
Activiteitenoverzicht Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 corsa 2019001848

Thema - subthema's Actiepunt (zie het betreffende punt in het beleidsplan; volgorde beleidsplan is aangehouden) Jaar van uitvoering/start lokaal/regionaal nieuw/bestaand beleid Budgettaire aspecten Op welke wijze wordt gemeenteraad Ter advisering voorleggen

intensivering (aangeven of aanvullend budget nodig is) geinformeerd/bij het onderwerp betrokken aan Wmo-raad?

(Collegebrief = informatiebrief aan raad)

3. Inbreng van inwoners en maatschappelijke partners

                                              BURGERPARTICIPATIE 'OP MAAT' Vormgeving structuur burgerparticipatie per kern 2019-2022 lokaal intensivering dekking in begroting collegebrief samen met Wmo-raad

Sterk(er) positioneren Wmo-raad                                                          2019-2020 lokaal intensivering dekking in begroting Vaststellen nieuwe verordening indien nodig om te wijzigen samen met Wmo-raad

Extra impuls aan BloemendaalSamen 2019 lokaal intensivering dekking in begroting Collegebrief ja

4. Meedoen naar vermogen

                                                          4.1 AANDACHT VOOR DEMENTIE Laagdrempelige voorzieningen voor mensen met beginnende dementie (Odensehuis) 2019 lokaal nieuw beleid dekking in begroting Collegebrief ja

Uitbreiding/verbetering  dagbesteding voor mensen met dementie 2019-2022 lokaal intensivering dekking in begroting Collegebrief ja

Aanbod trainingen in kader dementie 2019-2022 lokaal nieuw beleid dekking in begroting Beleidsplan ja

                                                      4.2 TERUGDRINGEN EENZAAMHEID Eenzaamheid (onder ouderen) terugdringen 2019-2022 lokaal intensivering dekking in begroting Collegebrief ja

Trainingsaanbod (signaleren) voor professionals - samenwerking instellingen versterken 2019-2020 lokaal nieuw beleid dekking in begroting Beleidsplan ja

                                                     4.3 DAGBESTEDING EN BEGELEIDING Inrichten lokale dagbesteding en begeleiding als algemene voorziening 2019 lokaal nieuw beleid dekking in begroting raadsbesluit dd 27-09-2018 nee, is al besproken

(Aan)bieden van méér, meer passende en nabije dagbesteding 2019 lokaal nieuw beleid dekking in begroting raadsbesluit dd 27-09-2019 nee, is al besproken

                                                    4.4 MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN Huidige subsidieregeling omzetten in stimuleringsprogramma mbvo 2020 lokaal intensivering dekking in begroting Collegebrief ja

Stimuleren bewegen en participatie 2020 lokaal intensivering dekking in begroting Collegebrief ja

Inzetten buurtsportcoaches 2020 lokaal intensivering dekking in begroting Collegebrief ja

Organiseren bewegingsactiviteiten via bestaande (sport)verenigingen 2020 lokaal intensivering dekking in begroting Collegebrief ja

                                                  4.5 ONDERSTEUNING GERICHT OP WERK Inwoners ondersteunen bij vinden van werk 2019-2022 i.s.m. Heemstede intensivering dekking in begroting Collegebrief uitvoeringsprogramma-re-integratie (elk jaar) Clientenraad Werk en Inkomen

                                                  4.6  INKOMENSONDERSTEUNING Aanscherpen minimabeleid 2019 i.s.m. Heemstede intensivering dekking in begroting Beleidsplan en jaarverslag Clientenraad Werk en Inkomen

Aandacht voor voorkomen van schulden/Schuldhulpverlening 2020 i.s.m. Heemstede intensivering dekking in begroting Beleidsplan en jaarverslag Clientenraad Werk en Inkomen

Passende nazorg voor inwoners die uit de uitkering stromen 2020 i.s.m. Heemstede intensivering dekking in begroting Collegebrief Clientenraad Werk en Inkomen

5. Eigen kracht, zelfredzaam en samen redzaam

                                                                   5.1  TOEGANKELIJKHEID Introduceren/gebruiken app 'ongehinderd' 2019 lokaal nieuw beleid mogelijk extra budget nodig collegebrief werkgroep toegankelijkheid

Toetsen (aantal) openbare gebouwen op toegankelijkheid 2019-2022 lokaal intensivering mogelijk extra budget nodig beleidsplan en jaarverslag werkgroep toegankelijkheid

Ondernemers ondersteunen bij verbetering toegankelijkheid van hun zaak 2019-2022 lokaal nieuw beleid mogelijk extra budget nodig beleidsplan en jaarverslag werkgroep toegankelijkheid

Lokale Inclusie Agenda opstellen, ter uitvoering  van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 2021 lokaal intensivering Separaat voorstel bij noodzaak aanvullend budget Vaststelling beleidsplan Ja

                                                               5.2 WOON-ZORGVOORZIENINGEN Voorlichting over woningaanpassingen t.b.v. langer zelfstandig wonen 2020 lokaal intensivering dekking in begroting Collegebrief ja

