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Inleiding en leeswijzer 

De uitvoeringsplannen geven overzicht en inzicht in de belangrijkste thema’s binnen het sociaal 

domein. De uitvoeringsplannen zijn uitdrukkelijk geen beleidsplan of uitgebreide analyse van de 

ontwikkelingen. Wel hebben alle thema’s een relatie met het beleidsplan 2018-2022 “Iedereen doet 

mee”.  

 

Integraal beleid 

De uitvoeringsplannen beogen een integraal beeld te schetsen van alle beleidsthema’s. Dat is geen 

gemakkelijke opgave omdat alle onderwerpen met elkaar samenhangen. We hebben een zo 

toegankelijk en overzichtelijk mogelijk stuk geschreven, waarin de belangrijkste verbanden tussen 

de thema’s worden uitgelegd. Dit is echter niet uitputtend, want daarmee zou het onnodig complex 

en minder leesbaar document worden. 

 

Begrotingscyclus 

De thema’s in het uitvoeringsplan zijn gerangschikt volgens de vijf hoofdpijlers van de sociale 

monitor. Op deze manier wordt ook de relatie met de begrotingsopbouw en de verantwoording van 

het college aan de raad inzichtelijk. De vijf lange termijn doelen van het beleid sociaal domein zijn: 

 

1. Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie 

2. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen 

3. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden 

4. Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats 

5. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd 

 

De lange termijn: Wassenaar 2030 

De gemeente Wassenaar heeft naast de vierjarige begrotingscyclus en de coalitieperiode ook een 

lange termijnvisie ontwikkeld. In deze uitvoeringsplannen wordt waar mogelijk naar de resultaten 

verwezen waar we de komende 10 jaar aan werken. 

 

2030 Veilig, groen en internationaal dorp 

1. We werken aan een veilig en groen dorp 

2. Net als voor onze Wassenaarders bieden we aan onze 

internationals ‘a home away from home.’ 

3. Onze partners in de regio weten waar we staan en hoe we 

elkaar kunnen versterken. 

 

 

2030 Een dorp in beweging 

1. We werken aan een fietsverkeersveiliger en goed bereikbaar 

dorp met een bloeiende economie. 

2. We maken van het dorp, de duinen en het strand een prachtige 

plek voor inwoners en toeristische bezoekers om te recreëren 

en verblijven. 

3. Waar schone lucht en kwaliteit van wonen en leven voorop 

staan. 

 

 

2030 

 

Bouwen aan een solide basis 

1. We zorgen voor een degelijk gemeentelijk huishoudboek 

gericht op toekomstige taken. 

2. De ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed draagt bij aan de 

Wassenaarse investeringsagenda richting 2030. 

3. We verwerken ons afval op een duurzame, servicegerichte en 

dienstverlenende manier. 
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2030 

 

Denken in mogelijkheden 

1. We dragen zorg voor onze monumenten, zoals Raadhuis De 

Paauw. 

2. Waar het belangrijk is dat burgers, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties invloed kunnen uitoefenen op de 

omgevingsvisie. De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige 

participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op 

tafel te krijgen. Daarom zijn in de Omgevingswet en in het 

Omgevingsbesluit regels over participatie opgenomen. 

3. En we gaan passend bouwen en voegen woningen toe op 

inbreilocaties voor onze jongeren, gezinnen en ouderen. 

 

 

 Duurzaam en toekomstbestendig 

1. We dragen bij aan het landelijk klimaatakkoord met de lokale 

energiestrategie. Aan de klimaattafels bespreken we de 

onderlinge versterking van projecten ter vermindering van de 

CO2-uitstoot. Voor de ontwikkeling van de transitievisie 

warmte gaan we de wijken in. 

2. De vrijwillige inzet van zoveel inwoners is een van de 

kwaliteiten van Wassenaar. We werken daar graag mee samen. 

3. We willen dat iedereen zich maximaal kan ontwikkelen. 

 

 

 

2030 

 

Iedereen doet mee! 

1. We zijn inclusief. 

2. We zorgen voor onze jongeren en ouderen. 

3. We helpen hen die een steun in de rug nodig hebben en 

promoten sport en beweging voor een vitale bevolking. 

 

 

 

 

De korte termijn: prioriteiten vaststellen  

Gemeenten hebben een aantal wettelijke taken. De wettelijke taken zijn verplichte taken en 

hebben een basis in de wet. Naast de wettelijke taken kunnen gemeenten andere taken uitvoeren 

die ondersteunend zijn aan de wettelijke taken en/of eigen prioriteiten stellen. Met het overzicht 

van alle taken kunnen we de capaciteit afstemmen op de prioriteiten van de komende twee jaar. 

 

Capaciteitsinzet en budget 

Veel niet-wettelijke thema’s hebben (nog) geen specifiek budget of is er geen specifieke ureninzet 

van het ambtelijk personeel. Substantiële ambtelijke inzet dan niet mogelijk. College en raad zullen 

in overleg kunnen gaan over prioritering, omvang en inzet van middelen. 

 

 

Legenda: 

Blauw Blauw zijn de doelen van de opgave voor 2030 

 

 

Onderwerp Groen betekent dat de taak is afgerond / of staand beleid of taak is  

 Oranje betekent dat er nog acties open staan, maar resultaat nog 

op tijd gehaald kan worden 

 

 Rood betekent dat er nog intensievere inzet nodig  
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Doel 1 Veiligheid, sociale cohesie en wonen 

De belangrijkste thema’s binnen hoofddoel één van de sociale monitor zijn: veiligheid, sociale 

cohesie en eenzaamheid.  

 

Nieuwe thema’s: 

Vanaf 1 januari 2020 gaan de mensen die uitstromen uit de GGZ-instellingen in de wijk wonen. 

Vanaf 2022 geldt dit ook voor de uitstromers van Beschermd Wonen met extra zorg. Vanwege 

deze ontwikkelingen is het thema Tolerantie bevordering in de wijk toegevoegd. Het thema Wonen 

met zorg zal komende jaren verder uitgewerkt worden.  

 

Verder is Cultuur toegevoegd aan dit hoofdstuk, omdat cultuur op een positieve manier de sociale 

cohesie kan beïnvloeden. 

Veiligheid  

Onderwerp: Veiligheid vuurwerk  en jeugd 

2030  Iedereen doet mee 

Veilig, groen en internationaal dorp 

 

Aanleiding: Veilige jaarwisseling. 

Voorkomen overlast, vernielingen en medische aandoeningen . 

 

Waarom: Veilige jaarwisseling. 

 

 

Wat: Voorkomen overlast, vernielingen en medische aandoeningen 

• Voorlichting op scholen en op straat over veilig vuurwerk en de 

regels die hierbij gelden  

• Extra activiteiten voor jongeren in de kerstvakantie om ze van 

straat te houden 

• Actualiseren convenant schoolveiligheid 

 

Hoe:  Activiteiten en voorlichting.  

Wie: Gemeente (regie) met medewerking van Jongerenwerk, Halt en 

scholen en politie. 

 

Risico’s: De preventieve activiteiten werken minder dan verwacht.   

Randvrw: Inzet allen betrokkenen o.a. Halt en Jongerenwerk.  

Mijlpalen: Een rustige oud en nieuw 2020/2021. 

Elk jaar evalueren en aanpak verbeteren. 
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Sociale cohesie  

Onderwerp:  Wijkmanagement Wassenaar 

2030  Iedereen doet mee 

Duurzaam en toekomstbestendig 

 

 

Aanleiding: Bestaand beleid, visie op wijkmanagement ontwikkelen.  

Waarom: Bevorderen sociale cohesie en veiligheid in Wassenaar.  

Wat: Aansluiten bij burgerinitiatieven, ontwikkelen samenwerking.  

initiatieven, signaalfunctie diverse partijen samenbrengen.  

