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Wmo-adviesraad  Onzesinziens is het de taak 
van de directie van 
verzorgingstehuizen om 
samen met het zorgkantoor 
en de AWBZ rolstoelen en 
scootmobielen te regelen. 

 Vanuit de compensatieplicht 
hoort ook het verstrekken van 
individuele voorzieningen tot een 
gemeentelijke taak. Het klopt dat 
Verzorgingstehuizen (AWBZ) en 
Zorgkantoren verantwoordelijk 
voor rolstoelen en 
scootmobielen van bewoners 
van verzorgingstehuizen. Voor 
de scootmobielen van bewoners 
van aanleuningswoningen en 
inwoners die zelfstandig wonen 
is de gemeente 
verantwoordelijk. 

Voorzieningen - 
Verstrekken rolstoelen 
en scootmobielen en de 
rolstoelen-pool en 
scootmobielen-pool 

Wmo-adviesraad We zijn tevreden over de 
huidige vervoersvoorzieningen 
in onze gemeente 

   Voorzieningen - 
Vervoersvoorzieningen  

Wmo-adviesraad   We missen vrijwilligersbeleid. Meer 
aandacht voor (het tekort aan) 
vrijwilligers is nodig. 

Om diverse redenen zijn 
vrijwilligers ontzettend 
belangrijk. We gaan 
vrijwilligersbeleid formuleren om 
zo de (vraag naar) vrijwilligers te 
kunnen ondersteunen (zie hst 2 
en 3). 

Vrijwilligers en 
zorgvrijwilligers 

Wmo-adviesraad   Mede in het kader van de 
Kantelingen en de komende 
transities vinden wij het van zeer 
groot belang om ruim te investeren 
in de kwaliteit, de mogelijkheden 
en de kwantiteit van het Wmo-
loket, om de centrale plaats van 
het loket binnen de nieuwe 
structuur van de Transities 
voldoende waar te kunnen maken. 

Wij delen dit en zetten in op een 
kwalitatief en kwantitatief goed 
Wmo-loket en blijven het CJG-
Wmo-loket doorontwikkelen (zie 
hst 2 en 5). 

Wmo-loket 

Wmo-adviesraad Plan Nieuwe Akkers is 
gerealiseerd 

Onvoldoende 
parkeergelegenheid in 
(nauwe) straten plan Nieuwe 
Akkers 

 Dit valt binnen de woonvisie en 
buiten het bereik van de Wmo-
kadernota. We hebben dit 
doorgegeven aan de betrokken 
beleidsadviseur. 

Wonen  
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Wmo-adviesraad In de structuurvisie wonen 
2912 wordt goed aandacht 
besteed aan sociale en 
levensloopbestendige 
woningbouw. 

 Werk deze visie getalsmatig uit en 
neem de doelstelling op in de 
kadernota. 

Het team wonen zal via de 
structuurvisie wonen aandacht 
besteden aan de sociale en 
levensloopbestendige 
woningbouw. De plek voor het 
uitwerken van deze visie is dan 
ook in de structuurvisie wonen. 

Wonen 

Wmo-adviesraad   Duidelijke beleidsvorming en 
financiering ter ondersteuning van 
het doel om langer zelfstandig 
wonen te bevorderen. 

De informatiecampagne wonen 
heeft een plek gekregen in de 
kadernota (zie bijv. hst 3). 

Wonen - Zelfstandig 
kunnen blijven wonen 

Wmo-adviesraad IAB-plan Zeijen grotendeels 
klaar.  
 

IAB-plannen Grote Veen en 
Nieuwe Stukken nog (lang) 
niet. 

Het is gewenst om in de herziene 
kadernota een realistischer 
tijdsplanning aan  te houden, mede 
in het kader van de herziene IAB 
plannen. 

Plannen worden altijd gepoogd 
realistisch en ambitieus te 
maken. Door voortschrijdend 
inzicht kan het zijn dat een 
planning moet worden 
aangepast.  

Wonen en 
ketensamenwerking – 
Mfa’s 

Vakmanager Wmo   Kunnen we in relatie tot de huidige 
bezuinigingen op voorzieningen de 
in de kadernota beschreven 
activiteiten en voorzieningen nog 
handhaven? 

We zullen bij alle activiteiten en 
voorzieningen een kosten en 
baten analyse moeten maken, in 
de breedste zin van het woord. 
In hoofdstuk 8 wordt duidelijk 
wat het budget is voor alle 
voorzieningen.  

Voorzieningen 

Vakmanager Wmo   Vanuit de kanteling hebben 
inwoners geen recht meer op 
voorzieningen, maar moeten we ze 
compenseren. Wellicht moeten we 
de nadruk meer leggen op eigen 
kracht, hulp bij het vinden van een 
oplossing. 

Het principe van de kanteling, 
waarbij wordt gekeken naar de 
mogelijkheden van de klant en 
zijn omgeving, is reeds in de 
werkwijze van de Wmo-
consulenten opgenomen. In 
deze kadernota is deze 
kanteling ook opgenomen (hst 
4). 

Voorzieningen – de 
kanteling 

vakmanager team 
sociaal 

Gehonoreerde initiatieven 
hebben mooie resultaten 
opgeleverd 

Te weinig initiatieven Initiatieven uit wijken en dorpen 
blijven ondersteunen (sociale 
samenhang)  
 

In het kader van de leefbaarheid 
en de sociale cohesie willen we 
activiteiten en initiatieven vanuit 
de verschillende dorpen 
stimuleren. Het 
initiatievenbudget blijft 
beschikbaar voor initiatieven van 
inwoners en kan daarnaast ook 
breder worden ingezet (zie hst. 2 
en 3).  

