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INHOUD VOORSTEL
Bijgaande Nota Samenredzaamheid 2018 - 2022 Omzien naar elkaar vraagt om bouwen met energie en
vertrouwen vaststellen.
1 Wat is de aanleiding?
De aanleiding voor de nota Samenredzaamheid 2018 -2022 Omzien naar elkaar vraagt om bouwen met
energie en vertrouwen is een uitwerking van het Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein 2017-2021
Meedoen! (MJBK), op de doelen:

F: Samenredzaamheid in onze dorpen is versterkt.

I: Mantelzorg en Vrijwilligerswerk groeit niemand boven het hoofd.
In het




coalitieakkoord ‘Rheden geeft Energie’ 2018 – 2022 zijn de volgende doelen opgenomen:
Wij faciliteren en ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers waar nodig en gewenst.
Jongeren die mantelzorger zijn, worden optimaal ondersteund.
Wij zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daartoe moet de fysieke
omgeving worden aangepast (denk aan woningaanpassingen), net als de sociale omgeving (denk
aan aanpakken eenzaamheid, buurtinitiatieven, ondersteuning mantelzorgers).

Met deze nota wordt het fundament voor het omzien naar elkaar vastgelegd. Dit hebben we de afgelopen
10 jaar samen met de inwoners opgebouwd. De werkwijze voor de opbouw van deze basis is gevat in het
Rhedens Model. In de nota geven we aan dat we met deze werkwijze de bovengenoemde doelen uit het
Meerjarenbeleidskader en het coalitie akkoord kunnen behalen.
De nota voldoet aan de volgende behoeften:

een transparante beleidslijn hoe om te gaan met stimulering en facilitering van lokale initiatieven
gericht op omzien naar elkaar, en hiermee langer zelfstandig thuis blijven wonen in samenhang
met de in maart 2018 vastgestelde nadere regels subsidieregeling inwonersinitiatieven sociaal
domein Rheden;

een transparante beleidslijn voor ontmoetingsplekken en buurtnetwerken in samenhang met de
in maart 2018 vastgestelde dorpshuizennota;

een transparante beleidslijn voor ondersteuning van vrijwilligers;

een transparante beleidslijn voor ondersteuning van mantelzorgers.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Jeugdwet

Participatiewet

Sociale visie gemeente Rheden

Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein 2017-2021 Meedoen! (MJBK)

Visie Wonen, Welzijn en Zorg

Algemene Subsidieverordening Rheden (Asv)

Nadere regels subsidieregeling inwonersinitiatieven sociaal domein Rheden

Ontwikkeldoelen volgens de Global Goals
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3 Wat willen wij bereiken?
Wij willen bereiken dat:

het inwonersperspectief leidend is;

er buurtnetwerken ontstaan vanuit dit perspectief;

door het ondersteunen van vrijwilligers de samenredzaamheid wordt vergroot;

door het ondersteunen van mantelzorgers en de verbinding met de samenredzaamheid er
dichtbij hulp en ondersteuning in hun eigen omgeving kan worden gezocht;

de samenredzaamheid van inwoners versterkt opdat meer kwetsbare inwoners
hierbinnen zelfredzaam kunnen zijn;

het informele aanbod continuïteit kent;

er een heldere werkwijze is zodat de energie zich kan focussen op het opbouwen van
samenredzaamheid;