Voorsorteren op omgevingswet  . 

Diverse preventieve activiteiten ondersteunen, prestatieafspraken, 

leefbaarheid met woningbouwcoöperaties 

Pilot wijkconnect met wijk Groot Deijleroord. 

 

Hoe:  Het wijkmanagement ondersteunt de inwoner bij initiatieven.   

Wie: Gemeente (regie) met inwoners en partners sociaal domein.  

Inwoners zijn nadrukkelijk zelf aan zet, het ambtelijk apparaat  

en de partners in het sociaal domein ondersteunen de inwoners  

hen. 

 

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Wijkbeleid is afhankelijk van het lef en flexibiliteit van de 

gemeente. Omgevingswet verbinden met de wijkbeleid (leef en  

systeemwereld verbinden).  

 

Mijlpalen: Doorlopend proces 

Wijkconnect Groot Deijleroord 

 

   

Eenzaamheid  

Onderwerp: Lokale coalitie eenzaamheid  

2030  Iedereen doet mee 

Duurzaam en toekomstbestendig 

 

Aanleiding: Ondertekening convenant eenzaamheid in 2019  

Waarom: Eenzaamheid zorgt voor veel sociale en gezondheidsrisico’s  

Wat: Het opstellen van een plan van aanpak: Eén tegen eenzaamheid. 

Doel: De uitvoeringsorganisaties (o.a. SMOW) zorgen in 

samenspraak met gemeente en andere partners voor voldoende 

welzijnsaanbod dat een bijdrage levert aan bestrijding, voorkoming 

en vermindering van eenzaamheid. 

 

Opzetten van een lokale coalitie eenzaamheid 

1. Lokale coalitie eenzaamheid: We willen een brede coalitie 

opzetten met het doel eenzaamheid te signaleren en een 

handelingsperspectief  aan te bieden voor de lokale  partners. 

Er is een start gemaakt met een werksessie op 2 juni j. met 20 

deelnemers uit het lokale veld, vrijwilligers en professionals.  

2. Sociale en tolerante omgeving: We willen het thema op een 

positieve wijze benaderen, dat wil zeggen dat we eenzaamheid 

willen voorkomen. Eenzaamheid heeft namelijk veel impact op 
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de gezondheid en vitaliteit van mensen. De taboe op 

eenzaamheid wordt doorbroken en we zorgen voor een sociale 

en tolerante omgeving voor mensen waarbij het even minder 

goed gaat. We zetten hiervoor ervaringsdeskundigheid in, 

zodat het onderwerp gaat leven bij een brede groep mensen. 

3. Ontmoeting continueren: We koppelen het thema 

eenzaamheid aan andere thema’s zoals o.a. valpreventie en de 

huisbezoeken 75+. We zorgen voor dat alle doelgroepen 

benaderd worden. Wassenaar heeft diverse instrumenten: 

▪ Welzijn op recept 

▪ Buurtcirkel (o.a. GGZ cliënten) 

▪ Huisbezoeken 75+verbinden met advies valpreventie 

▪ Jongeren 

▪ Ontmoetingsplekken 

▪ Mensen met een beperking 

4. Monitoren: We gaan eenzaamheid monitoren via de 

vierjaarlijkse monitor en onze eigen kwalitatieve 

beleidsevaluatie (Wassenaar in cijfers). 

Hoe:  Werksessie over het thema eenzaamheid (2 juni) 

September betrekken van ouderen  

Oktober live bijeenkomst presentatie aanpak eenzaamheid 

 

Wie: Gemeente (regie), diverse partners welzijn  

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Financiering uit bestaande middelen.  

Mijlpalen: 2020: Activiteitenagenda en sociale kaart realiseren als 

instrument tegen eenzaamheid 

2020: Ondertekenen lokale coalitie eenzaamheid (eind 

2020) 

2020: Plan van aanpak eenzaamheid opstellen Q4 2020 

2021: Evaluatie met monitor en andere bronnen 

 

Onderwerp: Vrijwilligersbeleid/vrijwilligerswerk 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

Duurzaam en toekomstbestendig 

- De vrijwillige inzet van zoveel inwoners is een van de 

kwaliteiten van Wassenaar. We werken daar graag mee samen. 
 

Aanleiding: Het vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat mensen een zinvolle bijdrage 

aan de samenleving kunnen leveren.  

 

Waarom: Ondersteunen, stimuleren en waarderen van vrijwilligers 

zinvolle bijdrage aan de samenleving en grote vraag.  

 

Wat: Vrijwilligers Centrale Wassenaar 

Wassenaar Doet, Repair Café, Klussendienst, Fietsenreparatie 

Vrijwilligerspas, mantelzorgpas, Activeringscoach, Taalbevordering 

van vrijwilligers, Diverse activiteiten in Wassenaar bedrijfsleven en 

andere partners. 

 

Hoe:  Gemeente subsidieert de Vrijwilligers Centrale Wassenaar.  

Wie: Beleidsmedewerkers gemeente, college, VCW  

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Budget.  

Mijlpalen: Diverse activiteiten continueren zoals aangegeven bij de 

Vrijwilligers Centrale Wassenaar. 
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2030: Organisaties en verenigingen stimuleren om samen te werken en om zich in te zetten voor 

de samenleving. Regiefunctie van de gemeente in kruisbestuiving tussen organisaties;  

Onderwerp: Tolerantie bevorderen diverse doelgroepen 

2030 Iedereen doet mee 
- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 
 
  

Aanleiding: Uitstroom mensen uit de GGZ-instellingen en per 2022 uitstroom 

van mensen uit beschermd wonen /maatschappelijk opvang. 

 

Waarom: Extra activiteiten voor diverse doelgroepen, anti-pestbeleid, LBHTI-

groepen GGZ-doelgroep, mensen met een beperking, ouderen en 

mensen met dementie etc. 

 

Wat: Mensen willen prettig in de wijk wonen.  

Hoe:  Voorlichting  

Tolerantie bevorderen is een verantwoordelijkheid die hoort bij alle 

uitvoerende organisaties in het sociaal domein.  

Het thema komt o.a. terug bij thema’s: Beschermd Thuis wonen, 

Jongeren en mensen met een beperking, wijkmanagement, en 

inclusieve samenleving. 

Specifieke activiteiten en voorlichting indien er een aanleiding is. 

 

Wie: Diverse maatschappelijke partners, buurtverenigingen.  

Risico’s: Onvoldoende capaciteit.  

Randvrw: Maatschappelijke partners dragen integraal bij aan deze 

doelstelling. 

 

Mijlpalen: Dit thema past in het uitvoeringsplan inclusieve 

samenleving dat in 2021 afgerond is. 

 

 
2030: Voor iedereen een plek in Wassenaar, we geven uitvoering  

aan regionale afspraken in het kader van Maatschappelijke zorg  
(beschermd wonen) en de Wet verplichte Ggz. 

Onderwerp: Cultuur  

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 
 

Aanleiding: Het cultuurbeleid 2017-2020 loopt af.  

Waarom: Cultuur heeft verschillende waarden: Een intrinsieke, 

maatschappelijke en economische. M.b.t. de maatschappelijke 

waarde kan de aanwezigheid van cultuur in de (nabije) omgeving 

bijdragen aan het welbevinden en inspireren van mensen, mensen 

verbinden en betekenis geven. 