Leefbaarheid en sociale 
samenhang - 
initiatieven uit kernen  
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vakmanager team 
sociaal 

  Activiteiten handhaven in alle 
kernen waar behoefte is. 

Er zal bij het in stand houden of 
beëindiging van een voorziening 
of instrument steeds een 
afweging gemaakt worden 
tussen de kosten en 
(maatschappelijke) opbrengsten. 
We zullen vanwege het 
verdwijnen van een aantal 
voorzieningen uit de kleine 
kernen extra aandacht moeten 
hebben op activiteiten die de 
leefbaarheid en sociale 
samenhang ten goede komt. 
Hiertoe is ook het 
initiatievenbudget beschikbaar 
(zie hst 2). 

Leefbaarheid - Sociale 
samenhang 

vakmanager team 
sociaal 

  Sociale samenhang in onze kernen 
en buurten: Inwoners hebben oog 
voor elkaar, iedereen heeft daarbij 
een rol, zowel instellingen als 
inwoners, zodat iedereen zich 
welkom voelt in zijn buurt. 

De sociale samenhang blijft een 
belangrijk thema. Daarbij zullen 
we ook iedereen moeten 
betrekken. Dit doen we onder 
anderen door initiatieven te 
ondersteunen die de sociale 
samenhang versterken (zie hst 
2, 3 en 4). 

Leefbaarheid - Sociale 
samenhang 

vakmanager team 
sociaal 

Mantelzorgonderzoek is 
uitgevoerd 
- Acties zijn gebeurd (Respijt- 
en mantelzorgwijzers zijn 
uitgebracht en de Dag voor de 
mantelzorg ingevoerd) 
- Wensen geïnventariseerd 
Trias en Tinguely hebben de 
mantelzorgondersteuning voor 
hun rekening genomen. 

 Mantelzorgondersteuning moet 
doorgaan, is van wezenlijk belang 
voor de toekomst. 
Mensen moeten steeds meer zelf 
doen, dan is ondersteuning, 
herkenning in wat voor vorm ook 
belangrijk. 
Blijvend monitoren en aan blijven 
sluiten bij behoefte. 

Met het oog op de transities blijft 
mantelzorg van groot belang en 
mantelzorgers onmisbaar. We 
hebben de uitvoering van de 
mantelzorgondersteuning bij 
onze welzijnspartner 
ondergebracht, zij blijven alert 
op vragen van mantelzorgers. 
Dit komt onder andere in de 
hoofdstukken over leefbaarheid 
(hst 2) en preventie (hst 3) aan 
de orde.  

Mantelzorg 

vakmanager team 
sociaal 

  Individuele voorzieningen moeten 
bereikbaar blijven voor mensen die 
deze zelf niet kunnen betalen. 

Dit is als zodanig ook 
opgenomen in de kadernota (hst 
4). Tevens hebben we voor de 
meest kwetsbare inwoners 
Meedoenbeleid binnen de 
gemeente (zie hst 2 en 3). 

Voorzieningen 
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vakmanager team 
sociaal 

Nog steeds trots op alle 
vrijwilligers.  
In onze gemeente zijn nog 
steeds heel veel vrijwilligers 
werkzaam. 

De mensen die moeilijk aan 
het werk komen 
begeleiden/toeleiden naar 
vrijwilligerswerk 

Vrijwilligers zijn onmisbaar en 
nodig om de transities te kunnen 
uitvoeren.  
Beroepsbevolking moet of naar 
school of werken of 
vrijwilligerswerk doen. Ondersteun 
vrijwilligers en mantelzorgers. 

Met het oog op de transities blijft 
vrijwilligerswerk van groot 
belang en vrijwilligers 
onmisbaar. We hebben in 
hoofdstuk 2 onze waardering 
voor alle vrijwilligers ook nog 
eens uitgesproken. We blijven 
vrijwilligers ondersteunen (zie 
hst 2 en 3). 

Vrijwilligers 

Trias Samenwerking met Wmo-
platform en Wmo-consulenten 
gaat goed, er zijn korte lijnen 
en 3x p.j. overleg. 
Ook het 
cliëntondersteunersoverleg 
gaat goed, daarvan zijn 
ongeveer 3 bijeenkomsten per 
jaar. 

Ketensamenwerking met 
andere organisaties gaat wel 
goed, maar moet vaak 
geïnitieerd worden door 
Trias. 

De gemeente kan de 
ketensamenwerking verder 
faciliteren (netwerken ontwikkelen 
en in stand houden). 

Ketensamenwerking is in het 
belang van onze inwoners, dit 
zullen we blijven faciliteren. We 
hebben in de kadernota daarom 
ook een hoofdstuk gewijd aan 
de ketensamenwerking (hst 5). 
Hierbij is ook een rol weggelegd 
voor de verschillende partners 
en aanbieders van zorg en 
ondersteuning. 

Ketensamenwerking  

Trias De Meedoenpremie voldoet 
aan een behoefte en is voor 
sommige inwoners erg 
belangrijk 

 Graag voortzetten, evt. 
gecombineerd met de geluksroute. 

Als gemeente willen we er juist 
voor de mensen die het hard 
nodig hebben zijn, de 
Meedoenpremies zijn hiertoe 
een middel. We gaan het 
Meedoen beleid evalueren en 
indien wenselijk herzien (hst 3). 
We blijven alert op het 
bevorderen van de deelname 
van kwetsbare inwoners aan het 
maatschappelijke leven.  

Leefbaarheid – 
meedoenbeleid 
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Trias Er is een onderzoek geweest 
in de wijk NoorEs (Zuidlaren) 
om er achter te komen wat er 
speelt in de wijk en hoe 
mensen meer voor elkaar 
kunnen betekenen. 

