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Programma 6
Sociaal domein
Wethouder Alwin Mussche

Q
Q
Q
Q

Voor een goed sociaal klimaat
Goed voor elkaar zorgen
Geen kind tussen wal en schip
Iedereen doet mee

In 2018 heeft de gemeenteraad een
aantal stevige ambities gesteld voor
het sociaal domein.
Nu, een jaar later, wil wethouder
Alwin Mussche u graag meenemen
in de resultaten die op dit gebied
behaald zijn.

Wethouder Alwin Mussche:

“Eerst kijken naar de mens en
daarna naar de wet”
Afgelopen jaar hebben we een collegeprogramma opgesteld met daarin een
aantal concrete actiepunten die betrekking hebben op het sociaal domein
(programma 6). De gemene deler van deze actiepunten is dat de gemeente
Staphorst iedereen de kans wil geven om deel te nemen aan de samenleving.

Voor een goed sociaal klimaat
In 2015 zijn de rijkstaken op het
gebied van jeugdzorg, WMO
en participatiewet gedecentraliseerd naar de gemeente. Uit
onderzoek in 2017 is gebleken
dat deze transitie in Staphorst
geslaagd is. Toch zijn er ook
nog kansen, we kunnen meer
samenwerken door de overlappingen die er zijn in het sociaal
domein. Hiervoor moeten we
de schotten die vanuit de wet
worden ingegeven proberen los
te laten.
Na de zomer zullen jeugdzorg,
WMO en de participatiewet worden samengevoegd onder de
noemer ‘team samenleving.’
Zij werken vanuit het principe, één gezin, één plan, één
regisseur. “Eerder was het zo
dat wanneer een gezin door
meerdere instanties werd ondersteund, er ook meerdere

consulenten op het gezin zaten.
Door de samenvoeging is er
meer samenwerking en openheid. De inwoners zullen door
de samenvoeging bijvoorbeeld
beter op elkaar afgestemde
ondersteuning krijgen. Op deze
manier kunnen we nog betere
zorg verlenen waar dat nodig is”
vertelt wethouder Mussche.
Goed voor elkaar zorgen
Wethouder Mussche: “In de komende jaren moeten we blijven
zorgen voor mensen die zorg
nodig hebben, maar we moeten ook kijken hoe het eigen
netwerk van mensen er uit ziet.
Hier kunnen oplossingen liggen.
In de gemeente Staphorst hebben veel inwoners familie en
sociale banden. Hierdoor wordt
er al heel veel hulp geboden aan
mensen die het nodig hebben
en dit moeten we ook zeker

blijven koesteren. En als dit niet
voldoende blijkt te zijn, dan
moeten wij vanuit de overheid
zorgen dat er een goed vangnet
is. Dit doen we bijvoorbeeld al
op het gebied van eenzaamheid bij senioren. Vrijwilligers
van Stichting Welzijn Staphorst
leggen voor het project Veilig &
Vitaal Thuis Staphorst huisbezoeken af. Daarbij kijken ze naar
de fysieke veiligheid in een woning, maar ook naar de sociale
omgeving van iemand. Zo willen
we eenzaamheid tegengaan.”
Geen kind tussen wal en schip
Kinderen en jongeren hebben
het recht om in een veilige,
inspirerende omgeving op te
groeien, zodat ieder kind op zijn
of haar manier kan meedoen in
de maatschappij. Om dit te realiseren willen we bijvoorbeeld
het preventief jeugdbeleid aanpakken. Wethouder Mussche:

“We willen preventief gaan
investeren, dit houdt in dat we
tijdig problemen willen aanpakken. Een voorbeeld hiervan kan
zijn voldoende voorlichting op
het gebied van drank en drugs.
Wanneer we op deze manier
gebruik en misbruik kunnen beperken, scheelt dit uiteindelijk in
de zorgkosten.”

kunnen zij bijvoorbeeld lid worden van een sport- of muziekvereniging of kunnen de kosten
voor de peuterspeelzaal worden
betaald.” Ook is de rente op sociale leningen verlaagd en worden inwoners die niet aan hun
betalingsverplichting kunnen
voldoen in een vroeg stadium
benaderd.

Iedereen doet mee
Afgelopen voorjaar zijn we
gestart met een nieuw armoedebeleid. Wethouder Mussche:
“We bekijken per persoon of per
gezin wat er nodig is om hen te
kunnen laten deelnemen aan
de samenleving. Voor gezinnen
die in armoede leven is er onder
andere het Fonds Deelname
Maatschappelijke Activiteiten
(FDMA). Het FDMA ondersteund inwoners met een klein
inkomen door middel van vergoeding. Met deze vergoeding

De komende jaren zullen er nog
veel meer acties in werking worden gezet om de ambities die er
zijn te bereiken.
Wethouder Mussche: “Nu kijken
we vaak eerst aan de hand van
de wet welke mogelijkheden er
zijn. In de toekomst willen we dit
omdraaien: We gaan kijken naar
wat we met elkaar willen bereiken en dan pas hoe het binnen
de wet past. Op deze manier
kunnen we de komende jaren
elke situatie op een eigen, best
passende, manier benaderen.

