Toelichting P&C cyclus zoals beoogd
Maatschappelijke effecten:
•
Niemand valt tussen wal en schip;
•
De uitvoering vindt plaats binnen de taakstellende
budgetten;
•
De dienstverlening aan de inwoners is vraaggericht en staat
voorop.
•
We hebben een dorps- en wijkgerichte aanpak
Daar hebben we de volgende doelstellingen aan gekoppeld.

Doel en onderwerp
Dorps- en wijkgericht werken
Een integrale en doelgerichte aanpak van actuele
knelpunten/behoeften dat in 9 werkgebieden (6 kernen en 3 wijken
in kern Gemert) ingezet kan worden.

Integrale Dorpsagenda's
Met het (door)ontwikkelen van 9 integrale dorpsagenda’s geeft de
gemeente inzicht in wat er gebeurt in de 9 wijken. Doel met deze
agenda’s is:
·
Interactie;
bevorderen grotere betrokkenheid inwoners bij hun woonomgeving
en stimuleren onderlinge betrokkenheid (burgerparticipatie, actief
burgerschap);
·
Evenwicht;
verbeteren afstemming gemeentelijke dienstverlening op
behoeften in dorpen en wijken (vraaggericht werken);’
·
Integraliteit;

verbeteren afstemming van maatregelen vanuit alle dorps- en
wijkgerelateerde partijen (integraal werken).
Communicatie
Onze inwoners zijn geinformeerd over de ontwikkelingen in het
Sociaal Domein en begrijpen onze communicatie.

Clientbetrokkenheid: Organisatie participatie groepen
We willen meer inwoners en cliënten betrekken en hun ervaringen
en ideeën meenemen bij de vorming van beleid en in de
uitvoering.

Clientervaringsonderzoek
De gemeente geeft invulling aan de wettelijke verplichting om
jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren om
dienstverlening en uitvoering binnen de Wmo te kunnen
verbeteren.
Werk en inkomen
We hebben een sluitende en integrale aanpak van armoede,
schuldhulpverlening en laaggeletterdheid

We hebben een programmatische aanpak voor verbeterde
aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt jongeren, ter preventie en
aanpak van VSV en Jeugdwerkloosheid.

We hebben een programmatische aanpak voor verbeterde
aansluiting WMO en Participatiewet

Armoede, schulddienstverlening en laaggeletterdheid
Mensen in armoede krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben.

Laaggeletterden kunnen ondersteuning krijgen.

Mensen met schulden weten de weg naar schulddienstverlening
en krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben.
Jeugd

Het CJG-netwerk en de onderwijspartners werken volgens een
sluitende aanpak voor alle 0-23 jarigen

(Passend) Onderwijs
Kinderen die (passend) onderwijs (nodig) hebben krijgen zo goed
mogelijk onderwijs en zorg indien nodig.

Jongerenwerk
Jongeren worden in een vroeg stadium benaderd door
jongerenwerkers en zorg wordt geboden indien nodig.

Dienstverlening Jeugd
Alle jongeren die ondersteuning nodig hebben in onze gemeente
krijgen ondersteuning.
Wmo
Wmo-consulenten vormen een kritische toegangspoort en voeren
gedegen onderzoek uit alvorens voorzieningen worden toegekend

Mantelzorgers worden voldoende ondersteund

Clientondersteuning

Clienten worden ondersteund indien zij dit nodig hebben.

Subsidies
We versterken met subsidies de lokale uitvoering binnen het
Sociaal Domein
Cultuur
We ondersteunen initiatieven op het gebied van kunst en cultuur
om de samenwerking en samenhang te bevorderen.

Onderwijs / Lokaal educatieve agenda
Zoveel mogelijk kinderen groeien op in eigen buurt, wijk of dorp.
Leer-, taal-, reken- en ontwikkelingsachterstanden worden
teruggedrongen en zoveel mogelijk voorkomen

Wonen

Er is een woningvoorraad van voldoende omvang, de juiste typen
en voldoende kwaliteit.

Er worden voorbereidingen getroffen voor een aanpak 'Beschermd
Wonen'
Integratie statushouders
De uitvoering van de integrale aanpak statushouders leidt ertoe dat
er voor elke statushouder een woning en parallel
begeleidingstraject wordt gestart met naar behoefte verbinding
naar onderwijs, (vrijwilligers)werken gezondheid.

Woonoverlast
Woonoverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen en indien het
voorkomt is er een sluitende aanpak.