Uit het onderzoek blijkt niet 
echt of het zinvol is om een 
diensten-systeem op te 
zetten. Er is wel wat vraag en 
aanbod, maar slechts een 
klein aantal mensen zullen er 
gebruik van maken. 
 

Gezien de resultaten uit dit 
onderzoek en om meer 
betrokkenheid bij de wijk te 
creëren, is het zinvol om in deze 
wijk: 

- een buurtverenging op te 
zetten,die de belangen 
van de buurbewoners 
behartigd en dus een 
volwaardige 
gesprekspartner is voor 
Woonborg, Gemeente 
Tynaarlo, Politie etc..  

- met bewoners een 
buurtkrant te 
ontwikkelen/uitgeven om 
zinvolle informatie aan de 
buurt door te geven. 

Initiatieven die de leefbaarheid 
en sociale samenhang vergroten 
stimuleren we middels het 
initiatievenbudget (zie hst 2 en 
3).  

Leefbaarheid - Sociale 
samenhang 

Trias  De dorpsschouwen worden 
wegbezuinigd. 

Met het oog op de decentralisaties 
zou de gemeente dit kunnen 
heroverwegen. Of wellicht meer 
gebruik maken van het 
gemeentebelangenoverleg 
Tynaarlo. 

Leefbaarheid en sociale 
samenhang blijven belangrijke 
thema’s, de dorpsschouw is één 
van de instrumenten die hiervoor 
in was te zetten. Ook in de 
nieuwe kadernota blijft er budget 
voor de dorpsschouwen 
beschikbaar. Er zal bij het in 
stand houden of beëindiging van 
een voorziening of instrument 
steeds een afweging gemaakt 
worden tussen de kosten en 
(maatschappelijke) opbrengsten 
(zie hst 2 en 4). 

Leefbaarheid - Sociale 
samenhang 

Trias De sociale samenhang in 
dorpen is vaak goed. 

Er wordt vanuit organisaties 
en dorpsverenigingen vaak 
direct naar de gemeente 
gewezen. 

De kanteling zou ook bij deze 
verenigingen in gang gezet moeten 
worden. 

De kanteling moeten we samen 
met onze inwoners en 
verenigingen in gang zetten. 
Hier valt een slag in te maken. 
Vanuit de gemeente willen we 
deze mentaliteitsverandering 
faciliteren. Dit doen we onder 
andere middels een 
informatiecampagne (zie hst 4 
en 6). 

Leefbaarheid en 
communicatie - Sociale 
samenhang 
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Trias Er zijn div. activiteiten voor 
mantelzorgers zoals het 
huisbezoek 75+, het 
alzheimercafé, mantelzorgdag, 
respijtzorg, die in een behoefte 
voorzien van mantelzorgers. 

 Een drempel voor mantelzorgers 
om naar een mantelzorgdag te 
komen is dat ze thuis voor 
vervanging moeten zorgen, 
mogelijk is een combinatie te 
maken met activiteiten voor de 
verzorgde. 
Meer mantelzorgers benaderen, 
meer pr over de voorzieningen 
voor mantelzorgers. 

Mantelzorg is van groot belang 
en mantelzorgers zijn 
onmisbaar. Op dit moment voert 
Trias de 
mantelzorgondersteuning uit en 
signaleren de Wmo-consulenten 
mogelijke overbelasting van 
mantelzorgers en wijzen de 
mantelzorger in dat geval op de 
ondersteuningsmogelijkheden. 
We blijven alert op vragen van 
mantelzorgers en zullen meer 
bekendheid geven aan de 
mogelijkheden tot ondersteuning 
van mantelzorgers (zie ook de 
hoofdstukken over leefbaarheid 
(hst 2) en preventie (hst 3)). 

Mantelzorger 

Trias Trias heeft 75 mantelzorgers 
in beeld. 

 Het Wmo-team spreekt veel 
mantelzorgers, zij zouden deze 
mantelzorgers kunnen wijzen op 
de mogelijkheden voor 
ondersteuning en vragen of ze 
geregistreerd willen worden. 

Op dit moment zijn de Wmo-
consulenten gericht op het 
signaleren van mogelijke 
overbelasting door 
mantelzorgers, bij vermoedens 
daarvan wijzen ze de 
mantelzorger op mogelijkheden 
voor mantelzorgondersteuning. 
Dit onderwerp blijft onze 
aandacht hebben (zie ook de 
hoofdstukken over leefbaarheid 
(hst 2) en preventie (hst 3)). 

Mantelzorger 

Trias Signalering, deze signalen 
gebundeld aanleveren bij bijv. 
het CJG, de ouderenadviseur 
en anderen door Trias, bijv. 
door de seniorenvoorlichters. 

  Signalering is een belangrijke 
taak voor onze partners. 
Wijkgericht werken is één van 
de mogelijke werkwijzen die we, 
in het kader van de transities, 
verder zullen gaan onderzoeken 
en waarover we een pilot zullen 
opstarten. 

Preventie – Signalering 
en ketensamenwerking 

Trias De geestelijke verzorgers 
voldoen duidelijk aan een 
behoefte voor ouderen met 
zingevingsvragen. 

 Continueren en uitbreiden. We zullen de inzet van 
geestelijke verzorgers blijven 
evalueren. De geestelijk 
verzorgers voorzien in een 
behoefte en zijn opgenomen in 
de kadernota (hst 4). 

Voorzieningen - 
Geestelijke verzorgers 
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Trias  Er gebeuren veel ongelukken 
met scootmobielen 

Voorlichting en training zou hier 
verbetering in kunnen aanbrengen. 

Dit is een taak voor de 
leverancier van scootmobielen.  

Voorzieningen, 
scootmobielen 

Trias  Werving en ondersteuning 
van vrijwilligers kan beter. 