Onderzoek naar woonwensen en -behoeftes ter voorbereiding beleid 2019 lokaal intensivering dekking in begroting Collegebrief ja

lokale aanpak ontwikkelen in kader Passend Wonen 2020 lokaal intensivering dekking in begroting Collegebrief ja

                                                                        5.3  MANTELZORG Behoeftenonderzoek in samenwerking met Tandem 2020 lokaal intensivering dekking in begroting collegebrief ja

Overleg met mantelzorgers en plan van aanpak ter ondersteuning 2020 lokaal nieuw beleid dekking in begroting Beleidsplan en jaarverslag ja

Mogelijkheden verkennen om respijtzorg te koppelen aan bestaande dagbesteding 2021 lokaal nieuw beleid mogelijk nieuw budget nodig collegebrief ja

Bezien mogelijkheden dagbesteding in het weekend 2021 lokaal nieuw beleid mogelijk nieuw budget nodig collegebrief ja

                                                             5.4 VRIJWILLIGERSWERK Onderzoek behoefte(n) en aanbod vrijwilligers(werk) bezien, aanbod aanpassen 2020 lokaal intensivering dekking in begroting collegebrief ja

Actieve promotie vrijwilligerswerk per dorpskern 2020 lokaal nieuw beleid dekking in begroting Beleidsplan en jaarverslag nee

                                                           5.5  WELZIJN BLOEMENDAAL Aanbod Welzijn Bloemendaal onder aandacht oudere inwoners brengen Doorlopend lokaal intensivering dekking in begroting jaarverslag sociaal domein nee, is al besproken

Kostendekkend aanbod aan activiteiten t.b.v. inwoners Doorlopend lokaal intensivering dekking in begroting jaarverslag sociaal domein nee, is al besproken

Faciliteren/ondersteunen sociale cohesie bevorderende burgerinitiatieven Doorlopend lokaal intensivering dekking in begroting jaarverslag sociaal domein nee, is al besproken

Pilot societeit Aerdenhout omvormen 2019 lokaal intensivering dekking in begroting jaarverslag sociaal domein nee, is al besproken

                                                       5.6 DORPSCOORDINATOREN Uitbreiding aantal dorpscoordinatoren/overleg inwoners per kern/buurt 2019-2020 lokaal nieuw beleid dekking in begroting collegebrief ja

5.7 EIGEN KRACHT VAN DE JEUGD Het werken met en het stimuleren van het werken met gedragen plannen Doorlopend regionaal intensivering dekking vanuit regionaal transformatiefonds jaarverslag sociaal domein nee

Ontwikkelen van de JIM aanpak 2019-2022 regionaal nieuw beleid dekking vanuit regionaal transformatiefonds jaarverslag sociaal domein nee

Ontwikkelen en gebruikmaken van (digitaal) Toekomstplan 18-/18+ Doorlopend regionaal nieuw beleid n.v.t. jaarverslag sociaal domein nee

6. Veilige en gezonde omgeving

                                                                    6.1 VOLKSGEZONDHEID Opzetten samenwerkingsverband met GGD Kennemerland, scholen en sportverenigingen Doorlopend lokaal nieuw beleid mogelijk extra budget nodig collegebrief nee

Rookvrije sportvelden en schoolterreinen 2019 lokaal + regionaal nieuw beleid mogelijk extra budget nodig collegebrief nee

Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren (in overleg met scholen, sportverenigingen en professionals) 2021 e.v. lokaal + regionaal nieuw beleid mogelijk extra budget nodig collegebrief nee

Plan van aanpak - in overleg met GGD en Sportsupport - terugdringen roken en alcoholgebruik Doorlopend lokaal nieuw beleid mogelijk extra budget nodig collegebrief nee

             6.2 VERBINDING TUSSEN JEUGD-, WMO- EN SPORTBELEID overleg met sportverenigingen over rol buurtsportcoaches bij vroegsignalering 2020 lokaal nieuw beleid mogelijk extra budget nodig collegebrief nee

Realiseren zoveel mogelijk rookvrije sportverenigingen, scholen en speelterreinen 2019 lokaal nieuw beleid mogelijk extra budget nodig collegebrief nee

                                                                         6.3 CULTUURBELEID Organiseren van een cultureel festival 2019 lokaal nieuw beleid dekking in begroting collegebrief (2019000865) nee

Opzetten van een culturele agenda 2020 regionaal intensivering mogelijk extra budget nodig collegebrief nee

                                                             6.4 ONDERWIJSHUISVESTING Voorbereiding uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs periode 2019-2022 Doorlopend

6.5 VERBINDING TUSSEN (JEUGD)ZORG, WELZIJN EN VEILIGHEID Versterken samenwerking met verschillende partners binnen/buiten de gemeente Doorlopend lokaal + regionaal intensivering n.v.t. jaarverslag sociaal domein nee

Gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg veiligheid-sociaal domein 2019 lokaal nieuw beleid n.v.t. jaarverslag sociaal domein nee

