
Was  
 

Visie 
 
In de gemeente Oudewater zijn relatief weinig grote maatschappelijke problemen. Als mensen echter 
zorgen hebben, dan hoort dat bij het normale leven. Het gebeurt iedereen weleens. Het is belangrijk 
om hulp in te schakelen als problemen hardnekkiger worden. Gelukkig kennen wij elkaar en zorgen wij 
voor onze kinderen, jongeren, familieleden, buren en naasten. De gemeente helpt graag mee als dat 
zelf niet meer lukt. Dat doen wij het liefst door in Oudewater samen voorzieningen te regelen waar 
inwoners makkelijk en gratis naartoe kunnen. Als er meer specialistische voorzieningen nodig zijn, 
dan zorgt de gemeente dat betrokken partijen goed samenwerken, zodat inwoners zo lang mogelijk 
hun normale leven kunnen leiden. 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 normaal om soms zorgen en problemen te hebben. We vragen daarom eerst wat 
inwoners zelf kunnen en willen.  

 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.  



Wordt 
 

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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