 

Wat: 1. Leggen van de verbinding van cultuuranker aan de 

Wassenaarse cultuurprijs waardoor de culturele 

verscheidenheid die Wassenaar te bieden heeft voor meer 

mensen zichtbaar wordt;  

2. Sociaal domein verankeren in het cultuurbeleid;  

- Cultuureducatie:  Dit jaar besluiten over de wijze van 

inkoop voor 2021-2025; met de CMK-regeling 

Cultuureducatie met Kwaliteit streeft de gemeente naar een 

kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair 

onderwijs.  
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- De cultuurankers bieden informatie over culturele 

activiteiten in de gehele stad en bieden aan scholen en 

culturele instellingen faciliteiten aan in het kader van 

binnenschoolse cultuureducatie 

Hoe:  Mede op basis van een evaluatie van het cultuurbeleid over de  

periode 2017-2020 (WS). 

 

Wie: Wethouder Cultuur/college/raad.  

Risico’s: Niet bekend.  

Randvrw: Voldoende capaciteit, budget en ruimte voor cultuur.  

Mijlpalen: 2021: Besluitvorming over lokaal cultuurbeleid vanaf 2021.  

 

Sport en cultuur (inclusief een theaterfunctie voor Wassenaar)  

dragen bij aan meer gemeenschapszin.  

Aanpalende thema’s: Inzetten van de Warenar voor theater- en dorpshuisfunctie, relatie met  

Duurzaam en toekomstbestendig. 

Wonen met zorg 

Onderwerp Woonvisie 

2030  Denken in mogelijkheden 

- En we gaan passend bouwen en voegen woningen toe op 

inbreilocaties voor onze jongeren, gezinnen en ouderen.  

Aanleiding: De huidige woonvisie loopt af per 2020.  

Waarom: Actualisatie van beleid o.a. in het kader van de woningwet.  

Wat: Opstellen nieuwe visie.  

Hoe:  Startnotitie is afgerond, expertmeetings + burgerparticipatie.  

Wie: Discrepantie in verwachtingen bij de verschillende stakeholders 

m.b.t. inhoud en reikwijdte woonvisie. 

 

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Voldoende uren.  

Mijlpalen: Participatietraject voor de zomer, opstellen visie in de 

zomer, besluitvorming vanaf Q3 in 2020. De woonvisie 

wordt voor 4 jaar opgesteld. 

 

Onderwerp: Prestatieafspraken Woningcorporaties   

2030  Denken in mogelijkheden 

- En we gaan passend bouwen en voegen woningen toe op 

inbreilocaties voor onze jongeren, gezinnen en ouderen.  

Aanleiding: Onderdeel van governance model zoals vastgelegd in de woningwet  

Waarom: Afspraken m.b.t. concrete acties in komende jaar + een doorkijk 

naar de komende jaren. 

 

Wat: Opstellen prestatieafspraken: In 2020 wordt de jaarschijf 2021 

opgesteld en er worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor 

de komende 4 jaar. 

 

Hoe:  In overleg met de corporaties met betrokkenheid van inhoudelijk 

medewerkers uit de eigen organisatie op thema’s            

 

Wie: Discrepantie in verwachtingen bij de verschillende stakeholders 

m.b.t. inhoud en reikwijdte. 

 

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Voldoende uren.  

Mijlpalen: 2021: Ieder  jaar worden er nieuwe jaarschijfafspraken gemaakt.   
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Onderwerp:    Decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

2030  Iedereen doet mee! 

Denken in mogelijkheden 

- En we gaan passend bouwen en voegen woningen toe op 

inbreilocaties voor onze jongeren, gezinnen en ouderen. 
 

Aanleiding: Wettelijk verplichting om vanaf 2022 zorg te dragen voor de 

doelgroep BW en mogelijk vanaf 2026 voor de doelgroep MO. 

 

Waarom: Commissie Toekomst Beschermd Wonen maakt sociale inclusie van  

cliënten BW en MO tot uitgangspunt en opgave voor de toekomst:  

cliënten maken zoveel mogelijk deel uit van het gewone  

maatschappelijk verkeer. Meer dan nu dient BW gericht te zijn op  

herstel en maatschappelijke participatie. Dit geldt ook voor de  

Maatschappelijke Opvang. ‘Zelfstandig wonen, tenzij…’ is het  

uitgangspunt. 

 

Wat: 1. Voorbereiden decentralisatie Beschermd Wonen 

▪ het creëren van lokale toegang en 

▪ Inkoop lokale voorzieningen versus regionale voorzieningen 

en begeleiding 

▪ Inzet op lokale preventie maatregelen zoals Hoarding 

(2021) 

2. Huisvesting van doelgroepen (o.a. beschermd wonen) 

verankeren in de Woonvisie uit Denken in mogelijkheden. 

 

Hoe:  Samen met de regio, afdelingen RO en PU, zorgaanbieders,  

zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties komen tot afspraken  

over huisvesting en begeleiding voor deze doelgroep. 

 

Wie: Regio, afdelingen RO en PU, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 

woningcorporaties. 

 

Risico’s: Budget Rijk is nog onduidelijk, aantal doelgroep is onduidelijk. 

Uitstroom zit in de regio. 

 

Randvrw: Samenwerking tussen bovengenoemde partijen, wettelijke en 

financiële kaders. 

 

Mijlpalen: 2022: Samenhangend geheel van maatregelingen voor 

opvang doelgroep 2022. 

 

 

Onderwerp:    Verbinding Zorg en Veiligheid 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 
 

Aanleiding: Bestaand beleid, decentralisatie opgave en signalen uit het veld.  

Waarom: Gemeenten krijgen steeds meer te maken met complexe casuïstiek 

waarbij samenwerking tussen Zorg en Veiligheid nodig is op 

casuïstiek niveau. Tevens is het nodig om integraal beleid te maken 

om in te spelen op deze casuïstiek en toekomstige ontwikkeling 

zoals de doordecentralisaties en verdere ambulantisering van de 

ggz. 
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Wat: Intern en extern samenwerken op het gebied van Zorg en 

Veiligheid. We versterken het signaleringsoverleg en het 

zorgnetwerkoverleg. 

 

Hoe:  We verbeteren de interne samenwerking in het team veiligheid. De  

externe samenwerking  verbeteren we met de zorg- en  

veiligheidspartijen. 

 

Wie: Intern o.a.: Beleidsmedewerkers Duivenvoorde. Extern o.a. GGD’s, 

GGZ zorgaanbieders, politie. 

 

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Voldoende capaciteitsinzet.  

Mijlpalen: Doorlopend proces.  
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Doel 2 Gezond en Veilig opgroeien 
 

Het doel van dit hoofdstuk is dat de jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien, zodat ze nu en 

later kunnen meedoen in de maatschappij.  

 

De belangrijkste thema’s zijn gezondheid, onderwijs en jeugdhulp.  

We voegen het lokaal gezondheidsbeleid bij hoofddoel twee omdat we prioriteit geven aan de 

gezondheid van de jeugd. Het lokale gezondheidsbeleid is vanzelfsprekend ook van toepassing op 

bijzondere groepen, volwassenen en ouderen. 

 

Gezondheid en preventie 

Onderwerp:     Lokaal gezondheidsbeleid (0 tot 100)  en Jeugdgezondheidszorg 

2030  Iedereen doet mee 

- We helpen hen die een steun in de rug nodig hebben en 

promoten sport en beweging voor een vitale bevolking. 
 

Aanleiding: Wpg : (Wet publieke gezondheid): wettelijke taak voor alle 
gemeenten om elke 4 jaar een nota Lokaal gezondheidsbeleid vast te 
stellen. 

 

Waarom: Een gezonde leefstijl voor alle inwoners.  

Wat: In het kader van de wet publieke gezondheid is de gemeente  

verantwoordelijk voor een aantal collectief preventieve taken die de  

gehele leeftijdsgroep betreffen, dus ook volwassenen en  

jeugdigen.  Uitwerken van uitvoeringsprogramma lokaal  

gezondheidsbeleid (LGB). O.a. verlaging van percentage onder  

jeugd, volwassenen en ouderen die: 

• roken,  

• problematisch drinken,  

• overgewicht hebben / te weinig bewegen. 

