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Inleiding 
 

 

 

Sinds 2015 regelt de gemeente veel  extra sociale voorzieningen voor haar inwoners. Het zijn 

er zoveel, dat we het ook wel het Sociaal Domein noemen. Het gaat dan onder meer over: 

 Jeugdvoorzieningen zoals jeugdzorg, jongerenwerk, leerplicht, leerlingenvervoer en 

consultatiebureaus; 

 Zorg en ondersteuning thuis zoals huishoudelijke hulp en aanpassingen in huis; 

 Zorg en ondersteuning zoals begeleiding, respijtzorg, maatschappelijke werk, vervoer en 

ondersteuning van mantelzorgers; 

 Begeleiding naar werk als u in de bijstand komt; 

 Inkomensvoorzieningen zoals de (bijzondere) bijstand, tegemoetkoming van zorgkosten, 

declaratieregelingen en meer; 

 Hulp als u problematische schulden heeft. 

 

De gemeente is nu dus iets langer dan vier jaar verantwoordelijk voor het nieuwe Sociaal 

Domein. Het idee achter de uitvoering van deze taken is dat de gemeente dichtbij inwoners 

staat. Door regelingen te combineren kunnen wij mensen en gezinnen helpen met één plan 

en één regisseur die dit coördineert. 

 

In 2017 vermoedde het college al dat dit nog niet helemaal lukte. Daarom voerde 

Oudewater in 2018 een evaluatie uit (18R. 00473). Op onderdelen bleek dat er verbetering 

mogelijk is, maar dat de voorzieningen in de kern van de zaak goed staan. Op weer andere 

terreinen blijkt het nodig om te verbeteren. De evaluatie van het Sociaal Domein is in 

september 2018 besproken met de gemeenteraad en verwerkt in de Programmabegroting 

voor 2019. 

 

Het college van Oudewater neemt de evaluatie van het Sociaal Domein serieus. Dat 

betekent dat wij willen leren van wat er goed gaat, maar ook werk maken van wat er beter 

kan. Daarom is het vanuit de beleidscyclus belangrijk om de bevindingen om te zetten naar 

nieuw beleid, of een aanpassing van de uitvoering. Dat doen wij (zoals beloofd in het 

coalitieakkoord) met een maatschappelijke agenda voor het Sociaal Domein. Zo maken wij 

voor iedereen inzichtelijk hoe het coalitieakkoord, afzonderlijke beleidsnotities, evaluatie, 

uitvoering en de Programmabegroting samenhangen. 

 

Leeswijzer 

Om uit te leggen hoe deze notitie werkt, is het handig om eerst toe te lichten wat een 

maatschappelijke agenda (MAG) is. In een MAG staat het beleid voor de aankomende vier 

jaar. De MAG is samenhangend en integraal. Dat betekent dat wij beginnen met de visie en 

uitgangspunten voor het Sociaal Domein. Dit kader is voor deze raadsperiode (2019-2022) 

van toepassing op de verdere uitwerking van het beleid en de uitvoering daarvan. Het 

voorkomt versnippering van beleid en voorkomt dat raadsvoorstellen afzonderlijk en 
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versnipperd worden voorgelegd aan de raad: het beleidskader staat namelijk in één 

document: de MAG. 

 

De integraliteit krijgt vervolgens vorm door beleidsonderwerpen thematisch uit te werken. 

Zo is het voor u duidelijk hoe onderwerpen samenhangen. Wij werken, net zoals in de 

egroti g, et de olge de ijf the a s: 
1. Gezondheid en Bewegen 

2. Groei, Ontwikkelen en Leren 

3. Maatschappelijke Ondersteuning en -Betrokkenheid 

4. Werk en Inkomen 

5. Wonen en Leefomgeving 

 

Per thema wordt vervolgens eenvoudig en overzichtelijk het volgende uitgewerkt: 

 Een samenvatting van de feiten en cijfers op het thema. 

 De maatschappelijke opgaven. 

 Het beleid. 

 Wat de gemeente wil bereiken. 

 Waar de gemeente dit gaat meten. 

 Wat wij daarvoor gaan doen. 
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Visie 
 

In de gemeente Oudewater zijn gelukkig relatief weinig grote maatschappelijke problemen. 

Iedereen heeft echter weleens moeilijk. Dat is in het leven onontkoombaar. Als dat gebeurt, 

dan helpen wij elkaar en zorgen wij voor elkaar. Dat doen we met respect voor elkaars 

individuele keuzevrijheid en mogelijkheden tot zelfredzaamheid. Ook de gemeente helpt 

graag met compassie en respect voor ieders leven. De gemeente werkt daarbij samen met 

de partijen en maatschappelijke organisaties die bij de gezondheid en het welzijn van de 

mensen betrokken zijn. Dat doen wij ruimhartig met voorzieningen waar inwoners makkelijk 

en gratis naartoe kunnen. Als er meer specialistische hulp nodig is, dan zorgen wij dat 

betrokken partijen goed samenwerken, zodat inwoners zo lang mogelijk hun normale leven 

kunnen leiden en mee kunnen blijven doen in de maatschappij. De hulpverlening is effectief 

en efficiënt. De eerste interventie moet de best denkbare interventie zijn. 

 

 

Uitgangspunten 
Bij het uitwerken van de MAG, en daarmee onze opgaven, beleid en resultaten, staan de 

volgende uitgangspunten centraal.  

 

 

 Het is onontkoombaar om soms zorgen en problemen te hebben. De gemeente helpt 

graag, maar we vragen eerst wat inwoners zelf willen (en kunnen).  

 De regie ligt in principe bij de inwoner. Wij versterken de zelfredzaamheid. 

 Als het nodig is, dan krijgt iedereen de zorg en ondersteuning die vereist is. Dat 

regelen wij zo dichtbij en zo lang mogelijk in iemands eigen leefomgeving. 

 Om vast te stellen wat nodig is, doen wij aan waarheidsvinding. 

 De eerste interventie is belangrijk en moet daarom de best passende voorziening zijn. 

Daarbij vinden wij keuzevrijheid een groot goed. 

 Voorzieningen komen tot stand met maatschappelijke partners zoals vrijwilligers, 

zorgprofessionals en artsen. Zij zijn gelijkwaardige partners. We denken samen na 

over wat we willen bereiken. Wij schrijven niet voor hoe ze het uitvoeren. 