Met het oog op de decentralisaties 
wordt dit onderwerp nog 
belangrijker, hierop inzetten dus. 
Mogelijk door een uitbreiding van 
het takenpakket van de 
vrijwilligersbank.  
Zorgvrijwilligers werven en trainen. 

Om diverse redenen zijn 
vrijwilligers ontzettend 
belangrijk. We gaan 
vrijwilligersbeleid formuleren om 
zo de (vraag naar) vrijwilligers te 
kunnen ondersteunen (zie hst 2 
en 3). 

Vrijwilligers 

Stichting Trias, 
jongerenwerkers-
overleg 

Vanuit het jongerenwerk wordt 
samengewerkt met andere 
instanties, zoals De Brink en 
De Kornoeljehof. In Zuidlaren 
en binnenkort ook in Eelde 
wordt samengewerkt met het 
voortgezet onderwijs. Bij 
activiteiten is altijd sprake van 
verbinding. Het 
wijkteamoverleg, CJG-overleg 
en de samenwerking met VVV 
en VOV gaat goed. 

De samenwerking met de 
sport-
/combinatiefunctionarissen 
loopt niet heel soepel, dit is 
jammer, je zou juist veel aan 
elkaar kunnen hebben. 

De verbinding met andere 
organisaties blijven zoeken. 

Ketensamenwerking blijft erg 
belangrijk, hiertoe zijn ook de 
combinatiefunctionarissen in te 
zetten. Gedeeltelijk zijn de 
doelgroepen verschillend, maar 
in de leeftijdscategorie 12+ is 
winst te halen. We zullen deze 
samenwerking dan ook 
stimuleren. 
In de kadernota hebben we 
hoofdstuk 5 aan de 
ketensamenwerking gewijd. 

Ketensamenwerking 

Stichting Trias, 
jongerenwerkers-
overleg 

Het jongerenwerk draagt bij 
aan de leefbaarheid en sociale 
cohesie. Jongeren komen via 
activiteiten in contact met 
andere groepen (zoals 
ouderen) uit de directe 
leefomgeving. Het contact met 
jongeren en vertrouwen in de 
jongerenwerkers is goed. 

Zonder ons komen de 
activiteiten niet van de grond 
of bloeden ze dood. 
Gemeentebrede activiteiten 
zijn er niet meer in het 
jongerenwerk. Misschien is 
dit jammer, maar er blijkt ook 
weinig vraag naar te zijn. 

 Voor de sociale samenhang is 
het belangrijk dat mensen elkaar 
kennen. Deze initiatieven zijn 
daarom erg waardevol en willen 
we (bijv. middels het 
initiatievenbudget) van harte 
stimuleren. Het welzijnswerk 
heeft een belangrijke rol in het 
initiëren en ondersteunen van 
activiteiten wanneer deze 
bijdragen aan de doelen van de 
samenleving en niet vanuit 
bewoners zelf van de grond 
komen. Hierbij is extra aandacht 
voor jongeren (zie hst 3). 

Leefbaarheid - Sociale 
samenhang 
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Stichting Trias, 
jongerenwerkers-
overleg 

In de grote dorpen is veel 
informatie te vinden middels 
het folderrek. Dit geeft direct 
aanleiding voor gesprekken 
met jongeren. 
Ook wordt via het 
jongerenwerk de geestelijke 
verzorging van jongeren 
bevorderd, o.a. door informatie 
te geven, gesprekken te 
voeren. 

In de kleine dorpen is niet 
altijd een folderrek, terwijl 
daar (zeker relatief) veel 
jongeren komen. De 
gemeente moet zich ervan 
bewust zijn dat de hele 
gemeente ertoe doet en niet 
alleen de grote kernen. 

 We kunnen niet alle 
voorzieningen in stand houden 
in alle kleine dorpen, maar voor 
de informatie- en adviesfunctie 
is een folderrek een goed 
middel. We zullen kritisch 
moeten blijven naar alle 
voorzieningen en proberen deze 
te laten aansluiten op de vraag 
(hst 4). 

Preventie – 
informatievoorziening 

Stichting Trias, 
jongerenwerkers-
overleg 

De signalering en zo nodig 
doorgeven van deze signalen 
naar het CJG gaat goed. Bij 
een grote vraag naar een 
specifiek onderwerp wordt 
daar specifieke voorlichting 
over gegeven. 

   Preventie - Signalering 

Stichting Trias, 
jongerenwerkers-
overleg 

Activiteiten komen tot stand in 
samenwerking met de 
jongeren. 

Beleid is nu: overal een 
bijdrage voor betalen, 
jongeren kunnen of willen dit 
niet altijd betalen. 
Jammer dat het kinderwerk 
(basisschool-leeftijd) weg is, 
hierdoor is het niet zo dat je 
de kinderen allemaal al kent 
en zij de jongerenwerkers. 

 Binnen de gemeente hanteren 
we het profijtbeginsel (zie hst 1 
en 4). De activiteiten kosten 
geld, hiervoor mag een eigen 
bijdrage worden verwacht van 
de jongeren.  
 

Voorzieningen – 
activiteiten voor 
jongeren 

Stichting Trias, 
jongerenwerkers-
overleg 

  Een van de jongerenwerkers hoopt 
dat de jongerenwerkers onder de 
jongeren mogen blijven in de 
jeugdsozen i.p.v. alleen ambulante 
hulpverlening. Tegelijkertijd is er 
het bewustzijn dat je soms moet 
kiezen: kwantitatief versus 
kwalitatief. 

In deze tijd van bezuinigingen 
kunnen we niet alles in stand 
houden. In samenwerking met 
de betrokkenen zal waar nodig 
naar oplossingen worden 
gezocht. We hebben en houden 
aandacht voor jongeren in de 
gemeente (zie o.a. hst 3). 