 

 

Hoe:  Interventies/afspraken met het veld, waaronder de GGD, inzake 

preventie op roken en problematisch alcoholgebruik en overgewicht 

(promoten gezonde voeding en bewegen). 

 

Wie: GGD, JGZ, Verslavingszorg, Zorg- welzijnsinstellingen die die 

bezighouden met gezonde leefstijl (breed). 

 

Risico’s: Budget en capaciteit.  

Randvrw: Budget en capaciteit.  

Mijlpalen: 2021: Jaarlijks gedurende collegeperiode acties uitzetten 

m.b.t. 

• roken 

• problematisch drinken  

• gezonde voeding / bewegen. 

 

 

Aanpalende thema’s: 

▪ Nationaal preventieakkoord gezondheid;  

▪ Gezondheidsnota. Relatie met Omgevingswet en Volksgezondheid; 
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Onderwerp:    Preventieve zorg voor jeugd 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 
 

Aanleiding: Preventie betekent dat we eerder of sneller passende hulp bieden,  

waardoor verergering van de hulpvraag voorkomen wordt  en de  

aanspraak op jeugdhulp kan worden beperkt. 

 

Waarom: Verschillende partijen binnen CJG bieden preventieve producten 

aan voor de jeugd en hun ouders. Hoe kunnen we deze producten 

beter op elkaar afstemmen en beter aan laten sluiten bij de vraag 

van de gebruikers. We willen het effect ervan vergroten. 

 

Wat: Afstemming preventief aanbod CJG.  

Hoe:  Opstellen preventie menukaart met overzicht van het aanbod 

Gezamenlijk optrekken naar partners als scholen, kinderopvang, 

huisartsen etc. en het goed in beeld brengen van vraag. 

 

Wie: Partners CJG, zoals JGZ, jongerenwerk, Halt, GGD, Kwadraad, MEE 

etc. 

 

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Middelen en capaciteit.  

Mijlpalen: 2020:  Meer samenwerking tussen de partners.  

 

 

Onderwijshuisvesting 

De gemeentelijke taken zijn vooral gelegen in de nieuwbouw en de onderhoud van de 

schoolgebouwen.  

Onderwerp:  Adequate huisvesting scholen 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 
 

Aanleiding: Wettelijke verplichting om zorg te dragen voor adequate 

huisvesting. 

 

Waarom: Bevordert de kwaliteit van het aangeboden onderwijs.  

Wat: Adequate huisvesting scholen.  

Hoe:  Uitvoering geven Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

Beoordelen aanvragen schoolbesturen op basis van het IHP. 

 

Wie: Schoolbesturen specifieke experts.  

Risico’s: Niet bekend.  

Randvrw: Procedure moet voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

Mijlpalen: 2020 e.v.: Uitvoeren van het IHP komende jaren.  
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Onderwijsachterstanden 

Onderwerp: Voor- en vroegschoolse educatie  

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 
 

Aanleiding: Niet alle kinderen groeien op in een “talige” omgeving.  

Waarom: Voorkomen van taalachterstand in primair onderwijs.  

Wat: Zoveel mogelijk kinderen lopen geen onderwijsachterstand op, 

voordat ze naar het basisonderwijs gaan. 

 

Hoe:  VVE aanbieden aan alle doelgroep peuters.  

Wie: JGZ indicatie, SAD voor ondersteuning, Voor- en vroegschoolse 

Educatie (VVE), peuterspeelzalen, kinderopvang die VVE 

aanbieden. 

 

Risico’s: Wachtlijsten.  

Randvrw: Budget.  

Mijlpalen: Doorlopend proces.  

Onderwerp: Kinderopvang en peuterspeelzalen  

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 
 

Aanleiding: Kinderopvang en peuterspeelzalen voldoen aan de wens van veel  

ouders om te kunnen blijven werken en een kwalitatief goede  

opvang voor hun kinderen te krijgen. 

 

Waarom: veilig en gezond opgroeien.  

Wat: Kinderopvang en peuterspeelzalen faciliteren en middels een 

subsidieregeling peuteropvang tenminste 6 uur per week 

peuteropvang voor alle inkomens betaalbaar te houden. 

 

Hoe:  ▪ Gemeente heeft een subsidieregeling peuteropvang vastgesteld 

en houdt een Landelijk Register Kinderopvang bij.  

▪ de gemeente betaalt de inspecties kinderopvang door de GGD. 

 

Wie: Handhaving wordt door ambtelijke organisatie gedaan.  

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Genoeg tijd en budget.  

Mijlpalen: 2020: Doorlopende monitoring.  

Onderwerp: Bevorderen startkwalificatie 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

Aanleiding: Niet iedereen heeft voldoende startkwalificatie om te kunnen 

participeren in de maatschappij. 

 

Waarom: Participatie bevorderen van o.a. jongeren.  

Wat: Meer mensen hebben startkwalificatie.  

Hoe:  Volgen en monitoren.  

Wie: Samenwerkingsverband VO, MBO en W&I, Leerplichtambt.  

Risico’s: Samenwerking verbeteren.  

Randvrw: n.v.t.  
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Mijlpalen: 2020: Doorlopend proces.  

Onderwerp:  Voorkomen voortijdig schoolverlaten 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 
 

Aanleiding: Er zijn leerlingen die uitvallen binnen ons huidig schoolsysteem.  

Waarom: Alle leerlingen moeten een goede doorlopende schoolloopbaan 

kunnen krijgen met als uitgangspunt het halen van 

startkwalificatie. 

 

Wat: Aantal Voortijdig schoolverlaters verminderen.  

Hoe:  Samen met Samenwerkingsverband komen tot maatwerk, o.a. 

specifieke opvangtrajecten. 

 

Wie: Samenwerkingsverbanden specialistische hulp t.b.v. Dyslexie, 

autisme, Leerplicht ambtenaar. 

 

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs.  

Mijlpalen: Jaarlijkse monitoren van trajecten.  

  

Onderwerp: Aansluiting zorg onderwijs  

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 
 

Aanleiding: We zien dat onderwijs en zorg niet altijd goed op elkaar aansluiten.  

Waarom: Aansluiting kan/moet worden verbeterd om kinderen betere kans 

op gezond opgroeien te geven. Verbinding onderwijs en 

zorg: lokale educatieve agenda, passend onderwijs; VVE beleid 

(Voor- en vroegschoolse educatie) uitvoeren.  

 

Wat: In het kader van het OOGO en de ontwikkelagenda Onderwijs-

Jeugdhulp is een werkgroep Samenwerking onderwijs en Jeugdhulp 

in het leven geroepen. 

 

Hoe:  Deze werkgroep werkt aan een aantal acties en resultaten.  

Wie: Bestuurlijke trekkers van deze werkgroep: Wethouder uit Leiden en 

Wassenaar. 

 

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Niet genoeg tijd.  

Mijlpalen: Doorlopend proces.  

Onderwerp: Ondersteuning bij sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstanden 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 
 

Aanleiding: Kinderen in zowel primair als voortgezet onderwijs kunnen te  

maken krijgen met sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstanden. 

 

Waarom: Om alle kinderen de kans te geven om veilig en gezond op te 

groeien. 

 

Wat: Schoolmaatschappelijk werk.  

Hoe:  Subsidiëren van Kwadraad voor schoolmaatschappelijk werk.  
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Wie: Kwadraad, college en ambtenaar.  

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Budget.   

Mijlpalen: Doorlopend proces.  