 Beleid leidt tot resultaat in de uitvoering. Onze focus ligt daarom op de uitvoering. 

Daarbij doen wij lokaal wat kan en werken regionaal samen als het moet. 

 Wij werken met een realistische begroting. Onze ervaring (realisaties) in de afgelopen 

jaren bepaalt de begroting in plaats van de inkomsten uit rijksmiddelen.  
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Thema 1: Gezondheid en bewegen 
 

 

Feiten en cijfers 

Het gaat goed in Oudewater. Inwoners ervaren in vergelijking met andere gemeenten een 

betere gezondheid. Zij ervaren hun gezondheid als goed (88,1%) tot zeer goed (67,8%). 

Dat lijkt op onderdelen ook echt zo te zijn. In onze gemeente zijn mensen minder 

langdurig ziek en is er een lager risico op depressies en angststoornissen.  

 

Dat betekent helaas niet dat er geen aandachtspunten zijn. We zijn zeker niet op alle 

fronten het beste jongetje van de klas. Oudewater loopt op met het Nederlands 

gemiddelde als het gaat om de stijging van overgewicht. Van de volwassenen is 45,8% te 

zwaar. Onder senioren is dat 59,4%. Daarnaast bewegen we te weinig. Onder volwassen 

voldoet 41% niet aan de beweegnorm (vijf keer per week matig tot intensief bewegen) en 

80% niet aan de fitnorm (drie keer per week 20 minuten intensief bewegen). De senioren 

scoren positiever: 23% voldoet niet aan de beweegnorm en 50% niet aan de fitnorm. 

 

Oudewater scoort ook slecht als het gaat om zwaar en overmatig drinken. Onder de 

senioren stijgt het percentage zware drinkers zelfs van 5% naar 7,4%. Landelijk is dit 6,3%. 

Daarnaast worden er meer harddrugs gebruikt (10,7%) dan in de regio (8,5%) en de 

provincie (7,8%). 

 

 

De Maatschappelijke Opgave(n) 

Alle inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl. 

 

 

Het beleid 

Het is niet aan de gemeente om te bepalen hoe inwoners moeten leven. Daar gaan ze zelf 

over. Het is wel in het belang van de samenleving dat mensen gezond en actief zijn. Dat 

belang hebben mensen in onze visie zelf ook. Daarom wil de gemeente haar inwoners 

ondersteunen, zodat het voor hen makkelijker wordt om gezond te leven.  

 

In de inleiding staan enkele kerncijfers uit de GGD-monitor (2017). Op basis van deze 

gegevens onderscheiden we in ons beleid twee speerpunten: 

 

1. Het alcohol- en drugsbeleid richten wij niet alleen op de doelgroep jongeren, maar is 

relevant voor alle doelgroepen en leeftijden.  

2. Wij zetten in op een gezond gewicht voor iedereen, maar besteden daarbij meer 

aandacht aan jongeren en senioren. Onder volwassenen valt de problematiek (relatief) 
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mee. Dat geldt ook voor de jongeren, maar voor hen geldt: jong geleerd is.. Wij willen 

dat de deelname aan sport minimaal gelijkblijft. 

 

Wat willen we bereiken? 

1. Inwoners hebben een gezond gewicht. 

1. Het percentage inwoners dat voldoet aan de beweegnorm stijgt: 

o Van de 10-11-jarigen speelt nu 77% minimaal 3 dagen per week buiten. 

o In 2017 voldeed 59% van de volwassenen en 23% van de senioren aan de 

beweegnorm. 

2. Het percentage inwoners met overgewicht stabiliseert of daalt. 

o Van de 2-jarigen heeft nu 3% overgewicht. 

o Van de 10-11-jarigen heeft nu 11% overgewicht. 

o Onder de volwassenen heeft nu 45,5% overgewicht. Dit is 60,7% onder 

senioren. 

2. Het gebruik van genotsmiddelen is niet vanzelfsprekend. Alcohol- en drugsgebruik 

neemt af: 

o Het percentage overmatige drinkers onder volwassenen is nu 21,8%. Dat is 

27,4% onder de senioren. 

o Het percentage alcoholafhankelijkheid onder volwassenen is nu 10,6%. 

o Onder volwassenen gebruikte nu 24,2% ooit eens cannabis. 10,7% gebruikte 

ooit harddrugs.  

 

 

Waar gaan we dit meten? 

1. De hierboven beschreven maatschappelijke effecten en -resultaten worden (iedere 

vier jaar) gemeten in de GGD-monitor. 

 

 

Wat gaan we doen? 

 

Voor het alcohol- en drugsbeleid:  

 We voeren de acties uit van het regionale project Nuchter Verstand, o.a. deelname 

aan IkPas (30 dagen zonder alcohol) door een aantal bekende inwoners van 

Oudewater 

 We stellen een preventie- en handhavingsplan alcohol op (wettelijk verplicht), we 

maken gebruik van een regionale kapstok (van Nuchter Verstand) die lokaal wordt 

ingevuld.  

 Er worden trainingen vroegsignalering en motiveren tot gedragsverandering gegeven 

voor het Stadsteam en ketenpartners 

 We vergemakkelijken de weg naar ondersteuning en zorg  

 We zoeken samenwerking met horeca en sportverenigingen  

 We geven voorlichting aan ouders 
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 We werken via Nuchter Verstand samen met de scholen in het voortgezet onderwijs 

(VO) in Montfoort en Woerden 

 We evalueren de aanpak van Jellinek. Daarover willen wij een debat met de 

gemeenteraad en gaan daarna het gesprek aan met de stad over een passend en 

effectief vervolg van de drugsaanpak.  

 

De gemeente maakt prioriteit van het maken van afspraken met organisatoren van 

evenementen. De evenementen moeten beter handhaven op het wettelijk verbod op 

alcoholgebruik onder jongeren. 