Multifunctionele accommodaties (MFA's)
De MFAs versterken de leefbaarheid van de dorpen in de
dorpskernen.

Buurtsportcoaches
Buurtsportcoaches ondersteunen mensen bij het bewegen.

Preventie en Sociale Weerbaarheid
Lokaal uitvoering geven aan het Nationaal Preventieakkoord
Versterken weerbaarheid kinderen

Alcohol en drugspreventie

(Normalisering van) Drugsgebruik in onze gemeente door middel
van regionale aanpak
Alcohol gebruik wordt verder teruggedrongen

Personen met verward gedrag
Mensen met verward gedrag worden zoveel mogelijk ondersteund
en preventief geholpen. Indien dit niet kan is er een sluitende
aanpak.

Dementie vriendelijke gemeente
Gemert-Bakel is dementievriendelijk
Mensen met dementie en hun mantelzorgers blijven zich thuis
voelen in hun eigen leefomgeving, kunnen blijven participeren in
de samenleving en ervaren voldoende steun van hun eigen
omgeving
Eenzaamheid
Eenzaamheid wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en verholpen.
Zorgvuldige veehouderij

De gezondheid wordt meegenomen bij veehouderij.
Er is aandacht voor sociale, financiële en psychische aspecten bij
het beëindigen van agrarische bedrijven

Deze monitoren we voor de gemeenteraad tijdens de
reguliere P&C cyclus (via kleuren).
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Zie resultaten tot 2022
Er komt uiterlijk 1 juli 2019 een nieuwe visie op
armoedebeleid Gemert-Bakel 2019-2021 als vervolg op
de huidige visie 2015-2018.
Er wordt uiterlijk 1 juli 2019 een in het kader van de Wet
Gemeentelijke Schuldhulpverlening een regionaal
beleidsplan schuldhulpverlening 2019-2023 vastgesteld,
waarin voldoende ruimte is voor inrichting van de lokale
toegang en financiële dienstverlening en een goede
aansluiting tussen lokale en regionale
schuldhulpverlening.
Er wordt door Senzer en WMO gezamenlijk een pilot
uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van
de doelgroep 0-30% arbeidsvermogen. In 2019 wordt
besluit genomen over een verdere aanpak.

Zie resultaten tot 2022

We zorgen voor pilots om spreekuren van
opvoedondersteuners in de huisartsenpraktijk te
realiseren, waarbij we in 2019 starten bij
Gezondheidscentrum Palissade (Gemert),
Huisartsenpraktijk Bakel en Medisch Centrum Middenpeel
(Elsendorp).
We volgen de pilot lokale voorziening gespecialiseerde
groepsbegeleiding en opvang kinderen 2 tot 12 jaar van
Kluppluz, en zorgen voor een tussentijdse evaluatie
(begin 2019) en eindevaluatie (eind 2020).
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De mantelzorgwaardering is voor 1 juli 2019 opnieuw
vormgegeven.
De pilot voor een logeerhuis voor mensen met dementie
wordt ook in 2019 voortgezet. Over de voortgang wordt in
het 4e kwartaal gerapporteerd.

We wijzen de cliënt en zijn mantelzorger voorafgaand aan
elk keukentafelgesprek op de mogelijkheid gebruik te
maken van gratis cliëntondersteuning. Er is 1 januari
2019 een Wmo-folder beschikbaar die bij elke
afspraakbevestiging wordt meegestuurd.
We starten een proces om de huidige verordening tegen
het licht te houden en doen voorstellen tot aanpassing
(uiterlijk 1 september 2019).

Zie resultaten tot 2022

In 2019 wordt er een integraal huisvestingplan opgesteld
waarin is opgenomen:
- de leerlingenprognose
- de behoefte in onderwijs conform de verordening
(grootte van het schoolgebouw)
- de lange termijn behoeften van onderwijspartijen ten
aanzien van hun schoolgebouw

Zie resultaten tot 2022
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Er wordt gewerkt conform een vastgesteld plan van
aanpak personen in kwetsbare situaties en het convenant
dat door de netwerkpartners is ondertekend. Het doel is
een adequate en integrale aanpak rondom mensen in
kwetsbare situaties.
Dit proces wordt geëvalueerd in december 2019.
We onderzoeken in hoeverre bij KC Berglaren en in Bakel
MFA’s noodzakelijk zijn. In december 2019 wordt hierover
gerapporteerd.