Voorzieningen - 
Jongerenwerk 

Stichting Trias, 
jongerenwerkers-
overleg 

Veel jongeren willen wel in het 
eigen dorp blijven wonen als 
ze zelfstandig gaan wonen. 

Het is moeilijk om 
starters(huur)woningen te 
krijgen binnen de gemeente. 
Hierdoor gaan veel jongeren 
op kamers wonen in Assen 
en Groningen. 

 Dit onderwerp komt in de 
structuurvisie wonen 2012-2016 
aan bod en valt buiten het bereik 
van de Wmo-kadernota. 

Wonen 
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plaatsvervangend 
plattelandscoördinator 

Investeren in de sociale en 
veilige leefomgeving en de 
openbare ruimte, onder andere 
door middel van ons 
plattelandsbeleid en met 
behulp van dorpsschouwen. 
Het stimuleren van initiatieven 
tot specifieke (dorpseigen) 
activiteiten in kernen. 
Invoeren plattelandbeleid. 
Deze activiteiten dragen bij 
aan de doelen uit de 
kadernota. 

 Advies: met deze activiteiten 
doorgaan. 
Budget voor plattelandsbeleid en 
het activiteitenbudget in stand 
houden. 
Invoeren plattelandsbeleid is 
gebeurd en kan dus weg bij de 
speerpunten. 
Dorpsschouwen worden in 
aangepaste vorm voortgezet in de 
vorm van een beleidsmatig deel 
(dorpsomgevingsplannen) en 
technische dorpsschouwen. 

We houden dit budget in stand 
en de plattelandscoördinator, het 
plattelandsbeleid en de 
dorpsschouwen hebben een 
plek in de kadernota gekregen 
(zie hst 2 en 4). 

Leefbaarheid – 
initiatieven uit kernen 
en dorpsschouwen 

Mevr. Vreugdenhil, 
vakmanagerWmo 

  We zouden nog meer in kunnen en 
moeten inzetten op voorliggende 
voorzieningen. 

Vanuit de gedachte van de 
kanteling en de druk op de 
begroting zullen we meer in 
gaan zetten op de voorliggende 
voorzieningen ten koste van de 
individuele voorzieningen (hst 
4). 

Voorzieningen - 
Voorliggende 
voorzieningen 

leerplichtambtenaar Er zijn wel activiteiten voor de 
aansluiting tussen basisschool 
en voortgezet onderwijs, maar 
daar zijn we als gemeente niet 
actief bij betrokken. 

  We blijven alert op signalen en 
vraag naar facilitering van deze 
aansluiting door de gemeente 
(zie hst 3). 

Ketensamenwerking - 
Aansluiting basis en 
voortgezet onderwijs 

Leden netwerkoverleg 
participatie (allen) 

  Preventief blijven werken – dit 
voorkomt hogere lasten later. 

Preventie blijft een belangrijk 
onderdeel van het Wmo-beleid 
en het belang daarvan zal in de 
toekomst alleen maar toenemen. 
Daarom wijden we ook in deze 
kadernota een apart hoofdstuk 
aan preventie (hst 3). 

Preventie - beleid 
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Dhr. Ruyters (Lentis)   De gemeente zou 
ketensamenwerking meer kunnen 
faciliteren 

We zien deze faciliterende rol 
ook als taak van de gemeente. 
Daarom wijden we in de 
kadernota hoofdstuk 5 aan deze 
ketensamenwerking. Via o.a. het 
netwerkoverleg participatie en 
het cliëntenondersteuners 
overleg faciliteren we deze 
ketensamenwerking. Maar 
hiervoor is ook een actieve rol 
weggelegd voor de aanbieders 
van zorg en ondersteuning. 

Ketensamenwerking 

Beleidsmedewerkers 
jeugd 

CJG ontwikkelt zich naar 
verwachting. 
M.n. het CJG als 
netwerkorganisatie waarin 
signalen worden ingebracht, 
hierover afstemming 
plaatsvindt en afspraken 
worden gemaakt over 
vervolgtrajecten 
(zorgcoördinatie). Het CJG 
laat zijn meerwaarde zien bij 
het bundelen en delen van 
signalen. 

Het CJG heeft ook een 
informatie en adviesfunctie, 
dat is nog niet goed van de 
grond gekomen.  

Het is nu zaak om het CJG door te 
ontwikkelen. Vervolgtraject 2014 – 
2017 is dan ook om het CJG door 
te ontwikkelen als spil binnen de 
transformatie van de 
jeugdzorgtaken onder regie van de 
gemeente. 
Meer communicatie naar inwoners 
is nodig v.w.b. de informatie en 
adviesfunctie van het CJG. 

We blijven het CJG 
doorontwikkelen, ook voor wat 
betreft de informatie en 
adviesfunctie (zie hst 5). 
Daarnaast zal er meer 
bekendheid worden gegeven 
aan de informatie- en 
adviesfunctie van het CJG, ook 
met het oog op de preventieve 
kracht die daar vanuit kan gaan. 

Ketensamenwerking en 
Preventie - CJG 

Beleidsmedewerkers 
jeugd 

Binnen het jeugd- en 
jongerenwerk is er 
geïnvesteerd op activiteiten 
met preventieve werking. Zo 
zijn de jeugdsozen in de drie 
grote kernen CJG Loketten, 
voor jeugd 12+. Daarnaast 
vervullen de jongerenwerkers 
de informatie- en adviesfunctie 
en is er gestart met de inzet 
van jongerenwerkers op het 
voortgezet onderwijs. 

 De komende vier jaren moeten we 
blijven inzetten op preventie. 
 

Preventie blijft een belangrijk 
onderdeel van het Wmo-beleid 
en het belang daarvan zal in de 
toekomst alleen maar toenemen. 
Hier wijden we in de kadernota 
daarom een apart hoofdstuk aan 
(hst 3). 