 

Voor het gezondheidsbeleid over gezond gewicht: 

 Onderzoeken van de mogelijkheden voor een (deeltijd) combinatiefunctionaris / 

buurtsportcoach die activiteiten opzet in samenwerking met verenigingen, scholen, 

naschoolse opvang 

 We verhogen de bekendheid van de Declaratieregeling die Ferm Werk uitvoert voor 

inwoners met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm: 

tegemoetkoming is mogelijk in de kosten voor sport. Alle verenigingen worden 

hierover aangeschreven 

 In het overleg met de scholen en de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ)  agenderen we de 

the a s  gezo d ge i ht e  voeding  

 We lij e  afste e  et de o i atiefu tio aris (die a uit de i steek ultuur  
bewegen stimuleert, bijvoorbeeld door dans en yoga) 

 

We bevorderen sporten. Vooral ook in aansluiting op het sociaal domein. Daarvoor willen 

we het huidige voorzieningenniveau behouden en uitbreiden met een overdekt zwembad. 
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Thema 2: Groei, Ontwikkeling en Leren 
 

 

Feiten en cijfers 

Het spreek oord luidt: ee  goed egi  is het hal e erk . Zo kijke  ij i  Oude ater ook 
naar het opvoeden en opgroeien van onze kinderen en jongeren. Het is daarbij van belang 

dat onze jeugd gezond en veilig kunnen opgroeien en dat ze dat bovendien zo ervaren. 

Deze jaren leggen een fundament voor de rest van het leven en daarom zetten wij erop in 

dat jongeren in de meest optimale omstandigheden kunnen opgroeien in onze gemeente. 

 

In Oudewater zijn relatief veel jongeren (24% versus landelijk 22%). Volgens het CBS is het 

percentage kinderen in eenoudergezinnen lager (6,2%) dan in de rest van Nederland 

(7,3%). In Oudewater zitten ook minder kinderen in jeugdhulp (7,4%) dan gemiddeld 

(9,2%), maar als ze er eenmaal zitten dan blijven ze langer. Ook bracht het CBS in kaart dat 

er 5% minder kans is dat kinderen in armoede opgroeien. Dat komt redelijk overeen met 

het percentage kinderen in een uitkeringsgezin, dat is namelijk ook bijna 5% lager dan het 

landelijk gemiddelde. 

 

Volgens DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is het aandeel vroegtijdige schoolverlater in 

Oudewater (1%) de helft van het landelijke gemiddelde (2%). Daarnaast is het percentage 

achterstandsleerlingen 3 procentpunt lager en het aandeel werkloze jongeren (0,22%) is 

zelfs 85% lager dan het landelijk gemiddelde (1,52%). 

 

Het CBS onderzocht dat er in het eerste half jaar van 2018 geen jongeren uit Oudewater in 

de jeugdreclassering zaten. Bureau Halt onderzocht het aantal jongeren (12-17 jaar) dat 

naar hen wordt verwezen. Het wordt gemeten op de 10.000 jongeren. In Oudewater zijn 

het er 88 op 10.000. Landelijk is het 131 op de 10.000 jongeren.  

 

Jongeren in Oudewater blijven lang in zorg. In vergelijking met de andere gemeenten in 

onze regio (Utrecht West) zijn onze resultaten zorgwekkend. In de Jeugd- en Opvoedhulp 

stroomt (slechts) 13% van onze jongeren uit na het eerste zorgtraject, tegen een regionaal 

gemiddelde van 19%. In Oudewater is dat dus net 1 op de 8, terwijl gemeenten om ons 

heen 1 op de 5 of hoger scoren. De verhouding na het tweede zorgtraject zijn ook 

zorgwekkend: Oudewater heeft een uitstroompercentage van 4% tegen een regionaal 

gemiddelde van 9%. 

 

Het verschil in de jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg) is nog groter. Regionaal 

stroomt bijna een derde van de jongeren uit na het eerste traject. In Oudewater is dit 

14%. Het lijkt er dus op dat het eerste zorgtraject in de gemeenten om ons heen tweemaal 

effectiever is. Het tweede traject vertoont eenzelfde tendens. De regionale uitstroom is 

15% tegen 11% in Oudewater.  

 

In de evaluatie van de toegang tot het Sociaal Domein constateerden wij al dat het 
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Stadsteam de meeste jongeren niet ziet. Van het totaal aantal verwijzingen nemen de 

huisartsen 45,6% voor hun rekening. Het Stadsteam ziet 24,9%. De overige jongeren 

29,5% worden verwezen door jeugdartsen, medisch specialisten en gecertificeerde 

instellingen/SAVE. 

 

 

De Maatschappelijke Opgave(n) 

1. Alle kinderen en jongeren kunnen in Oudewater gezond en veilig opgroeien. 

2. We bieden jongeren en ouders de hulp die ze nodig hebben. 

 

 

Het beleid 

It takes a illage to raise a child  is ee  Afrikaans gezegde dat uitdrukt dat het opvoeden 

en opgroeien van een kind de inzet vraagt van de hele gemeenschap.  

 

Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid primair bij de ouder(s) of voogd(en). Echter, ook 

familie, naasten, leraren, huisartsen, vrijwilligers, professionals, instellingen, verenigingen, 

kerken en vele anderen dragen allemaal hun steentje bij. Daarom zet ons beleid in op 

gezond en veilig opgroeien thuis, op school en in de vrije tijd. 

 

Dat willen wij vooral doen door een breed aanbod van algemene voorzieningen te 

stimuleren en faciliteren. Daarbij kunt u denken aan de aanwezigheid van het 

consultatiebureau, peuterspeelzaal, jongerenwerk, sportverenigingen, maatschappelijk 

werk en meer. Daarbij richten wij ons op de verdere ontwikkeling van het jongerenwerk. 

De gemeente Oudewater beseft dat het effect van preventieve voorzieningen een langere 

doorlooptijd kent en daardoor moeilijk direct meetbaar is. Dat maakt het echter niet 

minder belangrijk. 

 

Een echtscheiding is in de basis een persoonlijke aangelegenheid tussen twee volwassen 

mensen. Het is voor hun kinderen echter ook een sterke indicator voor het gebruik van 

jeugdhulp. Veel hulpverleningstrajecten voor jongeren ontstaan door scheidingen. Een 

goede afwikkeling door de ouders voorkomt later veel ellende. Als zij hulp nodig hebben, 

dan willen wij dat snel kunnen bieden om erger te voorkomen.  

 

Uit de evaluatie van de toegang tot de jeugdhulp blijkt dat we de inrichting in Oudewater 

moeten heroverwegen. Anders dan bij de Wmo is de gemeente niet de enige verwijzer. 

