Uitvoeringsplan lokaal sociaal
domein 2017
Samenvatting van de acties

Acties uitvoeringsplan
lokaal sociaal domein Asten 2017
1.

Start integraal gebiedsteam sociaal domein
Asten

1. Uitvoeren van de afspraken over de inrichting, aansturing en operationalisering van
het lokale gebiedsteam met betrekking tot Wmo, Jeugdzorg, Inkomensondersteuning,
Schuldhulpverlening, Participatie en Leefbaarheid-Veiligheid in de samenwerking
tussen de gemeenten Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek.
2. Verantwoording nemen voor de inrichting en functionele aansturing van het lokale
gebiedsteam.
3. Een betrouwbare en hoogwaardige dienstverlening realiseren, waarbij de bovenlokale
uitvoering naadloos aansluit op de dienstverlening van het lokale gebiedsteam.
4. Zorgen dat de dienstverlening met ingang van 1-1-2017 wordt gecontinueerd.

2.

Participatie

Participatie

1. Basisvoorziening Asten en Someren verder uitbouwen en tevens inzetten voor
mensen die niet bekend zijn bij Senzer, en dus niet tot de reguliere doelgroep
behoren. De participatiecoach werk wordt hiertoe 2 dagen in de week ingezet. De
kosten worden gedekt uit het hiervoor ingerichte budget Basisvoorziening AstenSomeren.
2. De resultaten van deze extra inzet maandelijks monitoren en in de zomer van 2017
evalueren. Hierin tevens een kosten-baten analyse opnemen.
3. In het najaar van 2017 beoordelen of dit project voor 2018 kan worden voortgezet.
Senzer

1. De uitvoeringsorganisatie verder optimaliseren.
2. Kwartaalrapportages verbeteren en meer toespitsen op resultaten per regeling zodat
betere monitoring en bijsturing mogelijk is.
3. Gebiedsgericht werken verder doorzetten en niet alleen beperken tot
participatiecoaches, maar ook inkomensconsulenten.
4. Aansluiting met Sociaal Netwerk Asten verder uitbouwen en optimaliseren.
5. Terugbrengen uitgaven BUIG om overschrijding BUIG-budget in 2017 te voorkomen.
Hiertoe uitvoering geven aan de actiepunten genoemd in het geactualiseerde Plan van
Aanpak 2016, vast te stellen door de raad op 13 december.
6. Uitvoering geven aan Plan van aanpak Statushouders zodat statushouders zo snel als
mogelijk integreren en deel kunnen nemen aan de maatschappij c.q. werken.
Bijzondere bijstand, Schulddienstverlening en Minima (BMS)

1. Harmonisatie van de beleidsregels is in 2016 niet gehaald. Reden hiervoor is de
overgang naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie op basis van de Gemeenschappelijke
regeling Peelgemeenten. Na de start hiervan wordt dit met de vijf betrokken
gemeenten opnieuw opgepakt.
2. In brede zin wordt het minimabeleid in 2017 geactualiseerd. Laatste nota
minimabeleid dateert uit 2008.

3. Opstellen lokaal uitvoeringsprogramma schulddienstverlening is in 2016 niet gehaald.
Reden hiervoor is de overgang naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Na de start
hiervan wordt het uitvoeringsprogramma in nauwe samenwerking met lokale partners
en de nieuwe uitvoeringsorganisatie weer opgepakt.
4. Budget sportvoucher is vanaf 2017 structureel gemaakt en de regeling is uitgebreid
naar ook culturele deelname. Doel is een groter bereik en bredere participatie van
kinderen.
5. We hebben in 2016 opnieuw te maken met een forse overschrijding van het budget.
Actiepunt voor 2017 is om de uitgaven te evalueren en beter/gerichter te monitoren.
De overgang naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie en nieuw systeem biedt hiervoor
kansen.
6. Beleid Collectieve aanvullende verzekering (CAV) is aangepast voor 2017.
Gemeentelijke bijdrage is verhoogd. Doel is een groter bereik en minder kosten
bijzondere bijstand.
7. Meer bekendheid geven aan de regelingen die er voor de minima zijn middels PR
activiteiten. Hierbij gebruik maken van expertise afdeling communicatie.