Preventie  
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Beleidsmedewerkers 
jeugd 

Het Wmo loket is uitgebreid tot 
Wmo/CJG loket. Men weet 
elkaar te vinden, de 
samenwerking tussen het 
Wmo loket, CJG en OGGZ is 
goed. Het OGGZ is een 
overlegorgaan en netwerk, 
sinds vorig jaar zijn er 
duidelijke afspraken gemaakt 
om tot goede afstemming te 
komen met CJG en 
veiligheidshuis/ SHG. De lijnen 
zijn nu ook kort met de andere 
meldpunten. 

 We willen toe naar een eenduidige 
werkwijze, en het zo toegankelijker 
maken van het loket voor cliënten 
en professionals. 
We moeten kijken naar de 
doorontwikkeling van de 
meldpunten en loketten, ook met 
het oog op de transities. 

Met het oog op de transities 
hebben we aandacht voor een 
eenduidige werkwijze. We 
streven ernaar om deze zo 
toegankelijk en eenduidig 
mogelijk vorm te geven (zie ook 
hst 5). 

Preventie - Meldpunten  

Beleidsmedewerkers 
jeugd 

Het aanbod van voorzieningen 
waar kinderen en ouders 
gebruik van kunnen maken is 
uitgebreid. Zo is er sinds 2010 
een aanbod van 
Schoolmaatschappelijk werk 
op beide VO scholen en kan 
men voor advies en/of 
ondersteuning terecht bij het 
CJG.  

Er zijn geen concrete 
activiteiten ontwikkeld die 
zorgdragen voor 
ondersteuning van kinderen 
in de overgang van 
basisonderwijs naar 
voortgezet onderwijs.  

 Het is in eerste instantie aan de 
betrokken scholen om voor deze 
afstemming te zorgen. Waar 
nodig kunnen we dit stimuleren 
vanuit de gemeente. Op dit 
moment lijkt er weinig vraag te 
zijn naar deze activiteiten. We 
zijn er wel alert op; krijgen we 
hier vragen over dan reageren 
we daarop (zie hst 3). 

Preventie - Overgang 
basis – voortgezet 
onderwijs 

Beleidsmedewerkers 
jeugd 

Er wordt door het merendeel 
van de betrokken organisaties 
gebruik gemaakt van de 
Drentse verwijsindex (DVI) als 
signaleringssysteem (en van 
de daarbij horende MDT 
vergadermodule). 

We zouden graag zien dat 
huisartsen, GGZ en politie 
ook gebruik maken van de 
DVI. 

 Het DVI is een belangrijk 
signaleringssysteem. We 
kunnen de niet meewerkende 
instanties niet dwingen om met 
de DVI te werken. Wel zullen we 
hierop blijven inzetten. 

Preventie - Verwijs 
Index 

Beleidsmedewerkers 
jeugd 

  De gemeente werkt volgens het 
principe van de kanteling, waarbij 
wordt gekeken naar de 
mogelijkheden van de klant en zijn 
omgeving. Dit kan in de 
beschrijving van de individuele 
voorzieningen worden opgenomen. 

Deze werkwijze hebben we 
opgenomen in de kadernota (zie 
hst 4).  

Voorzieningen – de 
kanteling 
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beleidsmedewerker 
Wonen 

 De communicatie over het 
loket wonen, welzijn en zorg 
heeft niet het gewenste effect 
gehad. Er was een folder 
over het toekomstbestendig 
maken van woningen (hoe 
kan je langer veilig en 
comfortabel in je eigen huis 
wonen) waar zo goed als 
geen reacties op zijn 
geweest. 

In verband met het opvangen van 
hoge kosten op de langere duur 
gaan we wel toe naar het 
vroegtijdig testen of een huis nog 
toekomstbestendig is, met het oog 
op bijv. verminderde mobiliteit bij 
ouder worden. Hiervoor gaan we in 
2013 een pilot ‘huistest’ opstarten. 
 

De informatiecampagne wonen 
heeft een plek gekregen in de 
kadernota (zie bijv. hst 3). 

Wonen 

beleidsmedewerker 
Wonen 

De omschrijving van het 
prestatieveld wonen 
(prestatieveld 10) komt 
overeen met de woonvisie. 

   Wonen 

beleidsmedewerker 
Wonen 

Herstructurering Nieuwe 
Akkers loopt, momenteel is het 
project in uitvoering. Het 
eerste deel van de woningen 
is inmiddels gerealiseerd. Één 
en ander leidt tot meer 
gedifferentieerde opbouw van 
de wijk en huizen die voldoen 
aan woonwensen van de 
huidige tijd. Dit zal uiteindelijk 
leiden tot een meer 
evenwichtige opbouw. 

   Wonen 
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beleidsmedewerker 
sport en 
combinatiefunctionaris
sen 

Het jeugdsportfonds (JSF). Via 
dit fonds wordt contributie voor 
sportdeelname en in gevallen 
ook de kosten voor 
sportattributen, rechtstreeks 
aan de vereniging betaald, tot 
een maximum van € 225 per 
kind per jaar. Dit geldt voor 
kinderen uit gezinnen met een 
inkomen tot 120% van het 
minimum. Het aantal 
deelnemers vanuit Tynaarlo 
aan het JSF groeit jaarlijks. 

Kanttekening: Voor jeugd tot 
18 jaar bestaat een 
dubbeling met de 
Meedoenpremie. Deze zijn 
immers voor iedereen uit de 
doelgroep beschikbaar en 
ook in te zetten voor 
sportdoeleinden. Echter, 
Meedoenpremie kennen een 
veel breder bereik (ook voor 
cultuur, welzijn, school etc.) 
en sport levert winst op het 
gebied van leefbaarheid, 
sociale samenhang, 
gezondheid (preventief en 
curatief) en verdient daarmee 
extra inzet van middelen. 