Jeugd 

Onderwerp:    Jeugdhulp 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

Aanleiding: Bestaand beleid  

Waarom: Iedereen doet mee  

Wat: Transformatie bevorderen 

1. Invoering resultaatgericht jeugdhulpstelsel 

2. Zorgplicht gemeente invullen met breed scala aan 

jeugdhulpvoorzieningen  

3. Uitvoering lokaal actieplan jeugdhulp Wassenaar.  

In dit plan zijn, op basis van de thema’s preventie, kwalitatieve en 

kostenbewuste toegang, integrale zorg en ondersteuning en 

begrenzing, een aantal maatregelen vastgesteld. Uitvoering van 

deze maatregelen moet er toe leiden dat versterkt sturing wordt 

gegeven aan het jeugdhulpstelsel voor de gemeente Wassenaar en 

deze (meer) toekomstbestendig, beheersbaar en betaalbaar te 

maken. 

 

 

Hoe:  1. Doorstart aanbesteding (hoog)specialistische jeugdhulp,  

2. uitvoering maatregelen lokaal actieplan jeugdhulp Wassenaar 

2019-2021,  

3. uitvoeren diverse pilots gericht op transformatie (uitvoering 

Transformatiefonds)  

 

Wie: Jeugdhulporganisaties, welzijnsorganisaties, huisartsen, onderwijs, 

samenwerkingsverband passend onderwijs. 

 

Risico’s: Veranderende wet- en regelgeving, samenwerking met andere 

gemeenten. 

 

Randvrw: o.a. budget.  

Mijlpalen: Doorlopend proces o.a. diverse regionale en lokale pilots  

Tussenevaluatie uitvoering maatregelen lokaal actieplan 

jeugd Wassenaar 2019-2021  

Invoering resultaatgericht jeugdhulpstelsel start per 2021 

met invoeringstermijn 

Vaststellen regionale visie jeugdhulp  

 

 

 

 

 

 

 



17 

Uitvoeringsplannen Sociaal Domein 2020-2021, gemeente Wassenaar 

 

 

 

Doel 3 Zelfredzaamheid volwassenen  
 
Doel drie geeft aandacht aan zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Het onderliggende  doel 

is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. We geven aandacht aan preventie in het kader 

van de sport- en bewegingsdoelstellingen van (ook jongeren), volwassen en ouderen.    

Vanuit het Wmo-perspectief is het doel dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en dit op 

termijn de zorgkosten voor de langdurige zorg (WLZ) gaat beperken.  

We zullen in dit hoofdstuk vooral ingaan op maatregelen voor ouderen in de preventie en de 

gezondheidssfeer. Tenslotte nemen we enkele maatregelen voor het verbeteren van de aanpak van 

dementie.  

Preventie zelfstandig wonen 

Onderwerp: Sportakkoord 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 
 

Aanleiding: Nationaal Sportakkoord vertalen naar Lokaal Sportakkoord.  

Waarom: Doel is om de organisatie en financiën van de sport 

toekomstbestendig maken. 

 

Wat: Zoveel mogelijk inwoners kunnen in een veilige, gezonde omgeving  

met plezier sporten en bewegen. 

 

Hoe:  Bijeenkomsten geleid door sportformateur met diverse partijen  

Wie: (commerciële)verenigingen, maatschappelijke partners, onderwijs, 

zorg, ondernemers, etc. 

 

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Tijd, project vraagt veel tijd van deelnemende 

partners/vrijwilligers. 

 

Mijlpalen: 2020: Getekend lokaal sportakkoord door alle partners 

 

2030: Een vitale samenleving door het stimuleren van sporten en  

bevorderen van gezondheid. Sporten draagt ook bij aan een sterker  

gemeenschapsgevoel.  

 

 

 

Aanpalende thema’s: 

1. Plan en bouw Sporthal uit Bouwen aan een solide basis;  

2. Sociaal domeinplein, besluit over een gedragen, maakbaar en duurzaam plan van aanpak en 

start uitvoering uit Bouwen aan een solide basis;  

3. De gunning en realisatie gymzaal uit Bouwen aan een solide basis;  

4. Bijdragen aan een onderzoek naar een sportgarantiefonds (opzetten en invoeren) en 

Heroverwegen beleid garantiestelling uit Bouwen aan een solide basis.  

5. Optimaliseren van de inzet van de sportformateur;  
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Onderwerp: Digitale vaardigheden ouderen 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

Aanleiding: Vergrijzing en langer thuis wonen.  

Waarom: Doelstelling Langer Thuis Wonen / Voorkomen eenzaamheid.  

Wat: Digitale vaardigheden zorgen ervoor dat voorzieningen 

toegankelijker worden. 

 

Hoe:  Inzet maatschappelijke partners en vrijwilligers.  

Wie: Vrijwilligers, FWO, SMOW, bibliotheek etc.    

Risico’s: Te weinig vrijwilligers.  

Randvrw: Afgestemd aanbod activiteiten op locatie en doelgroep.  

Mijlpalen: Divers  

Onderwerp: Buurtcirkel  

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

Aanleiding: Extramuralisering GGZ, meer kwetsbare mensen wonen zelfstandig 

in de wijk. 

 

Waarom: Anticiperen op decentralisatie beschermd wonen / 

maatschappelijke opvang. 

 

Wat: Sociaal netwerk versterken kwetsbare doelgroep door gezamenlijk  

activiteiten te organiseren. Hierdoor worden sociale vaardigheden  

geoefend en kunnen mensen hun problemen aanpakken met  

behulp van hun nieuwe  sociale netwerk. 

 

Hoe:  Activiteiten organiseren door de buurtcirkel zelf, onder begeleiding  

van coach / vrijwilliger. 

 

Wie: De deelnemers zelf en de buurtcirkelcoach.  

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: n.v.t.  

Mijlpalen: 2021: Evaluatie 

2022: Buurtcirkel kan zelfstandig doorgaan 

 

Onderwerp: Verbindingen eerste lijn gezondheidszorg verbeteren    

 2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

Aanleiding: Extramuralisering GGZ en meer kwetsbare ouderen mensen .  

Waarom: Voorkoming van zorgkosten bij gemeente en zorgverzekeraar.  

Wat: • GGZ: Onder- en over behandeling van ouderen en GGZ 

patiënten voorkomen  

• Ouderen vroegsignalering uitbreiden met valpreventie 

 

Hoe:  POH bij de huisarts, signalering verbetering kwetsbare ouderen.  

Wie: huisartsen Wassenaar, fysiotherapeuten en SMOW, vrijwilligers.    

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: inzet partners.  

Mijlpalen: Uitbreiden projecten afhankelijk van financiering 

Start pilot Vitaliteit en Veiligheid (valpreventie en 

stimuleren sport voor ouderen). 
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Langer thuis wonen  

Onderwerp: Versterken ontmoetingspunten Wassenaar 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 
 

Aanleiding: Anticiperen op vergrijzing.  

Waarom: Doelstelling Langer Thuis Wonen / Voorkomen eenzaamheid.  

Wat: Signalering  

Preventie gezonde leefstijl (zie gezondheid) 

Ontmoeting in de wijk in Wassenaar 

Diverse culturele activiteiten 

 

Hoe:  Inzet maatschappelijke partners en vrijwilligers.  

Wie: SWZ, vrijwilligers, FWO, SMOW, etc.    

Risico’s: Te weinig vrijwilligers.  

Randvrw: Afgestemd aanbod activiteiten op locatie en doelgroep 

Voor locaties voor ontmoeting in Wassenaar. 

 

Mijlpalen: 2020:  Opzetten ontmoetingspunt Bellesteijn in 2020 

2021:  Goedlopend ontmoetingspunt 2021 

 

 

Onderwerp: Mobiliteit Wassenaar versterken 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 
 

Aanleiding: Toegankelijkheid en Inclusieve samenleving.  

Waarom: Wmo- doelgroepen doen mee in maatschappij.  

Wat: Iedereen maakt gebruik van het meest geschikte vervoersmiddel. 

Aansluiting verbeteren van maatwerkvoorziening naar voorliggende 

veld.  