Sterker nog, veruit de meeste jongeren zien wij nooit. De gemeente betaalt slechts de 

rekening. Daardoor is het enorm ingewikkeld om één plan en één regisseur in te zetten op 

één gezin. Er zijn te veel verwijzers en zorgaanbieders. Het stelsel is te druk om goed met 

elkaar samen te werken. Dat zien wij terug in de zorgtrajecten. Veel jongeren blijven in 

zorg als ze er eenmaal inzitten. Dat is goed als het nodig is, maar contraproductief als het 

ook anders kan. Ons beleid is er daarom op geri ht o  terug te kere  aar ee  or ale 
situatie . Jo gere  e  hu  ouders krijge  de zorg die ze odig he e , aar dit oet erop 
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gericht zijn dat iedereen zo snel mogelijk weer zij  eige  le e  ka  leide , hu  or ale 
situatie . 
 

We zetten erop in dat jongeren zo veel en zo snel mogelijk dichtbij in hun eigen 

leefomgeving worden geholpen. Concreet betekent dit dat residentiële trajecten (zorg 

waarbij je in een instelling woont) een uiterst middel zijn. De gemeente heeft liever dat 

jongeren opgroeien in een gezinssamenstelling zoals in een gezinshuis, pleegzorg of thuis 

met (intensieve) ambulante begeleiding. Voorop staat echter, dat jongeren en hun ouders 

de best passende zorg krijgen. 

 

Toegang tot zorg en ondersteuning moet laagdrempelig zijn en aansluiten op het leven 

van kinderen, jongeren en hun ouders/voogden. Daarom willen wij blijven deelnemen aan 

de onderwijszorgarrangementen in Woerden, waarbij jongeren hulp krijgen op school (het 

voortgezet onderwijs). 

 

Wij willen dat de toegang tot jeugdhulp echt kwalitatief goed, laagdrempelig en eenduidig 

is. De gemeente en de andere verwijzers willen meer samenwerken, zodat we beter 

weten wat er met jongeren gebeurt en kunnen bijsturen als dit nodig lijkt. Het Stadsteam 

heeft daarin een belangrijke rol. 

 

Daarvoor is ook een goede samenwerking nodig met de zorgaanbieders. Dit zijn er 

momenteel 200 in het Sociaal Domein. Dat is te veel. Het is daarom onze ambitie om 

beleid en uitvoering beter af te stemmen. Dat resulteert mogelijk in minder 

zorgaanbieders die moeten voldoen aan hogere kwaliteitseisen. 

 

 

Wat willen we bereiken? 

1. Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Ze verwijzen 

meer door (nu 24,9%) en andere verwijzers minder (nu 75,1%). 

2. De eerste geboden voorziening is de juiste/beste. We zien daardoor kortere zorgpaden 

en verhogen de uitstroom uit zorg (13%) tot het regionaal gemiddelde (19%). 

3. We hebben meer inzicht in het gebruik van maatwerkvoorzieningen en maken 

daardoor betere prognoses. 

4. Het percentage dat de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt, stabiliseert of stijgt 

ten opzichte van 2017. Het gemiddelde cijfers voor zorg en ondersteuning was in 2017 

een 7,6. Van de jongeren en hun ouders was 66% tevreden met het resultaat. 

 

 

Waar gaan we dit meten? 

1. De gemeente maakt een nieuw, overzichtelijk en integraal dashboard voor het Sociaal 

Domein als onderdeel van De Staat van Oudewater. 

2. Regionaal meet de regio Utrecht West de zorgpaden. 

3. De gemeente ontvangt monitoringsinformatie van SAVE/Veilig Thuis. 
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4. We voeren het cliëntervaringsonderzoek voor de Wmo en Jeugdwet uit. 

 

 

Wat gaan we doen? 

Ons beleid voor de aankomende jaren resulteert in een aantal acties. Ze staan hieronder: 

 Inkoop: Oudewater richt zich samen met de regio op nieuwe inkoopafspraken vanaf 

2021. Veel van onze beleidsvoornemens moeten landen in de inkoopafspraken met 

onze contractpartners en vanaf daar in de uitvoering. 

 Verder Thuis: vanaf 2019 start het project Verder Thuis: het richt zich op het 

investeren in jongeren (uit Oudewater) die niet thuis wonen. Eenmaal gevonden, 

onderzoeken wij met betrokken partijen of de beste woonvorm (dichtbij huis) 

gevonden is en welke begeleiding/zorg daarvoor nodig is. 

 Stadsteam: in 2019 ontvangt uw raad een voorstel over de positionering van het 

Stadsteam.  

 Samenwerking huisartsen: de gemeente kent nu twee jaar een betere samenwerking 

met andere verwijzers binnen het jeugdstelsel. Vooral de huisartsen. Verwijzingen 

binnen de Jeugdwet moeten lopen via het Stadsteam. 

 Berichtenverkeer: om ervoor te zorgen dat het Stadsteam gericht contact kan 

opnemen met zorgaanbieders, is het noodzakelijk dat we het berichtenverkeer 

(berichten tussen zorgaanbieders en gemeente) aansluiten op het werkproces van het 

Stadsteam. 

 Regionale innovatie: Oudewater werkt samen met gemeenten in de regio aan 

innovatie van de jeugdhulp, in het kader van het landelijke Actieplan voor de Jeugd. 

 Scheiden zonder schade: Oudewater werkt met de aanbevelingen uit het 

Uit oeri gsprogra a “ heide  zo der s hade . 
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Thema 3: Maatschappelijke ondersteuning en -betrokkenheid 
 

 

Feiten en cijfers 

Als we naar de feiten en cijfers kijken, gaat het, op het vlak van Maatschappelijke 

Ondersteuning en Maatschappelijke Betrokkenheid goed in Oudewater: 

 We hebben een sociale gemeenschap. Er zijn veel stichtingen, activiteiten en 

verenigingen voor en door inwoners.  

 Senioren ontvangen veel steun van familie, vrienden en mensen uit de buurt.  

 Er waren in 2016 meer mantelzorgers (<65 jaar) dan in 2012. Het aantal mantelzorgers 

(<65 jaar) dat zich overbelast voelt is nauwelijks gestegen; onder 65-plussers is het 

percentage dat zich overbelast voelt zelfs gedaald.  

 Inwoners zijn relatief weinig eenzaam (in vergelijking met andere gemeenten). Het 

percentage inwoners dat zich eenzaam voelt, is vanaf 2012 gedaald.  

 Als we kijken naar het gebruik van maatwerkvoorzieningen Wmo, dan zien we dat de 

meeste beschikkingen huishoudelijke hulp betreft (30,6% van het aantal cliënten). 