JSF handhaven in de gemeente. 
Het is een van de mogelijkheden 
om een kwetsbare doelgroep 
rechtstreeks te benaderen en te 
ondersteunen d.m.v. sport.  
Meedoenpremie handhaven in de 
gemeente. Hiermee bied je ook 
mensen boven de 18 de 
mogelijkheid om contributie voor 
sportverenigingen te betalen. 

Meedoenpremies bevorderen de 
deelname van kwetsbare 
inwoners aan het 
maatschappelijke leven. Als 
gemeente willen we er juist voor 
de mensen die het hard nodig 
hebben zijn, de Meedoenpremie 
zijn hiertoe een goed middel. We 
zullen alert blijven op het 
bevorderen van de deelname 
van kwetsbare inwoners aan het 
maatschappelijke leven en gaan 
daarvoor het Meedoen beleid 
evalueren. Hierbij zal ook 
aandacht zijn voor het 
onderzoeken van de 
mogelijkheden voor het 
structureel inrichten van een 
sport- en cultuurvoorzieningen in 
natura (zie hst 2). 

Leefbaarheid – 
Meedoenbeleid 

beleidsmedewerker 
sport en 
combinatiefunctionaris
sen 

In 2013 ondersteunt de 
Gemeente Tynaarlo de 
vorming van sportdorpen. Een 
Sportdorp is een 
samenwerkingsverband van 
sportverenigingen en andere 
lokale partijen (onderwijs, 
kinderopvang, eerstelijns 
zorgaanbieders, 
buurtverenigingen, welzijn, 
etc.) in een wijk of dorpskern 
met als doel zoveel mogelijk 
inwoners vanuit hun eigen 
behoefte meer en vaker te 
laten sporten. Een sportdorp is 
een waardevol instrument bij 
het bereiken van een aantal 
WMO-doelstellingen: 
- leefbaarheid 
- preventief beleid 
- voorzieningen 
- ketensamenwerking 

  Zeker vanuit het oogpunt van 
leefbaarheid, preventie en 
ketensamenwerking zijn dit soort 
samenwerkingsverbanden van 
groot belang.  
Binnen deze 
samenwerkingsverbanden 
liggen kansen op het terrein van 
het vergroten van de sociale 
cohesie, wat met het oog op de 
transities aan belang toeneemt. 
We hebben in de kadernota een 
apart hoofdstuk gewijd aan 
ketensamenwerking (hst 5). 

Leefbaarheid, 
preventie, 
voorzieningen en 
ketensamenwerking - 
sportdorp 
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Beleidsmedewerker 
sport en 
combinatiefunctionaris
sen 

Dagarrangementen zijn 
ontwikkeld en door de 
combinatiefunctionarissen zijn 
diverse naschoolse activiteiten 
ontwikkeld. 
 

Na het stopzetten van de 
activiteiten van de 
wijkschoolcoördinator, kwam 
ook het aanbod van 
dagarrangementen te 
vervallen. 
In de praktijk blijkt dat 
partners (scholen, BSO, 
ouders) niet zelfstandig aan 
de slag gaan met 
dagarrangementen en ook 
weinig enthousiasme en 
medewerking tonen bij de 
organisatie van 
dagarrangementen. 

Wil het een kans van slagen 
hebben, dan is inzet van een 
coördinator een voorwaarde. 
Inzet combinatiefunctionarissen 
sport en cultuur structureel maken. 
Alleen op deze manier kan een 
blijvend aanbod van 
dagarrangementen gerealiseerd 
worden. Bovendien kan 
slagvaardig worden meegewerkt 
aan de overige Wmo-
doelstellingen.  
Concentreren op gebieden met 
initiatiefrijke partners. Scholen, 
BSO’s, sport- en cultuuraanbieders 
met de motivatie om actief mee te 
werken aan dagarrangementen.  
Onderwijs, opvang, sport en 
cultuur zoveel mogelijk 
onderbrengen in Mfa’s, opdat 
logistiek (vervoer kinderen van 
school naar naschoolse activiteit) 
geen belemmering vormt bij de 
uitvoering van dagarrangementen. 

Vanaf 2012 wordt prioriteit 
gegeven aan de ontwikkeling en 
uitbreiding van 
dagarrangementen in Vries. 
Daarnaast wordt de aanpak 
meer en meer uitgerold naar 
andere kernen. 
De combinatiefunctionarissen 
hebben een centrale rol in deze 
dagarrangementen en kunnen 
tevens bijdragen aan de andere 
Wmo-doelen. 
We blijven alert op signalen en 
vraag naar dagarrangementen 
en kansen en belemmeringen 
hieromtrent. De 
combinatiefunctionarissen 
hebben een belangrijke rol bij 
het ontwikkelen en 
ondersteunen van 
dagarrangementen. Ze zijn 
daarom ook opgenomen in 
hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van de 
kadernota. 
 

Voorzieningen - 
Dagarrangementen 

beleidsmedewerker 
jeugd 

We richten ons nu op de 
versterking van de 
zorgstructuur in de 
voorschoolse voorzieningen. 

  Partners uit het onderwijs en de 
voorschoolse voorzieningen 
hebben ideeën geformuleerd ter 
versterking van deze 
zorgstructuur die uitgewerkt zijn. 
We blijven alert op signalen en 
vraag naar de versterking van 
de zorgstructuur voorschoolse 
voorzieningen (zie hst 3). 