• Opzetten automaatje 

• Gebruiksvriendelijkheid Bijbus verbeteren 

• Maatwerkvoorziening: Zie andere Hoofddoel 4: optimaal 

gebruik regiotaxi 

 

Hoe:  Inzet maatschappelijke partners en vrijwilligers.  

Wie: SWZ, vrijwilligers, FWO, SMOW, etc.    

Risico’s: Te weinig vrijwilligers en te weinig geld.  

Randvrw: Inzet regionale deskundigheid en samenwerking MRDH.  

Mijlpalen: 2020: 

Opzetten automaatje  

Diverse vervoersmogelijkheden Wassenaar in kaart brengen 

Folder / communicatie. 

Aanbesteden regiotaxi 2021 

 

 

 

Onderwerp: Mantelzorg ondersteuning 
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2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

 
 

Aanleiding: Opdracht Wmo gemeente ondersteuning mantelzorgers.  

Waarom: Voorkomen van overbelasting mantelzorger.  

Wat: • Activiteiten mantelzorgers SMOW 

• Vrijwilligerspas voor mantelzorger 

• Mantelzorger in de zorgpolis 

• Signalering van jonge mantelzorgers en allerlei groepen 

mantelzorgers 

• Ondersteuning van mantelzorgers bij algemene administratie en 

financiering van de zorg 

• Ondersteuning van mantelzorgers bij zoeken naar 

respijtmogelijkheden 

 

Hoe:  • Lotgenotencontact, respijtzorg activiteiten, verwendag in relatie 

tot dag van de mantelzorg  

• Diverse professionals, sociaal werkers en armoederegisseur 

informeren over de signalering van mantelzorgers 

• Diverse professionals kunnen voorlichting geven over 

mantelzorgondersteuning 

 

Wie: Gemeente, SMOW, welzijnsorganisaties, Vrijwilligerscentrale etc, 

gehandicapten platform, en FWO. 

 

Risico’s: Financiën beschikbaar.  

Randvrw: Financiën en personele capaciteit.  

Mijlpalen: 2021: Jaarlijkse inventarisatie activiteiten mantelzorg.  

 

 

Onderwerp: Bewustwording  omgeving van mensen met dementie  

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

 
 

Aanleiding: Anticiperen op de vergrijzing.  

Waarom: Doelstelling Langer Thuis Wonen / dementie .   

Wat: Dagopvang / respijtzorg 

• Mantelzorg ondersteuning 

• Bewustwording via voorlichting 

• Kennis verspreiding voor inwoners en professionals  

• Samenwerking professionals versterken 

 

Hoe:  Inzet maatschappelijke partners en vrijwilligers 

Communicatiemiddelen inzetten. 

 

Wie: SWZ, vrijwilligers, FWO, SMOW, etc.    

Risico’s: Te weinig vrijwilligers en te weinig geld.  

Randvrw: Afgestemd aanbod activiteiten op locatie en doelgroep.  

Mijlpalen: Versterken bestaand aanbod.  
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Onderwerp: Versterken samenwerking professionals zorg voor mensen met dementie  

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

Aanleiding: Anticiperen op toenemende vergrijzing.  

Waarom: Doelstelling Langer Thuis Wonen / dementie.    

Wat: Versterken samenwerking: 

• Een structureel overleg opstarten met de zorgprofessionals  

• Knelpunten inventariseren en oplossen 

 

Hoe:  Inzet maatschappelijke partners en vrijwilligers.  

Startbijeenkomst met partners organiseren. 

Doel is samenwerking versterken en structureel aanpakken. 

 

Wie: Ambtelijke inzet, SWZ, vrijwilligers, FWO, SMOW, casemanager 

dementie etc. 

 

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Capaciteit.  

Mijlpalen: Projectplan dementie opstellen 2021..  

 

 

Onderwerp: Versterken zorg voor mensen met dementie  

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

 
 

Aanleiding: Anticiperen op toenemende vergrijzing.  

Waarom: Doelstelling Langer Thuis Wonen / dementie.    

Wat: • Dagopvang / respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers 

• Overgang naar WLZ verbeteren 

• Toegankelijke zorg bevorderen voor deze doelgroep. 

 

Hoe:  Inzet maatschappelijke partners en vrijwilligers.  

Wie: SWZ, vrijwilligers, FWO, SMOW, zorgprofessionals, Johannahuis 

(Kenniscentra Van Ommerenpark). 

 

Risico’s: Te weinig vrijwilligers en te weinig geld.  

Randvrw: Afgestemd aanbod activiteiten op locatie en doelgroep.  

Mijlpalen: Projectplan dementie opstellen eind 2021.  
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Doel 4 Duurzaam systeem Volwassenen 
 

Maatwerkvoorzieningen 

Het sociaal domein verzorgt de ondersteuning vanuit de Wmo, de jeugdhulp en werk en inkomen. 

In alle drie domeinen worden mensen geacht zo zelfredzaam mogelijk te zijn, zodat het gebruik 

van dure maatwerkvoorzieningen beperkt wordt.  De inkoop en verstrekking van de voorzieningen 

in de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet laten we buiten beschouwing in het uitvoeringsplan. Dit 

zijn reguliere bedrijfsmatige activiteiten. 

 

Welzijn versterken  

De gemeente bevordert het gebruik van algemene voorzieningen in het welzijnsnetwerk. Dit 

hoofdstuk gaat over hoe het voorliggende veld, waaronder het welzijnswerk versterkt kan worden.   

   

Armoede en Inburgering 

Er zijn ontwikkelingen op het vlak van de armoedebestrijding en inburgering. 

 

Welzijn 

Onderwerp: Welzijnsnetwerk Wassenaar 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 
 

Aanleiding: Verstevigen van het welzijnsnetwerk Wassenaar; Wassenaar gaat 

bij het realiseren van het brede palet aan welzijn uit van het 

netwerkmodel. 

 

Waarom: Realiseren van een brede basis voor preventie en vroeg signalering 

vanuit het Welzijn, vergroten van zelfredzaamheid van inwoners.  

 

Wat: Meer efficiëntie en effectiviteit bij het aanbieden van activiteiten en 

ondersteuning door afstemming en samenwerking tussen partijen. 

Voorkomen van dubbel aanbod en eventuele hiaten in het aanbod.   

 

Hoe:  Netwerkbijeenkomsten die uitmonden in concrete 

samenwerkingsafspraken tussen partijen. 

 

Wie: Gemeente, organisatie die welzijnstaken uitvoeren.  

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: n.v.t.  

Mijlpalen: Doorlopend.  
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Onderwerp: Telefonisch loket Wassenaar 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

 
 

Aanleiding: Goede informatie en communicatie zijn essentieel om het grote 

aanbod aan voorzieningen, activiteiten en bedrijven met elkaar te 

verbinden (uit coalitieakkoord Wassenaar: zelfstandig en 

verantwoordelijk 2018-2022). 

 

Waarom: Met 1 telefonisch loket wordt bereikt dat er een eenduidig en goed 

vindbaar loket is waar inwoners en professionals de juiste 

informatie en het juiste advies ontvangen. 

 

Wat: Op deze manier wordt getracht zo snel mogelijk de juiste hulp in te 

zetten en verdere escalatie te voorkomen. De druk op de 

gespecialiseerde (en dus duurdere) zorg zou op termijn moeten 

kunnen afnemen. Dat wordt goed gemonitord. 

 

Hoe:  Opdracht inrichten en uitvoeren telefonisch loket Sociaal Domein 

Netwerkbijeenkomsten die uitmonden in concrete 

samenwerkingsafspraken. 

 

Wie: Gemeente, Kwadraad, SMOW (evt. uit te breiden met andere lokale 

organisaties). 