Huishoudelijke hulp beslaat 61% van de kosten in de Wmo.  

Na huishoudelijke hulp maken onze inwoners in de Wmo het meeste gebruik van 

vervoersvoorzieningen (14,9%) en vormen van begeleiding (12,8%).  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 Door vergrijzing en extramuralisering (pas met een hoge zorgvraag komt iemand in 

aanmerking voor een verpleeghuis) neemt het aantal ouderen dat zelfstandig woont, 

al dan niet met een zorgvraag, toe. 

 De beweging van extramuralisering speelt niet alleen bij ouderen: ook mensen met 

een licht verstandelijke beperking komen minder snel dan voorheen in aanmerking 

voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg en vallen dus terug op ondersteuning vanuit 

de Wmo. Ook is het aantal bedden in de GGZ afgebouwd, ook mensen met 

psychiatrische problemen ontvangen begeleiding en ondersteuning thuis vanuit de 

Wmo. 

 Vanaf 2021 zijn wij verantwoordelijk voor Maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen. We gaan met deze verandering aan de slag vanuit de gedachte dat mensen die 

door psychische of psychosociale problemen (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, een 

zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden 'thuis in de wijk'. 

 Er wordt een groot beroep gedaan op het aanbod van vrijwilligersorganisaties, 

daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig. Organisaties zien echter het aantal actieve 

vrijwilligers afnemen. De toekomstige ontwikkelingen in de Ouderwaterse 

bevolkingspiramide versterken waarschijnlijk deze trend, omdat de pool waaruit geput 

kan worden afneemt, terwijl de groep die hulp behoeft toeneemt. 

 

Bovenstaande ontwikkelingen leiden mogelijk tot een toename van de vraag naar 

professionele zorg en ondersteuning in combinatie met een terugloop aan potentiële 
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vrijwillige hulpverleners. We voorzien we dat meer inwoners met complexe en-of 

problematiek op meerdere levensgebieden zich bij het Stadsteam melden.  

 

Evaluatie van de toegang van het Sociaal Domein 

In de evaluatie van de toegang van het Sociaal Domein komt als belangrijk punt naar 

voren dat er nog veel winst te behalen is als het gaat om algemene voorzieningen: Het is 
ons doel meteen de juiste zorg in te zetten, met als effect dat zorg en ondersteuning 

afschaalt van tweede naar eerste- en algemene oorzie i ge . , Slechts (c.a.) 2% van de 

begroting van het Sociaal Domein gaat naar algemene voorzieningen. Daarnaast 

ontbreekt het ons aan inzicht in elke oorzie i ge  da  odig e  ka srijk zij .  En 

Betrokke  partije  zoals het “tadstea , het et erk a  i for ele orga isaties, aar 

ook de gemeente zelf hebben  weinig overzicht. Het is moeilijk om te weten wat er 

allemaal is en daarom ook moeilijk om goed te verwijzen.  

 

De Maatschappelijke Opgave(n) 

 

1. Inwoners zijn zelfredzaam. 

2. Inwoners die niet zelfredzaam zijn, worden actief ondersteund door de gemeente 

 

 

Het beleid 

De gemeente gaat mantelzorgers en vrijwilligers beter informeren en ondersteunen. Dit is 

belangrijk omdat Oudewater vergrijst, ouderen langer thuis wonen en het geven en 

ontvangen van mantelzorg in de toekomst, nog meer dan nu, nodig zal zijn. Het Stadsteam 

is hier een belangrijke schakel in. Daarom stellen wij het Stadsteam in staat om de 

ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers beter te organiseren, zodat algemene 

voorzieningen en ondersteuning uit het eigen netwerk van de inwoner verbonden worden 

met de integrale toegang en maatwerkvoorzieningen. 

 

Op basis van input vanuit strategische partners (ook uit het medisch domein en de 

volkshuisvesting) bepalen we wat (nog meer) nodig is zodat ouderen langer zelfstandig 

thuis kunnen blijven wonen. We willen meer samenhang in de ouderenzorg & - 

ondersteuning. Daarvoor stellen we, met strategisch partners en ouderen, een 

uitvoeringsagenda Ouderen Langer Thuis op die aansluit op de landelijke 

a tieprogra a s. 

 

Wij willen ook openstaan voor nieuwe initiatieven die aansluiten op de doelstellingen in 

het Sociaal Domein. Goede plannen die inwoners helpen om sneller en langer zelf sociale 

problemen op te lossen, hebben onze serieuze belangstelling. Een voorbeeld daarvan is 

een indicatievrije dagbesteding. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor een 

maatschappelijk i itiatie e  udget e  ordt de ogelijkheid oor ee  huiska er  a  
de stad i  De Klepper  o derzo ht. 
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Het is belangrijk dat algemene voorzieningen daadwerkelijk vrij toegankelijk en 

laagdrempelig zijn. Inwoners moeten het makkelijk kunnen vinden en er gebruik van 

kunnen maken. Wij willen daarom werken aan de bekendheid van het Stadsteam, die als 

verwijzer naar ook algemene voorzieningen, hier een belangrijke rol in kan spelen. 

Bovendien lanceren wij een digitale sociale kaart van Oudewater met daarin een digitaal 

overzicht van alle lokale en regionale organisaties in het Sociaal Domein. 

 

We kopen samen met andere gemeenten in de regio Utrecht West zorg in. Wij willen 

graag dat die zorg overeenkomt met onze uitgangspunten voor het Sociaal Domein, 

namelijk zo dicht mogelijk bij en in aansluitend op de leefomgeving van onze inwoners. Als 

het mogelijk is, dan moet de zorg en ondersteuning erop zijn gericht dat inwoners zo snel 

mogelijk weer zelfstandig verder kunnen.  

 

De gemeente Oudewater werkt vanuit de programmabegroting (en ook deze MAG) 

opga egeri ht. Dat eteke t dat e a uit the a s eleidsterrei e  i tegraal e  i  
samenhang willen benaderen. Soms is het echter nodig om een situatie niet te benaderen 

vanuit integraal beleid, maar vanuit een specifieke doelgroep. De statushouders zijn daar 

een goed voorbeeld van. Dat moet niet alleen vanuit dit thema (Maatschappelijke 

Ondersteuning en Maatschappelijke Betrokkenheid), maar op alle beleidsvelden. 

 

 

Wat willen we bereiken? 