Ketensamenwerking - 
Afstemming 
voorschoolse 
voorzieningen en 
basisscholen 
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beleidsmedewerker 
jeugd 

  Gezien de vele ontwikkelingen die 
spelen op het gebied van jeugd en 
het verouderde jeugdbeleid is het 
zinvol om nieuwe visie en 
speerpunten op te gaan stellen. 
Vervolgens kunnen de 
verschillende activiteiten hierop 
worden afgestemd en uitgevoerd. 
Het gevaar van het niet opstellen 
van nieuw 
jeugdbeleid/uitgangspunten is dat 
we blijven werken zoals we deden. 
Het is belangrijk om koers uit te 
(blijven) zetten, te gaan varen en 
ook te laten weten aan iedereen 
wat buiten de boot valt, niet meer 
gedaan kan worden door de 
gemeente.  

De Wmo-kadernota geeft de 
kaders voor nieuw jeugdbeleid. 
Voor het integrale werken is het 
belangrijk dat activiteiten 
voortkomen uit een doordacht 
plan. Een nieuw te vormen 
jeugdbeleid kan de koers verder 
beschrijven. Bij het 
herformuleren van het 
jeugdbeleid wordt alvast 
vooruitgekeken naar de situatie 
na de transitie jeugdzorg en 
mogelijk aangesloten bij de nog 
te vormen kadernota transities. 
In de kadernota is deze actie 
opgenomen (zie hst 3). 

Preventie - jeugdbeleid 
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beleidsmedewerker 
jeugd 

Samen met professionals uit 
de voorschoolse 
voorzieningen en leerkrachten 
van basisscholen zijn een 
aantal ideeën voor verbetering 
geformuleerd. Er bleek vraag 
te zijn op het gebied van 
specifieke deskundigheid en 
ondersteuning om goed te 
signaleren, te stimuleren en te 
verwijzen in de voorschoolse 
voorzieningen.  
Het idee wat na stemming de 
meeste punten had gekregen 
is door de gemeente opgepakt 
en uitwerkt met de betrokken 
organisaties. Dit heeft geleid 
tot de werkwijze ‘samen kijken 
geeft verrijken; gericht op het 
versterken van de zorgketen 
rondom het jonge kind’.   
Bijna alle voorschoolse 
voorzieningen werken met ‘de 
peuterestafette’. Dit is een 
overdracht en volginstrument 
in het kader van de 
doorgaande lijn van peuter 
naar kleuter en om een peuter 
goed over te dragen naar het 
basisonderwijs. 

 Als toekomstige opdrachtgever van 
jeugdzorg, willen we vooraf 
investeren in preventieve 
versterking. We willen vasthouden 
wat er tot nu toe is bereikt en 
doorontwikkelen van de werkwijze 
binnen het Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG) Tynaarlo. Belangrijk 
hierbij is dat we de ontwikkelingen 
op het gebied van jeugdzorg 
blijven volgen en naast het doel en 
werkwijze gaan leggen van de 
systematiek ‘samen kijken geeft 
verrijken’.  
De overdracht via de 
peuterestafette bevordert in ieder 
geval het contact tussen 
voorschool en vroegschool maar 
hierin kan nog veel verbeterd 
worden.  

Bij de samenwerking tussen de 
voorschoolse voorzieningen en 
het basisonderwijs gaat het om 
de overdracht en men elkaar 
moet kennen. De peuterestafette 
is hierin één van de mogelijke 
instrumenten om de doorgaande 
lijn vorm te geven. Er liggen op 
dit terrein veel kansen 
(samenwerking voorschool en 
school), daarin moeten we de 
komende jaren een slag slaan. 
Het is van belang dat we de 
instrumenten die hiertoe worden 
ingezet blijven evalueren en de 
vraag hiernaar monitoren (zie 
ook hst 3). 

Preventie en 
ketensamenwerking – 
aansluiting 
voorschoolse 
voorzieningen op 
basisonderwijs 

beleidsmedewerker 
jeugd 

  Als toekomstige opdrachtgever van 
jeugdzorg, willen we vooraf 
investeren in preventieve 
versterking. We willen vasthouden 
wat er tot nu toe is bereikt en de 
werkwijze binnen het Centrum 
Jeugd en Gezin (CJG) Tynaarlo 
doorontwikkelen.  

We blijven het CJG 
doorontwikkelen, ook met het 
oog op de transities.  
Preventie blijft onze aandacht 
houden en zal in belang 
toenemen (zie hst 3). 

Preventie en 
ketensamenwerking - 
CJG 

beleidsmedewerker 
integrale veiligheid 

CJG en jeugd werken nauw 
samen met veiligheid, het 
raakt elkaar. 

  We blijven het CJG 
doorontwikkelen en de 
ketensamenwerking stimuleren 
en faciliteren (zie hst 5). 

Ketensamenwerking –
CJG 
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beleidsmedewerker 
algemeen sociaal 

  Nieuwkomers komen moeilijk aan 
het (vrijwilligers)werk en blijven 
hierdoor aan de kant staan. Extra 
aandacht voor deze doelgroep kan 
hierin mogelijk een verbetering in 
aanbrengen.  

We hebben aandacht voor 
kwetsbare groepen. Het 
Meedoenbeleid wordt 
momenteel geëvalueerd, na 
aanleiding van deze evaluatie 
wordt het Meedoenbeleid (indien 
wenselijk) herzien (zie hst 3). 

Leefbaarheid - 
Meedoen 

beleidsadviseur Wmo Er is behoefte aan de 
geestelijke verzorging en de 
eerste lijns hulpverleners 
verwijzen goed door. 

 Voortzetten. We zullen de inzet van 
geestelijke verzorgers blijven 
evalueren. De geestelijk 
verzorgers voorzien in een 
behoefte en zijn opgenomen in 
de kadernota (hst 4). 

Voorzieningen – 
Geestelijk Verzorgers 

 
 


