GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

18 januari 2022

Voorstel van

:

College van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Procesvoorstel - Visie op Preventie

Portefeuillehouder :

H.A.J. Willems

Samenvatting:
In dit raadsvoorstel schetsen wij een proces om te komen tot een gezamenlijke visie op preventie
binnen het sociaal domein (zie ook bijlage 1). Dit proces is het vervolg op de eerder aan u
gepresenteerde signalen en aanbevelingen vanuit het dorpsteam. Door het ophalen van wensen,
ambities en prioriteiten bij inwoners en maatschappelijke partijen creëren wij een gezamenlijke
visie die aansluit bij de vraag en initiatieven uit de samenleving. Een gezamenlijke visie op
preventie sluit aan op de strategische visie van Boekel, is een volgende stap in de transformatie
en vormt een kapstok voor het sociaal domein. Vanuit deze visie kunnen we werken aan een
uitvoeringsprogramma dat inwoners in staat stelt hun gezondheid, welbevinden en
zelfredzaamheid te verhogen. We vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met het
procesvoorstel en budget beschikbaar te stellen voor procesbegeleiding.
Voorgesteld besluit:
1. Instemmen met het procesvoorstel om te komen tot een gezamenlijke visie op preventie
voor het sociaal domein.
2. Een bedrag van €25.000,- beschikbaar stellen voor procesbegeleiding en dit verwerken in
de voorjaarsnota 2022.
Inleiding/probleemstelling:
Begin 2021 zijn er door de preventiemedewerker en wijkverpleegkundige van het dorpsteam
signalen opgehaald bij maatschappelijke partners. Dit heeft geresulteerd in een lijst met signalen
en aanbevelingen die in mei jl. aan het college en de gemeenteraad zijn voorgelegd. Deze
signalen en aanbevelingen boden nog geen helder kader en u heeft toen geadviseerd om na te
denken over de vervolgstappen.
In de vervolgaanpak onderscheiden we twee trajecten:
• Quick wins: Makkelijk op te pakken acties, snel realiseerbaar en weinig budgettaire impact.
Hier is onze nieuwe preventiemedewerker momenteel mee aan de slag. U ontvangt in Q2
van dit jaar een memo over de stand van zaken.
• Gezamenlijke visie op preventie: Het ontwikkelen van een meerjarige visie op preventie
die de kapstok vormt voor toekomstige beleidsvoorstellen vanuit het sociaal domein.
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Dit raadsvoorstel vormt de start van het proces om te komen tot een gezamenlijke visie op
preventie.
Relatie met eerdere besluitvorming:
N.v.t.
Beoogd resultaat:
Het college adviseert in te zetten op een breed gedragen gezamenlijke visie op preventie binnen
het sociaal domein waarbij we met de samenleving invulling en uitvoering geven aan preventie.
Hierdoor is een integrale benadering van preventie mogelijk waarbij we maatschappelijke partijen
mede-eigenaar maken van deze visie en aansluiten op initiatieven die in de samenleving
ontplooid worden.
In bijlage 1 vindt u het procesvoorstel om te komen tot een gezamenlijke visie op preventie:
1) Organiseren van sessies met inwoners en maatschappelijke partijen om te horen welke
wensen er zijn en gezamenlijk ambities en prioriteiten te bepalen.
2) Opgehaalde wensen, ambities en prioriteiten worden vertaald naar een gezamenlijke visie
op preventie.
3) In samenwerking met maatschappelijke partners stellen we een uitvoeringsagenda op.
Door inwoners en maatschappelijke partijen in een vroeg stadium te betrekken bij het vormen van
deze visie is de verwachting dat het draagvlak verhoogd wordt en de visie beter aansluit bij de
vraag die er vanuit de samenleving ligt.
Wij vragen de gemeenteraad om budget beschikbaar te stellen voor externe procesbegeleiding
om dit proces mede vorm te geven en te begeleiden.
Keuzemogelijkheden:
• Geen visie op preventie: Dit betekent dat inzet op preventie ad hoc plaatsvindt,
preventie vanuit verkokerde wetgeving uitgevoerd wordt en er voor ieder project
afzonderlijk naar het college/raad gegaan moet worden voor budget en legitimatie.
• De beleidsmedewerkers sociaal domein schrijven een visie op preventie: Dit maakt
een integrale benadering en uitvoering van preventie mogelijk. Echter wordt hiermee
voorbijgegaan aan de wensen en behoeften vanuit samenleving. De gemeente legt
een visie op waarbij eigenaarschap bij maatschappelijke partijen en samenleving
ontbreekt waardoor we het risico lopen dat de uitvoering niet aansluit op hetgeen er
daadwerkelijk nodig is.
Argumenten:
Een gezamenlijke visie op preventie:
• Sluit aan op de strategische visie van Boekel: Dit voorstel sluit aan op de veranderende rol
van de overheid en de wens van de gemeenteraad om meer in te zetten op
burgerparticipatie en aan te sluiten op initiatieven uit de samenleving. We werken van
buiten naar binnen en sluiten aan de wensen en initiatieven van de samenleving.
• Preventie als volgende stap in de transformatie: Zorg draait om kwaliteit, toegankelijkheid
en betaalbaarheid. Daarnaast verwachten we van inwoners dat ze zoveel mogelijk
zelfredzaam zijn. Om toekomstgericht te werken aan een gezonde samenleving waarin
een hoog welbevinden ervaren wordt en voldaan kan worden aan bovengenoemde
aspecten is inzet op preventie noodzakelijk.
• Als kapstok voor het sociaal domein: Een gezamenlijke meerjarige visie op preventie geeft
structuur aan de uitvoering van preventie waarin alle beleidsterreinen van het sociale
domein integraal verbonden zijn. Dit geeft sturing aan toekomstige beleidsvoorstellen
alsmede aan uitvoerende activiteiten van de preventiemedewerker en het Dorpsteam
Boekel.