 

Risico’s: Het structurele budget in de begroting is gebaseerd op uitvoering 

voor twee gemeenten. De gemeente Voorschoten heeft 18-12-2018 

besloten om per 1-1-2020 het telefonisch loket bij Voorschoten 

Voor Elkaar te beleggen. Het huidige structurele budget voor 

uitvoering telefonisch loket is te beperkt om de gewenste 

bereikbaarheid en kwaliteit te realiseren. 

 

Randvrw: n.v.t.  

Mijlpalen: Doorlopend.  

 

Onderwerp: Sociale kaart Wassenaar 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

 
 

Aanleiding: Goede informatie en communicatie zijn essentieel om het grote 

aanbod aan voorzieningen, activiteiten en bedrijven met elkaar te 

verbinden (uit coalitieakkoord Wassenaar: zelfstandig en 

verantwoordelijk 2018-2022). 

 

Waarom: Vergroten van zelfredzaamheid van inwoners. Realiseren van een 

digitale informatiebron voor inwoners en professionals t.b.v. 

preventie en vroeg signalering. 

 

Wat: Met de sociale kaart wordt bereikt dat zowel inwoners als 

professionals digitaal toegang hebben tot eenduidige en goed 

vindbare informatie en advies over activiteiten, zorgaanbod en 

(zorg- en welzijns-)organisaties. 

 

Hoe:  Inrichting en implementatie van de sociale kaart Wassenaar met 

lokale beheer en coördinatie. 

 

Wie: Gemeente, organisatie die welzijnstaken uitvoeren, leverancier 

sociale kaart. 

 

Risico’s: n.v.t.  
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Randvrw: n.v.t.  

Mijlpalen: Medio 2020 lanceren sociale kaart.  

 

Onderwerp: Subsidieplan Wassenaar 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

Aanleiding: Huidige subsidieplan loopt tot 31-12-2020.  

Waarom: Ondersteuning maatschappelijke organisaties bij het uitoefenen 

van hun maatschappelijke activiteiten binnen kaders van het plan. 

Het nieuwe subsidiebeleid inrichten met uitgangspunt dat 

inzichtelijk wordt hoeveel geld naar welke taak gaat en of er 

overlap bestaat tussen organisaties in de activiteiten die ze 

uitvoeren.   

 

Wat: 2020 een nieuwe subsidieplan vaststellen voor 2021-2024. Nieuw 

subsidiebeleid, waarin de mate waarin wordt bijgedragen aan 

maatschappelijke doelen en de maatschappelijke ontwikkelingen 

worden gestimuleerd deel van de toetsingscriteria van zijn. 

 

Hoe:  Werksessies met diverse partners.  

Wie: Diverse partners.  

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Financieel kader en aansluiten bij bestaand beleid op 

maatschappelijk vlak. 

 

Mijlpalen: 2020 besluitvorming in de Raad.  

 

Onderwerp: Collectief vervoer, de regiotaxi 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

 
 

Aanleiding: Wmo vervoer zorgen dat alle mensen mee kunnen blijven doen in 

de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. 

 

Waarom: Blijven werken aan efficiëntie en kwaliteitsverbetering mbt 

doelgroepenvervoer. 

En daarmee ook innovatie bevorderen, goedkoopste oplossing. 

 

Wat: Wmo vervoer zorgen dat alle mensen mee kunnen blijven doen in 

de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Project:  Begeleiding van mensen voor gebruik regulier OV 

Project:  Stimuleren gebruik regiotaxi voor mensen in  

OV-arme gebieden 

 

Hoe:  De huidige vervoerders, cliëntenpanel en burgers die de nieuwe 

aanbesteding voorbereiden. 

Innovatie door bijv. inzet vrijwilligers / studenten. 

 

Wie: Beleidsmedewerkers, vervoerders en burgers, college.  

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: n.v.t.  

Mijlpalen: Doorlopend.  

 

Armoede 
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Onderwerp:     Financiële zelfredzaamheid 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

 
 

Aanleiding: Bestaand beleid.    

Waarom: Plan van aanpak Financiële zelfredzaamheid.  

Wat: Preventie en vroegsignalering beter te ontwikkelen om zodoende 

de financiële zelfredzaamheid bij de inwoners van Wassenaar en 

Voorschoten die dat nodig hebben verbeteren. 

 

Hoe:  - Pilot voorkomen uithuiszetting Wassenaar; intensieve 

samenwerking met partijen intensief om te voorkomen dat 

inwoners met huurschulden uit hun huis gezet worden. Schulden 

zijn vaak onderdeel van multi-problematiek. Deze integrale aanpak 

zorgt ervoor dat inwoners niet alleen bij hun schulden worden 

geholpen maar ook met andere problemen die aan deze schulden 

ten grondslag kunnen liggen.        

- Armoederegisseur voor Wassenaar: De 

armoederegisseur moet zorg dragen voor het beter bereiken van 

de doelgroep (ook de werkende minima), het verbeteren van de 

aanvraagprocedures door Werk en Inkomen, het tegengaan van 

versnippering van aanbod en dienstverlening, het monitoren van de 

effecten en het doen van voorstellen voor nieuwe, effectieve 

werkwijzen.                                       

 

Wie: Pilot voorkomen uithuiszetting Wassenaar: woningcorporaties, 

GGD, Kwadraad, afdeling Werk en Inkomen, SMOW, Plangroep 

(uitvoerder van de curatieve schuldhulpverlening en de gemeente. 

Armoede regisseur Voorschoten VVE en Wassenaar SMOW. 

 

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: niet bekend  

Mijlpalen: • De pilot voorkomen uithuiszetting is gestart op 1 juli 

2019, deze is verlengd naar  1 juli 2020. 

• Uitvoeren nota financiële redzaamheid 

2030:   

• Participatie door het bevorderen van de verbindingen tussen 

inwoners met de focus op wat mensen wel kunnen in plaats van 

wat ze niet kunnen (inclusief en divers);   

• Geen kind in armoede: zonder armoede is het makkelijker om 

te participeren in de samenleving;   

• Toegankelijke communicatie en bewegwijzering, wat bijdraagt 

aan het kunnen deelnemen aan de samenleving. Ook werkt dit 

preventief tegen schulden. 
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Inburgering  

Onderwerp: Statushouders  

2030  Iedereen doet mee 

- We zijn inclusief  

 

Aanleiding: Wet inburgering en Veranderopgave Inburgering 

Per 1 januari 2021 wordt de Wet inburgering aangepast 

Participatie en integratie van statushouders: verstevigen van de 

keten. 

 

Waarom: Statushouders zelfredzaam te maken en deel te laten nemen in de 

samenleving. 

 

Wat: Versteviging van de keten van partners die zich bezighouden met 

statushouders zoals Vluchtelingen Werk Nederland, Werk en 

Inkomen, Woningcorporaties, Voorschoten voor Elkaar, SMOW, de 

bibliotheek en Kwadraad. 

 

Hoe:  Afspraken met het veld 

Goede inkoop van inburgeringstrajecten i.s.m. Leidschendam-

Voorburg en Leiden. 

 

Wie: Bovengenoemde partners.  

Risico’s: Gering.  

Randvrw: Wettelijke taak.  

Mijlpalen: 2020: Beleidsplan Inburgering 2020/2021 en inkoop 

trajecten. 
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Doel 5 Klanttevredenheid Juiste en Tijdige ondersteuning 

Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek (CEO) 

2030  Iedereen doet mee 

- We zorgen voor onze jongeren en ouderen 

 

 
 

Aanleiding: Cliëntbejegening.  

Waarom: Toegankelijkheid en inclusie bevorderen.  

Wat: Zorg verbeteren door het meten van de clientervaringen over 

kwaliteit, toegankelijkheid en tijdigheid van de zorgverlening. 

 

Hoe:  Capaciteitsinzet op communicatie.  