De buurtsportcoaches werken conform de
uitvoeringsovereenkomst Gemert-Bakel. Dit evalueren wij
jaarlijks en rapporteren wij voor 1 december 2019.
De buurtsportcoaches krijgen de opdracht om een
voorstel voor verbreding van hun activiteiten van
onderwijs naar het verenigingsleven te ontwikkelen in
samenspraak met de gemeente en Stg. GOO. Deze
opdracht wordt in 2020 geëvalueerd.
Er is lokaal beleid ten aanzien van het Nationaal
Preventieakkoord voor 1 december 2019.

Er wordt uitvoering gegeven aan het plan ‘Drugs; dat
kunnen wij hier niet gebruiken’. Dit evalueren wij 1
december 2019.

Bij de aanpak van mensen in kwetsbare situaties wordt
gewerkt conform een vastgesteld plan van aanpak en een
convenant dat door de netwerkpartners is ondertekend.
Dit wordt in december 2019 geëvalueerd.
Er is een overzicht van voorzieningen voor personen met
verward gedrag voor 1 juli 2019.
Een traject voor deskundigheidsbevordering is gestart
onder partners werkzaam in de uitvoering. Dit zetten wij
voort in 2019 en wordt geëvalueerd.

Zie resultaten tot 2022

Er is voor 1 juli 2019 een Plan van aanpak om
eenzaamheid onder inwoners van Gemert-Bakel waar
mogelijk terug te dringen.
Opstellen van een plan van aanpak om gezondheid bij
ontwikkelingen van de veehouderij te borgen voor 1 juli
2019.

Waarbij we de inhoudelijke resultaten die we gerealiseerd hebben zullen
beschrijven in het vak waarin de kleur staat.
Voor 2019 en het reguliere werk wat we doen tot 2022.
Datgene wat we halverwege het jaar zien als noodzakelijk zien voor het jaar erop
zal dienen als input voor het actieplan 2020 voor het college. Ook daar wordt de
raad over geinformeerd.
Resultaten tot 2022

Er zijn afspraken over GGZ-problematiek gemaakt voor een betere aansluiting bij
het dorps- en wijkgericht werken. Deze worden elk kwartaal besproken en
jaarlijks geëvalueerd.
Er is jaarlijks een wijkfoto (per kern/wijk) beschikbaar, vooraf afgestemd op de
behoefte vanuit de wijkteams. Deze wordt besproken met de wijkteams, de
werkgroepen zorg, de dorpsraden, de KBO’s, de zorgcoöperatie, de kernpartners
en de adviesgroep Sociaal Domein om een wijkgerichte aanpak te borgen en de
prioriteit aan te stippen.
Drie keer per jaar vindt een netwerkbijeenkomst plaats (de ontmoetlunch)met alle
wijkteams.
Tweemaal per jaar wordt met de kartrekkers en regisseurs van de wijkteams
geëvalueerd hoe het ervoor staat en waar nodig een verbetervoorstel gedaan.
De gemeentelijke regisseurs sluiten minimaal 2 keer per jaar en op verzoek van
bij vraagstukken van de adviesgroep Sociaal Domein.
We stemmen minimaal één keer per jaar af met belangen groepen (zoals
seniorenraad, zorg coöperatie en cliëntenraad werk en inkomen).
Het overleg zorg in ’t dorp (3 keer per jaar) levert signalen uit de dorpen op en
zorgt voor het delen van informatie vanuit gemeente en ervaringen tussen de
dorpen.
Jaarlijks plannen en borgen wij een structureel afstemmingsoverleg met de
dorpsraden.

Per wijk en dorp is er een geactualiseerde integrale dorpsagenda.

Er is structurele communicatie (wekelijks in het Gemerts Nieuwsblad) m.b.t.
inhoudelijke informatie over Wmo/Participatie/Jeugd/Gezondheid, dorps- en
wijkgericht werken en gevolgen transities.
Er is een actuele en volledige digitale vraaggerichte sociale kaart. Deze wordt
wekelijks bijgehouden.
De Adviesgroep Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de
gemeente en geeft daarnaast invulling aan cliëntbetrokkenheid. Dit bespreken
we minimaal 2 keer per jaar.
De Cliëntenraad Werk en Inkomen geeft in samenspraak met de Adviesgroep
gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Dit wordt minimaal 2 keer per
jaar bestuurlijk besproken.

Jaarlijks voor 1 juli, voert de gemeente de wettelijke taak uit om conform de
richtlijnen een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren.