3.

Wmo

1. Burgerinitiatieven dagbesteding Heusden en Ommel blijven faciliteren en stimuleren.
De lokale voorzieningen betrekken bij de herindicatie begeleiding Wmo.
2. Preventieavond organiseren over alcohol en drugs waarbij de nadruk ligt op “het
omgaan met verleidingen”
3. De opstart van een alzheimercafé ondersteunen.
4. De diverse initiatieven op het gebied van bewegen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld
wandelfit (door buurtsportcoach en fysiotherapeuten, een ‘Meet Weet Beweegdag’
door de GGD in samenwerking met fysio, gemeente en buurtsportcoach.
5. Depressie en suïcide preventie inzetten via een pilot op scholen ingezet.
6. Het thema positieve gezondheid (symposium 23 november 2016) verder uitwerken in
samenwerking met onze netwerkpartners.
7. Speerpunten uit de Volksgezondheids Toekomst Verkenning (VTV) bepalen en
oppakken.

4.

Integraal jeugdbeleid

1. Nieuw VVE1 beleid ontwikkelen, zodra duidelijkheid bestaat m.b.t. het ‘Rijksbeleid
Specifieke Uitkeringen Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid’.
2. Begin 2017 een VVE-monitor uitgevoeren. Deze monitor geeft o.a. een beeld van de
toeleiding en bereik VVE-doelgroepkinderen en de kwaliteit van de VVE in de
gemeente Asten.
3. Per 1 januari 2018 wordt de nieuwe financieringsstructuur opgenomen in de Wet
harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van kracht. Om hier tijdig op te
kunnen anticiperen voert Stichting Peuterspeelzaalwerk Pinkeltje per 1 augustus 2017
de nieuwe financieringsstructuur in.
4. In 2017 nieuwe uitgangspunten formuleren voor jeugdbeleid periode 2018-2021 (de
Nota Integraal Jeugdbeleid loopt tot eind 2017).
5. Begin 2017 moet besluitvorming plaatsvinden met alle 21 regiogemeenten over de
GBA-autorisatie leerplicht.

5.
1

Leefbaarheid en veiligheid

VVE = Voor- en vroegschoolse educatie.

1. De opzet, uitvoer en uitbreiding van relevante netwerken en
samenwerkingsverbanden realiseren, hierbij kortere en effectievere communicatie
hanteren.
2. Een nadere analyse uitvoeren van de bestaande schuldenproblematiek op de Bovist
en het Haakske.
3. In nauwe samenwerking tussen uitvoering en beleid vinden van de meest
pragmatische en realistische oplossingen bij voorkomende problemen, gericht op een
stabiel inkomen.
4. De uitvoering van directief sturende woonbegeleiding opzetten.
5. Gecombineerde acties handhaving/ leefbaarheid m.b.t. illegale bewoning en overlast
uitvoeren.
6. Planvorming herinrichting van de woonwagenlocatie Bovist uitvoeren.

6.

Subsidiebeleid

In 2017 worden voorbereidingen getroffen t.b.v. een goede uitvoering van het nieuwe
subsidiebeleid per 1 januari 2018.

7.

Sociaal Netwerk Asten

1. Organiseren van drie “ontwikkeltafels” met de partners van het Sociaal Netwerk
Asten, voorlopige keuze thema’s: langer thuis wonen, meedoen en positieve
gezondheid; culturele diversiteit en; burgerinitiatieven.
2. Presenteren van de convenantpartners op de nieuwe website van Steunpunt Guido
Asten, ondersteunen van het verhaal van de partners met de inzet van een
(tijdelijke) community-netwerker.
3. Versterken van de de rol en de functies van de convenantpartners in het aanbod en
de arrangementen van de cliënten.
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