Z/047598 AB/030241

Voor het maken van een gezamenlijke visie op preventie is het noodzakelijk sessies met inwoners
en maatschappelijke partijen te organiseren om input op te halen. Belangrijk hierbij zijn de
werkvormen die gebruikt worden en de communicatie richting samenleving. We stellen voor
hiervoor externe procesbegeleiding in te zetten:
• Expertise in werkvormen verhoogt de opbrengst van de sessies.
• Heldere communicatie en informatievoorziening verhoogt de response en de
betrokkenheid van inwoners en maatschappelijke partijen bij de gezamenlijke
visie.
• De externe procesbegeleider is de aanjager van het traject en zorgt voor
continuïteit en focus gedurende het proces.
Financiële gevolgen en dekking:
Op basis van eerdere participatietrajecten worden de kosten voor procesbegeleiding geraamd op
€25.000,-. Wij vragen u dit budget vrij te maken uit de algemene middelen en op te nemen in de
voorjaarsnota 2022.
Het doorlopen van dit procesvoorstel leidt uiteindelijk tot een gezamenlijke visie op preventie met
een daarbij behorend uitvoeringsprogramma. Op dit moment is het lastig in te schatten welke
kosten daarmee gemoeid gaan voor 2023 en verder. Bij de vaststelling van de visie en het
uitvoeringsprogramma (verwacht Q4 2022 / Q1 2023) zal tevens een kredietaanvraag gedaan
worden voor het uitvoeringsprogramma.
Risico’s:
De kracht van dit procesvoorstel zit in het betrekken van de samenleving bij het maken van een
gezamenlijke visie op preventie. Hiervoor willen we bijeenkomsten/sessies organiseren. Er is een
risico dat corona van invloed is op de planning en duur van het proces.
Communicatie:
Bij akkoord op dit procesvoorstel moet er een communicatiestrategie worden ontwikkeld om
zoveel mogelijk inwoners en maatschappelijke partijen te bereiken. Hierbij maken we o.a. gebruik
van de eigen communicatiekanalen, lokale media en contacten die we al hebben.
Uitvoering en evaluatie:
Een ambtelijk projectteam geeft uitvoering aan het procesplan. De gezamenlijke visie op preventie
komt ter besluitvorming in de gemeenteraad.
Voorstel:
1. Instemmen met het procesvoorstel om te komen tot een gezamenlijke visie op preventie
voor het sociaal domein.
2. Een bedrag van €25.000,- beschikbaar stellen voor procesbegeleiding en dit verwerken in
de voorjaarsnota 2022.
Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Bijlage 1: Procesvoorstel – Gezamenlijke visie op preventie
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