Er is een tweemaandelijks overleg tussen de accountmanager Bedrijven en
Economie van de gemeente en de accountmanager Werkgeversdienstverlening
van Senzer, met als doel contacten met werkgevers/bedrijven uit Gemert-Bakel
af te stemmen en elkaar wederzijds te informeren over kansen die er liggen voor
het plaatsen van uitkeringsgerechtigden bij bedrijven in Gemert-Bakel.
Lokaal project Jeugd dat Werkt wordt beter geborgd en ingebed in regionale
initiatieven zoals Peelportaal, van School naar Werk en schoolverlatersproject,
zodat geen enkele jongere tussen wal en schip valt. De voortgang wordt
halfjaarlijks gerapporteerd
In de activering en re-integratie van mensen met een beperkt arbeidsvermogen
worden lokale initiatieven zoals het Taalhuis, Schuldhulpverlening en Pas Vooruit
doelmatig ingezet en wordt nauw samengewerkt met partners binnen het
gebiedsteam van het sociaal domein. Dit wordt twee keer per jaar geëvalueerd.
Er wordt inhoudelijk en financieel gestuurd op prestaties van Peelgemeenten op
uitvoering Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schuldhulpverlening.
Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd.
Er wordt inhoudelijk en financieel gestuurd op de prestaties van Senzer in de
uitvoering van de participatiewet (ondernemingsplan). Hierover wordt jaarlijks
gerapporteerd.

Stichting Leergeld voert haar meerjarig Plan van Aanpak Kinderen in Armoede
(2017-2022) uit. De gemeente faciliteert in de samenwerking met lokale partners.
Hierover wordt tweemaal per jaar gerapporteerd.
Het Taalhuis is als fysieke en herkenbare plek operationeel. Jaarlijks wordt door
de lokale convenantpartners een plan van aanpak laaggeletterdheid opgesteld,
geëvalueerd en bijgesteld.
Er is passende financiële dienstverlening en schuldhulpverlening voor inwoners
met financiële vragen. De toegang tot financiële dienstverlening en
schuldhulpverlening is lokaal duidelijk georganiseerd. Er wordt kwalitatieve
dienstverlening aangeboden. Er wordt halfjaarlijks gerapporteerd.

We sturen op de acties uit het actieplan CJG en acties uit het actieplan LEA 20192022 en zorgen samen met de LEA- en CJG-partners voor een jaarlijkse
evaluatie van beide actieplannen

We hebben twee keer per jaar lokaal overleg met het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs om lokaal afspraken te maken over aanpak vroegtijdig
schoolverlaters en thuiszitters.
We agenderen 2 keer per jaar de realisatie van passende lokale
onderwijsvoorzieningen op het OOGO.
Waar nodig werkt lokale jeugdhulp samen met Passend Onderwijs en dit
bespreken we bij het tweejaarlijks overleg.
Opvoedondersteuners nemen deel aan de zorgadviesteams minimaal 4 keer per
jaar per school (PO en VO), zodat rondom ondersteuningsvragen vanuit
leerlingen (en ouders) zowel aan doelstellingen gericht op onderwijs als zorg
gewerkt wordt.
Er wordt jaarlijks een werkplan en scholingsplan opgesteld.
Er wordt gebruik gemaakt van een tool voor effectmeting, waarmee jaarlijks een
effectrapportage uitgebracht wordt.
De toegang tot jeugdhulp is lokaal geregeld via het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Alle hulpvragen in de leeftijd 0-18 worden opgepakt en waar nodig wordt
er binnen 8 weken bepaald of er een jeugdhulpvoorziening nodig is. Dit wordt elk
kwartaal geëvalueerd.
Er zijn indicatoren vastgelegd voor de managementrapportage om de
dienstverlening te toetsen. Dit wordt bij elke maandelijkse
managementrapportage bekeken en indien nodig besproken.
Het logeerhuis is een laagdrempelige voorziening ter ontlasting van
mantelzorgers en beperkt het product kortdurend verblijf.

Algemene voorzieningen als de Vrije Verbinding (in Gemert), de Ontmoeting (in
Handel) en een Vrije Dag (in Bakel) verminderen de inzet van product
‘begeleiding groep’
Dorpsondersteuners worden ingezet om oplossingen uit het informeel netwerk in
te zetten. Zij zetten bovendien in op het gebruik van hulpmiddelen zoals
scootmobiels en duofietsen voor algemeen gebruik en lokaal vervoer met
vrijwilligers. Hieronder wordt weergegeven hoeveel vragen de
dorpsondersteuners al afvangen in het informele netwerk.
We nemen deel aan het MRE project slimme mobiliteit waarin andere mogelijke
mobiliteit oplossingen worden geïnventariseerd. Afhankelijk van de uitkomsten
kunnen we eventueel met initiatieven aan de slag die de kosten van het
doelgroepenvervoer zouden kunnen beperken.
De mantelzorgwaardering wordt jaarlijks voor 1 juli geëvalueerd, in het 3 e
kwartaal uitgevoerd en wordt voor 1 december uitbetaald.