we als gemeente continuïteit bieden, ook door transparant en eenduidig te handelen.
Inwoners krijgen zo meer ruimte om zelf activiteiten te organiseren. Dat maakt dat er (meer)
initiatieven ontstaan die dicht bij inwoners staan, in de gebieden waar zij wonen. Door te zorgen
voor een goede aansluiting van formeel op informeel kan de bijvangst kan zijn dat er minder
gebruik wordt gemaakt van formele voorzieningen.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
Voor het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers is de afgelopen jaren een goede basis
neergezet. Deze zetten we voort met oog voor de ontwikkelpunten.
Bij het verder uitbouwen van de samenredzaamheid op buurtniveau bevinden we ons in een
ontwikkeltraject. Samen met de inwoners en professionals gaan we een aantal acties oppakken om deze
samenredzaamheid verder te ontwikkelen en te verbinden.
Op basis van de werkwijze van het Rhedens model hebben we beschreven wat er nodig is om de
samenredzaamheid vanuit het inwonersperspectief te ondersteunen en verder uit te bouwen. Dit
inwonersperspectief geldt voor alle opgaven waar gemeente en inwoners een gemeenschappelijke
agenda hebben. Vanuit de netwerkgedachte en de opgaven vanuit de global goals biedt het Rhedens
model een handvat om vanuit welke opgave dan ook transparant en eenduidig te kunnen handelen naar
de inwoner.
Voor het implementeren van het gedachtegoed wordt de nota met de ambtelijke organisatie gedeeld.
5 Wat gaat het kosten?
Voor de uitvoering van nota zijn de budgetten conform de begroting van 2018 leidend.
Samenredzaamheid
in euro’s x 1.000
Ondersteuning sociale
initiatieven
Ondersteuning informeel
netwerk
Sociaal café

2018
765
10
10

Te ontwikkelen buurtnetwerk
Dorps- en buurthuizen

500

Tussenvoorzieningen

186

Deskundigheidsbevordering en
waardering
Vrijwilligersverzekering
Mantelzorg en Vrijwillige
Thuishulp
Mantelzorgondersteuning en
waardering
Totaal
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15
9
34
48
1.577
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6 Wat zijn de risico’s?
In financiële zin zijn er nu geen directe risico's: we bouwen voort op wat er is en sluiten aan op de groei
van samenredzaamheid. We volgen het tempo van de samenleving en haar mogelijkheden tot groei. Het
is nu onbekend waar de grenzen zijn. Investering in het Rhedens model tot nu toe heeft een goed
informeel voorzieningen pakket opgeleverd waardoor er minder beroep op de formele voorzieningen
gedaan wordt, denk aan het informele loket Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp, de Dorpshuizen en Ons
Raadhuis. Wanneer het informele pakket versoberd is de verwachting dat de druk op de formele
voorzieningen toeneemt.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

De nota sluit aan op het MJBK 2017-2021. Deze is tot stand gekomen door middel van meerdere
gespreksessies met inwoners en partners.

Een eerste beleidsmatige verkenning met de gesubsidieerde belangenverenigingen inzake
zienswijze buurtnetwerken.

Uitgangspunten zijn gevormd en getoetst in verschillende accountgesprekken, zowel met formele
partijen als informele partijen.

Uitgangspunten zijn gevormd en getoetst in 6-wekelijkse casusgesprekken met Mantelzorg en
Vrijwillige Thuishulp (MVT), Stichting Stoer en de toegang.

Uitgangspunten zijn getoetst in een gesprek met een aantal vrijwilligers en mantelzorgers uit
onze gemeente.
Global Goals
In de buurtnota gaan we uit van de door de Raad vastgestelde doelen uit het Meerjarenbeleidskader
Sociaal Domein Meedoen! De buurtnota past zeker ook onder de global goals, waaronder Global goal 3:
goede gezondheid en welzijn, global goal 11: duurzame steden en gemeenschappen. Hiernaast draagt
het versterken van de samenredzaamheid bij aan verschillende global goals.
Gebiedsgericht werken
Deze nota biedt een transparante en eenduidige werkwijze over wat er nodig is om de
samenredzaamheid te versterken in de verschillende gebieden.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Intern wordt de nota gedeeld met de ambtelijke organisatie.

Extern wordt de nota gedeeld in de accountgesprekken met de formele en informele betrokken
partijen.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Conform de begroting volgen we de doelen uit het meerjarenbeleidskader Meedoen.

De Steeg, 18 september 2018.

Bijlagen:
Bijlage A: Initiatieven ter concretisering van hoofdstuk 3 van de nota Samenredzaamheid.
Bijlage B: Nadere regels subsidieverlening inwonersinitiatieven sociaal domein Rheden.
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