1. Inwoners vinden zoveel mogelijk oplossingen binnen hun eigen netwerk. 

o Toename van het aantal mantelzorgers dat betrokken is bij hulp- en 

ondersteuningsvragen 

o Stijging van het aantal geregistreerde mantelzorgers bij het Stadsteam  

o Toename van het aantal mantelzorgers dat zich ondersteund voelt in hun situatie 

2. Inwoners zetten zich in voor elkaar en voor hun omgeving. 

o Minder inwoners voelen zich eenzaam en minder inwoners hebben het gevoel 

buiten de samenleving te staan.  

o Het aantal inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft gelijk of neemt toe 

3. Inwoners krijgen meteen de best passende vorm van zorg. De uitstroom uit zorg stijgt 

tot het regionaal gemiddelde.  

4. Het percentage dat de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt, stabiliseert of stijgt 

ten opzichte van 2017. Het gemiddelde cijfers voor zorg en ondersteuning was in 2017 

een 7,9. Van de respondenten uit het cliëntervaringsonderzoek voelt 83% zich beter 

door de hulp. 

 

 

Waar gaan we dit meten? 

1. We registreren het aantal mantelzorgers dat wordt betrokken bij 

ondersteuningsvragen en of zij zich ondersteund voelen. 
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2. In de GGD-monitor (iedere vier jaar) wordt eenzaamheid onder ouderen gemeten, 

maar bijvoorbeeld ook het aantal vrijwilligers. 

3. In de GGD-monitor wordt het percentage mantelzorgers gemeten. Ook het deel dat 

zich overbelast voelt. 

4. We monitoren de maatschappelijke effecten van onze subsidierelaties in het 

dashboard Sociaal Domein. 

5. We voeren jaarlijks het cliëntervaringsonderzoek uit.  

6. We voeren iedere twee jaar een huisonderzoek uit onder 80-plussers. 

 

 

Wat gaan we doen? 

 

Stadsteam 

In 2019 ontvangt uw raad een voorstel over de positionering van het Stadsteam.  

 

Mantelzorg 

Verbeteren informatievoorziening over waar men terecht kan en welk aanbod er is ter 

ondersteuning van de mantelzorger 
 

Eenzaamheid: 

 Samenwerking stimuleren tussen partijen die iets tegen eenzaamheid kunnen doen, 

erke e  ogelijkhede  oalitie tege  ee zaa heid  

 

Stimuleren informele zorg en algemene voorzieningen: 

 We inventariseren goede plannen (businesscases) voor algemene voorzieningen. Als 

het plan goed is, dan buigt de gemeente geld om in de begroting om de algemene 

voorziening te realiseren. 

 Er is actieve voorlichting en communicatie over het lokale aanbod aan ondersteuning, 

de rol van het Stadsteam en het aanbod aan informele inzet  

 Nieuwe beleidsverordening en beleidsregels voor subsidies vrijwilligersorganisaties 

ontwikkelen zodat, subsidies aansluiten op de maatschappelijke opgaven 

 Ope  tafel  oor rij illigers, orga isaties e /of ere igi ge  i ri hte  

 Verke e  a  ogelijkhede  oor huiska er a  de stad  i  de Klepper  

 Opzetten Maatschappelijk initiatievenbudget 

 Indicatievrije dagbesteding 

 Lanceren nieuwe sociale kaart 

 Communicatiecampagne om bekendheid Stadsteam te vergroten 
 

Passende maatwerkvoorzieningen: 

 De gemeente wil inwoners graag beter en intensiever begeleiden (casemanagement). 

Deze wens moet worden vertaald in de positionering van het Stadsteam, de inkoop 

van maatwerkvoorzieningen (2021) en subsidies. 

 We realiseren een inclusief vervoersaanbod voor kwetsbare inwoners (vervoer voor 
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iedereen, dus ook voor mensen met beperkte mobiliteitsmogelijkheden) dat ook 

betaalbaar en toekomstbestendig is. 

 Uit oere  pla  Psy his h k ets are i o ers a  Oude ater  (zie ook Wonen en 

zorg) 

 In de WMO- regio gaan we invulling geven aan het gemeentelijke doelgroepenvervoer.  

 Uit oere  proje t Eerst aa  de “lag Oude ater  (zie ook Thema 4: Werk en Inkomen). 

 Inkooptraject Utrecht-West 

 We hebben beter inzicht in het gebruik van maatwerkvoorzieningen, waardoor we 

betere prognoses maken. 
 

Gezondheids- en ouderenbeleid: 

 We gaan inzetten op extra Thuisbegeleiding en huishoudelijke hulp. De huishoudelijk 

hulp wordt ook inzetbaar voor signalering en hulp bij sociale problematiek 

 We doen mee aan de landelijke week tegen de eenzaamheid (laatste week van 

september)  

 We evalueren de werkwijze van Welzijn op Recept en frissen die zo nodig op 

 We starten, gefaseerd, met de uitvoering van de Agenda Ouderen Langer Thuis voor 

integrale zorg en ondersteuning aan oudere inwoners 

 We overleggen jaarlijksmet gemeenten van Utrecht West, het zorgkantoor en 

aanbieders van zorg over het huidige aanbod vanuit de Wet langdurige zorg, de te 

verwachten vraag en knelpunten. We leggen de verbinding met voorliggende 

voorzieningen, de Wmo en de door zorgverzekeraars gefinancierde zorg.  

 We gaan de komende beleidsperiode gebruiken om in sub regionaal overleg 

(gemeenten Utrecht West en de GGD) en lokaal te verkennen welke mogelijkheden er 

zijn om bij te dragen aan het stabiliseren of verkleinen van sociaal economische 

gezondheidsverschillen.  
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Thema 4: Werk en Inkomen 
 

 

Feiten en cijfers 

De gemeente Oudewater kent mooie statistieken als het gaat om werk en inkomen. De 

werkloosheid onder de beroepsbevolking (4,1%) ligt een derde lager dan in de rest van 

Nederland. Onder jongeren is er praktisch geen gemeten werkloosheid. 

 

Het CBS geeft aan dat er in Oudewater dan ook fors minder huishoudens gebruikmaken 

van een bijstandsuitkering. In 2017 was dit 2,1% in Oudewater tegen 5,6% landelijk. Het 

percentage kinderen dat daardoor opgroeit in een bijstandsgezin is daardoor ook 

overeenkomstig laag. En dat aantal uitkeringen is in 2018 nog een afgenomen met 7,2%. 