Ieder kwartaal is er een financieel overzicht van de uitgaven in het sociale
domein.
Voor 2022 is er een onderzoek gedaan naar het oprichten van een cultuurhuis in
de gemeente Gemert-Bakel.
Voor 2022 is er een onderzoek gedaan naar de wijze waarop een cultuurprijs
toegekend en uitgereikt wordt in Gemert-Bakel.
Er is actueel inzicht en overzicht op de Kunst en cultuur initiatieven. Dit wordt
jaarlijks bijgehouden.
Er is verbinding en samenwerking (keten) tussen partijen en partners die actief
zijn op het gebied van kunst en cultuur. Betreffende partners hebben maandelijks
overleg en afstemming met elkaar hierover en koppelen dit terug in het ambtelijk
en bestuurlijk overleg met de gemeente.

Continuering van de Kluppluz voorziening en jaarlijkse evaluatie
De bibliotheek sluit twee keer per jaar aan bij de werkgroep vve en maakt jaarlijks
afspraken over de samenwerking onderwijs – kinderopvang – bibliotheek.

Jaarlijks wordt er een monitor wonen opgesteld.
Er worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt met Goed Wonen en Stichting
Huurdersbelang.
Voor 2022 is er een plan van aanpak of visie op 'Beschermd Wonen'
De gemeente draagt samen met de partners zorg voor de integratie van
statushouders cf. het beleidsplan aanpak statushouders en verwerkt wettelijke
veranderingen (Wet Inburgering 2020) hierin. Dit wordt 1 keer per jaar
geëvalueerd.
De LEVgroep draagt zorg voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject
inclusief de ondertekening. Dit wordt elk kwartaal besproken in de
kwartaalrapportage besprekingen met de LEVgroep.

Jaarlijks wordt de bezettingsgraad van de MFA’s in beeld gebracht en waar
mogelijk worden verbeteringen besproken.
Jaarlijks is er per MFA een gesprek over de financiële en organisatorische gang
van zaken.

Er is een plan van aanpak voor een samenhangend aanbod gericht op het
versterken van weerbaarheid van kinderen
0-18 jaar in afstemming en samenwerking met de onderwijspartners en de CJG
partners. Het plan sluit aan bij het actieplan LEA 2019-2022
Het plan van aanpak Sociale weerbaarheid 0-18. met als doel te komen tot een
samenhangend aanbod, gericht op het versterken van de weerbaarheid van
kinderen van 0-18 jaar, wordt 2x per jaar met de betrokken partners besproken
en bijgesteld.

Gemeente Gemert-Bakel sluit aan bij de regio overstijgende aanpak om
normalisering van drugsgebruik tegen te gaan waardoor drugsgebruik wordt
teruggedrongen. Hiervoor zitten we 3 keer per jaar samen.
Alcohol preventie NIX 18/ laat je niet flessen
De start leeftijd van alcoholgebruik stijgt verder richting 18 jaar. De partners
komen 3x per jaar bij elkaar om beleid af te stemmen en signalen te bespreken.

Er zijn korte lijntjes tussen alle partners werkzaam in de uitvoering van personen
met verward gedrag en woonoverlast (personen in kwetsbare situaties). Minimaal
1 keer per 6 weken vindt het incidentenoverleg plaats met het convenant als
onderlegger.
Het AVE-model wordt gehanteerd tijdens escalatie. Dit wordt jaarlijks
geëvalueerd.

Er is aandacht voor een aanbod m.b.t. alle 10 de doelstellingen van Dementie
Vriendelijke Gemeente. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd.
We ondersteunen lokale initiatieven over dementie en onderhouden de status als
'dementievriendelijke gemeente'.

Deeladvisering op het gebied van gezondheid bij aanvragen om ruimtelijke
ontwikkelingen en/of milieuontwikkelingen door of in de omgeving van
veehouderijbedrijven gebeurt wekelijks.
Jaarlijks organiseren en coördineren we sociaal-maatschappelijke ondersteuning
voor agrariërs.