Wie: Gemeente en cliënten Wmo.  

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: n.v.t.  

Mijlpalen: Jaarlijks resultaten publicatie  

 

Onderwerp: Bewustwording inclusief beleid Wassenaar 

2030  Iedereen doet mee 

- We zijn inclusief 

 

 
 

Aanleiding: Ratificatie Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap.. 

 

Waarom: Gemeente hebben de opdracht toe te werken aan een geleidelijke 

verwezenlijking van algemene toegankelijkheid. Ook buiten het 

sociale domein. 

 

Wat: Diverse communicatie uitingen 

Inclusief beleid is aandachtspunt binnen de alle beleids-

voorbereiding. 

 

Hoe:  O.a. via communicatie en binnen mogelijkheden diverse 

beleidsvelden. 

 

Wie: Bestuur, ambtelijke organisatie en maatschappelijke partners.  

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: n.v.t.  

Mijlpalen: Planning elk kwartaal communicatie-uiting met betrekking 

tot de  inclusieve samenleving. 

Nieuw beleid houdt rekening met de inclusieve samenleving. 

 

 

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. 

Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting 

toegevoegd om in het periodiek plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het 

verdrag.  

 

Tegelijkertijd stelt het Besluit toegankelijkheid dat alle sectoren, dus ook de overheid, een 

actieplan moeten maken waarin zij aangeven hoe zij werken aan de geleidelijke verwezenlijking 

van de algemene toegankelijkheid, dus ook buiten het sociaal domein.  

Het VN-Verdrag heeft als doel dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De 

samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om 

volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen.  
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Om tot een inclusieve samenleving te komen is het noodzakelijk om in te zetten op bewustwording, 

ontmoeting en toegankelijkheid.  

1. Bewustwording is nodig om inwoners en medewerkers van een gemeente zich te laten 

realiseren dat er drempels in de samenleving zijn voor mensen met een beperking.  

2. Ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking zorgt ervoor dat er begrip ontstaat voor 

de verschillende perspectieven van waaruit mensen denken. Mensen met en mensen zonder 

beperking.  

3. Toegankelijkheid is altijd een eerste voorwaarde om mee te kunnen doen.  

Levensdomeinen 

Een inclusieve samenleving heeft betrekking op verschillende aspecten van het leven van inwoners. 

Het betreft de domeinen onderwijs & ontwikkeling, wonen, werk & inkomen, vrije tijd, vervoer 

welzijn, gezondheid & ondersteuning. 

 

Mijlpalen:  

Onderwerp: Inclusiviteit en Ontmoeting  

2030  Iedereen doet mee 

- We zijn inclusief 

 

 
 

Aanleiding: Ratificatie Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap. 

 

Waarom: Gemeente hebben de opdracht toe te werken aan een geleidelijke 

verwezenlijking van algemene toegankelijkheid. Ook buiten het 

sociale domein. 

 

Wat: Ontmoeting is een belangrijk begrip. We zorgen ervoor dat allerlei 

welzijnsbijeenkomsten toegankelijk en bereikbaar zijn.  

Ontmoeting heeft overlap met het doel eenzaamheid. 

 

Hoe:  Zie o.a. thema Versterken ontmoetingsplekken in Wassenaar.   

Wie: Idem.  

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: n.v.t.  

Mijlpalen: Doorlopend.  

 

  

Onderwerp:    Digitale toegankelijkheid gemeente  

2030  Iedereen doet mee 

- We zijn inclusief 

 

Aanleiding: De wet digitale toegankelijkheid eist dat overheidsorganisaties hun 

websites toegankelijk maken voor mensen met een beperking 

(wettelijke verplichting) uiterlijk per 23 september 2020.        

 

Waarom: De wet beoogt dat websites voor iedereen toegankelijk zijn dus ook 

voor mensen met visuele, auditieve, motorische of cognitieve 

beperkingen. Denk hierbij aan eenvoudig taalgebruik voor mensen 

met laaggeletterdheid of een voorleesfunctie voor visueel 

beperkten. 
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Wat: Het resultaat is een toegankelijke website per 23 september en 

mogelijk eerder want nieuwe websites moeten per direct voldoen. 

Beide gemeentes gaan in 2020 over naar een nieuwe website maar 

voor de overgang moet duidelijk zijn dat aan alle 

toegankelijkheidseisen kan worden voldaan.    

 

Hoe:  Er zijn standaarden opgesteld die helpen bij het toegankelijk 

maken van websites. Hierin staan afspraken en eisen over het 

ontwerp, de bouw en beheer van websites. Deze standaarden, ook 

wel toegankelijkheidseisen gaan over afbeeldingen, animatie, audio 

en video, formulieren, Geo-informatie, navigatie, PDF-bestanden, 

tabellen, techniek en code en tekst en vormgeving 

 

Wie: Verschillende teams en medewerkers zijn betrokken bij de digitale 

toegankelijkheid maar uiteindelijk gaat het iedere medewerker aan 

die informatie op één van de drie websites wil plaatsen. 

Communicatie is natuurlijk betrokken, Maatschappelijke 

ontwikkeling omdat het om toegankelijkheid gaat, de 

dienstverlening voor de toegankelijkheid van de e-formulieren en 

de productencatalogus, beide griffies en medewerkers van OGB 

voor de toegankelijke geo-informatie 

 

Risico’s: Het moet uiterlijk per 23 september gerealiseerd zijn maar eerder 

als de nieuwe websites eerder in de lucht gaan. Er zijn geen 

financiële consequenties bij het niet voldoen maar de gemeente 

moet wel aantonen wat er aan gedaan is om toegankelijk te zijn en 

wat er nog moet gebeuren mocht dit nog niet 100% zo zijn. 

 

Randvrw: Naast de wet digitale toegankelijkheid streeft ook de wet op de 

gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 

(2017) naar toegankelijkheid. De standaarden geven hier invulling 

aan. Naast de eis voor een toegankelijke website moeten ook de 

gemeentelijke apps vanaf juni 2021 toegankelijk zijn. 

 

Mijlpalen: In december 2020 is de nieuwe website van de WODV 

gelanceerd. Het streven is de besluiten die na de lancering 

hierop geplaatst gaan worden toegankelijk aan te bieden. 

 

 

Onderwerp: Aanpak laaggeletterdheid   

2030  Iedereen doet mee 

- We zijn inclusief 

 
 

Aanleiding: Te veel mensen zijn laaggeletterd.  

Waarom: Iedereen moet mee  kunnen doen in de maatschappij.  

Wat: Analfabeten, laaggeletterden en vrijwillige inburgeraars.  

Hoe:  Via bibliotheek.  

Wie: Doelgroep, bibliotheek.  

Risico’s: n.v.t.  

Randvrw: Geen.  

Mijlpalen: Nieuw regionaal beleidsplan 2020-2024.  
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Onderwerp: Fysieke toegankelijkheid gemeente Wassenaar  

2030  Iedereen doet mee 

- We zijn inclusief 

 
 

Aanleiding: Ratificatie Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap. 

 

Waarom: iedereen moet mee  kunnen doen in de maatschappij.  

Wat: • Betrekken diverse doelgroepen o.a.  belangengroep Stichting 

Gehandicapten Wassenaar 

• Inventariseren van ideeën over het thema toegankelijkheid met 

de maatschappelijke partners 

• Bewustwording bevorderen van toe- en doorgankelijke bouwen 

(nieuwbouw- en verbouw). 

 

Hoe:  Nog niet bekend.  

Wie: o.a. gemeente, Gehandicapten platform Wassenaar.  

Risico’s: Nog geen concrete acties.  

Randvrw: Inzet maatschappelijke partners en vrijwilligers.  

Mijlpalen: In 2021 uitvoeringsplan inclusiviteit en toegankelijkheid.  

 

 

 

 