 

In de gemeente Oudewater maken dus weinig relatief weinig mensen gebruik van de 

bijstand. De uitstroom die FermWerk realiseert is relatief hoog. Helaas is er ook een 

keerzijde aan deze medaille. Er is naar schatting een groep mensen van 30 tot 40 

personen die langdurig gebruikmaakt van de bijstand en onvoldoende wordt geactiveerd. 

 

Ook het aantal schuldhulpverleningstrajecten is laag te noemen. Toch blijkt uit onderzoek 

dat er een grotere groep is van 210 huishoudens die problematische schulden ervaart 

(18R 00405). Mensen lopen er echter niet mee te koop en het blijkt moeilijk om hen te 

vinden. 

 

 

De Maatschappelijke Opgave(n) 

Inwoners van Oudewater werken of participeren overeenkomstig hun ambities en 

vermogen en hebben voldoende middelen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 

 

 

Het beleid 

In de gemeente Oudewater hebben we elkaar nodig om ervoor te zorgen dat inwoners 

meedoen aan de samenleving. Dat kan en wil de gemeente niet alleen. Daarom werken 

we samen met FermWerk, het Stadsteam, schuldhulpverlening (PLANgroep), 

ondernemers, zorgaanbieders, leerplicht, het UWV en nog veel meer. 

 

Het is onze inzet om de aankomende jaren deze samenwerking te intensiveren zodat we 

meer inwoners bereiken. Bijvoorbeeld in Oudewater werkt  (Eerst aan de slag). Vooral 

ook voor de groep inwoners die we maar moeilijk kunnen activeren is het belangrijk dat 

de samenwerking goed verloopt. Als het niet lukt om deze inwoners te begeleiden naar 

werk, dan zijn er andere mogelijkheden om toch mee te doen in onze samenleving. 

 

Wij willen ook prioriteit geven aan het vinden van inwoners met problematische schulden. 
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Hierbij willen wij effectieve regelingen zoals de Klijnsma-gelden (kansen voor alle 

kinderen) inzetten om hen te ondersteunen en daarmee te voorkomen dat de 

schuldenlast groter wordt. Deze gelden worden onder andere ingezet om het bereik van 

de verschillende regelingen voor kinderen te vergroten. 

 

Extra aandacht willen we geven aan de doelgroep met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. De participatie van deze inwoners gaan we in 2019 bevorderen door het 

voeren van gesprekken in de driehoek Stadsteam, Ferm Werk en inwoner.  

Hierbij zijn voorliggende voorzieningen van belang, en deze kunnen in onze ogen verder 

uitgebreid worden.  

 

De gemeente Oudewater besteedt meer aandacht aan jongeren in een kwetsbare positie. 

We benaderen deze groep met zowel preventieve maatregelen als maatwerk. Voor de 

toeleiding naar werk worden leer- erklij e  o t ikkeld zoals erkfit . Dat is ee  
samenwerking tussen meerdere betrokken partners, waaronder FermWerk en het 

Stadsteam. 

 

 

Wat willen we bereiken? 

1. Schooluitval, jeugdwerkloosheid of langdurige inactiviteit onder jongeren met 

multiproblematiek wordt voorkomen en neemt af. 

2. Ouderwaterse stabiliseert/behoudt de goede statistieken: de werkloosheid is 4,1% van 

de eroeps e olki g. “le hts  , % a  de huishoudens heeft een 

bijstandsvoorziening. 

3. Ouderwaterse werkgevers dragen bij aan en worden gefaciliteerd bij het bieden van 

kansen aan inwoners met een grotere afstand tot betaald werk. Inwoners uit het 

doelgroepenregister maken gebruik van deze mogelijkheden. 

4. Inwoners van Oudewater participeren in de samenleving. 

5. Zo min mogelijk inwoners van Oudewater hebben problematische schulden. Het 

aantal schuldhulpverleningstrajecten stijgt door de aanpak eerst. 

 

 

Waar gaan we dit meten? 

Gegevens over werk en inkomen worden geïntegreerd in het dashboard Sociaal Domein. 

 

 

Wat gaan we doen? 

 Gemeente, FermWerk en het Stadsteam ontwikkelen een aanpak die erop gericht is 

om 30 – 40 inwoners te helpen die al lang in de bijstand zitten. 

 Uit onderzoek blijkt dat schuldhulverlening niet iedereen bereikt. Het aantal mensen 

in een traject blijft laag in vergelijking bij het aantal mensen dat in onze gemeente 

financiële problemen ervaart. Wij willen daarom voor het zomerreces van 2019 een 
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plan van aanpak presenteren over hoe wij deze groep beter kunnen bereiken. 

 Bovenstaande (schuldenproblematiek) integreren wij met de Klijnsma-gelden (kansen 

voor alle kinderen): inwoners moeten beschikbare inkomensregelingen beter weten te 

vinden als ze dat nodig hebben. 

 We onderzoeken of mensen misbruik maken van uitkeringen en de declaratieregeling. 

 Wij willen deze raadsperiode de monitoringsinformatie over werk en inkomen 

verbeteren. Dat doen wij samen met FermWerk. 

 De gemeente ontwikkelt deze raadsperiode een integrale aanpak. Dit vermelden wij 

ij erk e  i ko e , aar geldt oor alle the a s. Het is de doelstelli g o  a uit 
data en praktijkervaring signalen aan elkaar te koppelen over werk, inkomen, 

veiligheid, wonen, jeugdhulp, Wmo en schulden. 

 Ferm Werk gaat starten met een nieuwe aanpak op het gebied van werkleerlijnen. 

Vanuit Ferm Werk stimuleren we de ontwikkeling om mensen passend te 

ondersteunen richting werk. Hierbij wordt gedacht aan het combineren van 

werknemers- en vakvaardigheden, in samenwerking met de lokale werkgevers en 

opleidingen.  

 Het college stelt zich open voor een buddy-project en gaat hierover in gesprek met 

FermWerk. Burgemeester en wethouders maken hierin tijd beschikbaar om op een 

positieve en constructieve wijze op te trekken met inwoners die in de bijstand zitten 

en/of werk willen. 
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Thema 5: Wonen en leefomgeving 
 

 

Feiten en cijfers 

De vergrijzing is een belangrijk vraagstuk in Oudewater. Het aantal 75-plussers zal fors 

toenemen en ook de groep van 55 tot 75 jaar. Op 1 januari 2018 waren 2044 inwoners 

(20%) 65 jaar of ouder. Dit is een ontwikkeling die in heel Nederland is terug te zien. In 

Oudewater is dit fenomeen echter sterker dan gemiddeld. 