                                                                      6.6  OMGEVINGSWET Inwoners en relevante maatschappelijke organisaties betrekken bij verplichte planvorming Omgevingswet 2021 lokaal nieuw beleid n.v.t. jaarverslag sociaal domein ja

Perspectief inwoners/menselijke maat als uitgangspunt nemen bij beoordeling ruimtelijke plannen 2021 lokaal nieuw beleid n.v.t. jaarverslag sociaal domein nee

Hulp zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig

                                              7.1 STERKE BASIS VOOR DE JEUGD Continueren en uitbreiden inzet effectief bewezen interventies/trainingen op scholen/dorpskernen Doorlopend lokaal + regionaal intensivering m.i.v. 2021 wellicht aanvullend budget nodig jaarverslag sociaal domein nee

Meer bekendheid geven aan preventiematrix binnen onderwijs, onder huisartsen en jeugdhulpverleners Doorlopend lokaal bestaand n.v.t. jaarverslag sociaal domein nee

Centrum voor Jeugd en Gezin (door)ontwikkelen tot spil binnen gemeentelijk jeugdbeleid Doorlopend lokaal + regionaal intensivering vooralsnog dekking in begroting collegebrief nee

Afstemming Passend Onderwijs op gemeentelijk beleid(splan) Doorlopend lokaal + regionaal bestaand n.v.t. jaarverslag sociaal domein nee

Aanstellen (roulerend) Praktijkondersteuner huisartsen (POH) Pilot 2019-2020 lokaal + regionaal nieuw beleid voor 2019 + 2020 (pilot) dekking begroting collegebrief nee

Continueren inzet 'Stevig Ouderschap' binnen consultatiebureau Doorlopend lokaal bestaand dekking in begroting jaarverslag sociaal domein nee

Stimuleren ontwikkeling onderwijs-zorgarrangementen Doorlopend lokaal + regionaal intensivering nog niet bekend jaarverslag sociaal domein nee

Opstellen (regionaal) thuiszitterspact Doorlopend lokaal + regionaal bestaand n.v.t. Jaarverslag Leerplichtwet nee

Versterken jeugd- en jongerenparticipatie door instellen jongerenpanel 2020 lokaal nieuw beleid n.v.t. raadsbesluit ja

Uitreiken jeugdlintjes voor initiatieven van jongeren/ouders voor verbetering van hun buurt of wijk 2020 lokaal nieuw beleid dekking in begroting jaarverslag sociaal domein nee

7.2 OPGROEIEN ZO THUIS MOGELIJK Regionaal plan van aanpak om uithuisplaatsing te voorkomen of te verkorten 2019-2022 regionaal nieuw beleid dekking vanuit regionaal transformatiefonds jaarverslag sociaal domein nee

7.3 GESPECIALISEERDE JEUGHULP,KINDERBESCHERMING EN JEUGDRECLASSERING Versterken van de integrale samenwerking en passende inzet vervolghulp Doorlopend regionaal intensivering dekking vanuit regionaal transformatiefonds jaarverslag sociaal domein nee

Compleet overzicht van beschikbare plaatsen bij aanbieders 2019 regionaal intensivering n.v.t. jaarverslag sociaal domein nee

Voorkomen van crises door intensivereing van preventie 2019-2022 regionaal intensivering n.v.t. jaarverslag sociaal domein nee

Monitoren van de outcomecriteria Doorlopend regionaal intensivering n.v.t. Jaarverslag Leerplichtwet nee

                             7.4 TOEGANG TOT HULP EN ONDERSTEUNING Efficientere inrichting/organisatie(vorm) CJG als eigen organisatie Doorlopend lokaal intensivering dekking in begroting jaarverslag sociaal domein nee

Versterken samenwerking CJG en Wmo-loket Doorlopend lokaal nieuw beleid dekking in begroting jaarverslag sociaal domein nee

Stroomlijnen werkprocessen CJG en Wmo-loket; werkwijze(n) integreren; loketten samenvoegen 2020 e.v. lokaal nieuw beleid dekking in begroting jaarverslag sociaal domein ja

Vorming 1 loket door - als laatste stap - expertise IASZ/Participatiewet toe te voegen 2022 lokaal nieuw beleid m.i.v. 2021 wellicht aanvullend budget nodig collegebrief ja

                                                                7.5 BESCHERMD WONEN Versterken aanpak gericht op voorkomen en beperken van problemen (preventie) 2019-2021 lokaal + regionaal intensivering dekking in begroting collegebrief ja

Bieden van een hersteltraject op maat 2019-2021 lokaal + regionaal intensivering dekking in begroting collegebrief ja

Versterken zelfstandig thuis wonen 2019-2021 lokaal intensivering dekking in begroting collegebrief ja

                                                 7.6 MAATSCHAPPELIJKE OPVANG Aanpakken complexe vraagstuk van kwetsbare clienten met meervoudige problemen 2019-2021 regionaal intensivering dekking in begroting collegebrief ja