 

In Oudewater is een aantal locaties met de combinatie wonen en zorg. Het gaat dan om 

het Futarahuis (17 woningen), Schuylenburcht (nu leeg, maar in ontwikkeling), De 

Wulverhorst en het gebied rond de Wulverhorst (92 aanleunwoningen en 42 

appartementen). De Wulverhorst heeft een wachtlijst. Het gaat dan vooral om inwoners 

die gebruikmaken van de Wlz (Wet langdurige zorg).  

 

In Oudewater is de groep psychisch kwetsbare inwoners beperkt. Het aantal meldingen 

personen met verward gedrag steeg in Oudewater in de afgelopen jaren van 16 naar 22. 

Dat is een stijging van 40%. Regionaal steeg het aantal meldingen echter met 88%. Het 

Stadsteam wordt jaarlijks geconfronteerd met ongeveer vier personen die verward gedrag 

vertoonden. Wat betreft het beschermd wonen heeft Oudewater al jaren vrijwel geen 

instroom.  

 

 

De Maatschappelijke Opgave(n) 

1. Er zijn genoeg woningen beschikbaar voor inwoners uit Oudewater die kunnen 

uitstromen uit beschermd wonen of maatschappelijke opvang. 

2. Er is voldoende maatschappelijke opvang in de regio voor mensen die geen huisvesting 

(dreigen te) hebben. 

 

 

Het beleid 

 

Bij het the a zorg e  o e  gaat het ero  dat e se  tege oordig la ger zelfsta dig 
thuis wonen. Dat vinden wij een belangrijke ontwikkeling. Daarom werkt de gemeente 

Oudewater vanuit het (landelijke) Actieplan Ouderen langer thuis.  

 

Om langer thuis te blijven wonen zijn naast goede zorg, ondersteuning, professionals en 

vrijwilligers vooral ook geschikte woningen nodigDe gemeente (ver)bouwt zelf geen 

woningen. Hiervoor zijn andere partijen aan zet zoals de woningcorporatie, 

projectontwikkelaars en ook inwoners zelf. De gemeente kan wel sturen, (financieel) 

ondersteunen en faciliteren met (afspraken over): 

 nieuwbouw,  
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 woningverbeteringen,  

 doorstroom en  

 nieuwe woonvormen. 

Zie ook de paragraaf Wat gaa  e hier oor doe .  

 

Zoals eigenlijk al uit de cijfers blijkt, is De Wulverhorst een belangrijke (woon)voorziening 

voor Oudewater. Het college heeft bewondering voor de wijze waarop deze organisatie, 

de medewerkers en alle vrijwilligers hun werk doen. De gemeente wil daarom graag 

meedenken en –werken om De Wulverhorst ook in de toekomst in staat te stellen hun 

functie te blijven vervullen. 

 

Beschermd wonen is een belangrijk item in het Sociaal Domein als het gaat om wonen en 

zorg. De taken voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang verschuiven 

(decentraliseren) van de centrumgemeente (Utrecht) naar de omliggende gemeenten. 

Daarom maken alle gemeenten beleid op beschermd wonen. Oudewater treft als kleinere 

gemeente in nauwe samenwerking op de gemeenten in de regio. Het beleid richt zich op 

vier speerpunten.  

 Basis op orde: noodzakelijk voor het herstel en het voorkomen. 

 Vroegtijdig signaleren. 

 Heldere afspraken: helaas gaat het soms (bijna) mis. Dan moet er snel en in goede 

afstemming gehandeld worden. Het moet duidelijk zijn wie een taak heeft van melding 

tot vervoer. 

 Passende ondersteuning: om te voorkomen dat problemen erger worden, of juist om 

erge problemen te verminderen is passende zorg nodig. Er moet passende zorg zijn en 

ruimte voor een time out op een andere locatie.  

 

 

 

Wat willen we bereiken? 

1. Het aandeel zorggeschikte/levensloopbestendige woningen neemt in gelijke mate toe 

met de vraag naar deze woningen. 

2. Er is voldoende woningaanbod voor psychisch kwetsbare inwoners. 

 

 

Waar gaan we dit meten? 

De raming van de woningbehoefte wordt gepubliceerd in de woonvisie. De huidige loopt 

tot en met 2020. 

 

 

Wat gaan we doen? 

 

Ouderen langer thuis: 
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 Nieuwbouw: de gemeente zet zich in om woningen te realiseren die geschikt zijn voor 

zorg en levensbestendig. We beginnen op de locatie Schuylenburcht (De Woningraat). 

 Woningverbetering:  

o De Woningraat wil nieuwbouwprojecten geschikt maken voor zorg. De gemeente 

zet erop in om dit ook te realiseren bij (grote) renovaties van de bestaande 

woningvoorraad. 

o De gemeente zet een campagne op om inwoners er meer bewust te maken dat het 

aanpassen van een woning meer comfort oplevert en woningen geschikter maakt 

voor zorg. 

 Doorstroom: binnen de regionale huisvestingsverordening is lokaal maatwerk 

mogelijk. Zorggeschikte woningen worden met voorrang toegewezen aan inwoners uit 

Oudewater vanaf 65 jaar (met als voorwaarde dat men een sociale eengezinswoning 

achterlaat).   

 Nieuwe woonvormen: passend binnen de geldende wet- en regelgeving wil de 

gemeente meewerken aan nieuwe initiatieven voor woonvorming als alternatief voor 

een verzorgingshuis. 

 

Beschermd wonen 

Het beleid voor psychisch kwetsbare inwoners bevat diverse gerichte actiepunten voor 

een concrete inzet op deze doelgroep. In deze paragraaf concentreren wij ons op de inzet 

met betrekking tot wonen. 

 Bij de (boven)regionale inkoop van zorg zet de gemeente Oudewater in op voldoende 

woonvoorzieningen en (ambulante) begeleiding voor deze doelgroep. 

 We onderzoeken met De Woningraat de ehoefte aa  ee  Pitstop  i  het progra a 
van eisen voor De Schuylenburcht. 

 Met De Woningraat wordt besproken of er genoeg uitstroommogelijkheden zijn voor 

inwoners uit een beschermd wonen-traject.  
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