
Hoofdstuk 3. Zorg en welzijn 

De kwaliteit van leven wordt mede bepaald door sociale en economische 

zelfstandigheid. Door omstandigheden is dat niet voor iedereen weggelegd. 

Voor deze mensen organiseren we in onze gemeente zorg. Progressief 

Westerveld staat voor een integrale visie ten aanzien van de zorgtaken van 

de Gemeente. Daarnaast investeren we in welzijnsvoorzieningen om de 

gemeenschapszin in de Gemeente te versterken. 
  

  

Werk en inkomen 
 

Volgens de Participatiewet heeft de Gemeen-
te de zorg over mensen zonder werk en 
inkomen. Westerveld heeft de uitvoering 

uitbesteed aan de IGSD. Het gaat om ca. 
250 cliënten waarvan er ca. 200 een behoor-

lijk grote afstand hebben tot de arbeids-
markt. Bij al deze cliënten staat, onder het 
motto ‘voor wat hoort wat’, toeleiding tot 
werk centraal. 
Armoede is vaak het gevolg van een meer-

voudige problematiek. Armoedebestrijding 
vindt plaats door het Sociaal Team. Een 
groot deel van de hulpvragen bestaat uit 
financiële problemen.  
Voor mensen t/m 110% van het bijstands-
niveau is er bovendien nog een bijzondere 
bijstandsvoorziening. De voedselbank en 

kledingbank richten zich ook op de minder-
draagkrachtigen. Deze en andere voorzienin-
gen zijn niet altijd voldoende bekend bij de 

doelgroep. Op initiatief van PW is een klank-
bordgroep Sociaal Domein ingericht. 

Programmapunten 
 

➢ Voor cliënten met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt wordt een nieuwe aanpak ont-
wikkeld, die niet uitsluitend is gericht op het 

verwerven van werk maar meer uitgaat van 
zelfregie van de deelnemers. Opheffen van de 

sollicitatieplicht is hierbij een mogelijkheid. 
➢ Het uitbesteden van de uitvoering van de 

Participatiewet wordt grondig geëvalueerd. 
➢ Armoedebestrijding wordt meer gericht op 

schuldenpreventie en aanpak van meer-

voudige problematiek. 
➢ Het minimabeleid wordt verruimd voor 

mensen tot 120% van het bijstandsniveau. 
Daarboven worden de bijdragen gefaseerd 
afgebouwd.  

➢ De Gemeente wijst mensen met een inkomen 
op of net boven bijstandsniveau nadrukke-

lijker de weg naar sociale voorzieningen en 
subsidiemogelijkheden en biedt hulp bij het 
verkrijgen daarvan. 

  

  

Zorgvrijwilligers en mantelzorgers 
 

Een goede zorg is ondenkbaar zonder 
mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Deze zorg 
voltrekt zicht grotendeels buiten het zicht 
van de Gemeente. Jaarlijks organiseert de 
Gemeente evenementen waarop deze 

‘zorgers’ in het zonnetje worden gezet. 
Jaarlijks ontvangen mantelzorgers een 
‘compliment’ in de vorm van een cadeaubon 
van € 45, te besteden bij de plaatselijke 
middenstand. Er is een contactpunt 
mantelzorg Westerveld. 

Programmapunten 
 

➢ De Gemeente beschikt via het contactpunt 
over een actueel bestand van mantelzorgers 
en vrijwillige hulpverleners. 

➢ Er wordt in overleg met Welzijn Mensenwerk 
geïnvesteerd in de ondersteuning van mantel-

zorgers (back up en tijdelijke aflossing). 
➢ Het mantelzorgcompliment wordt verhoogd 

naar € 250, vrij te besteden. 

  

  

Jeugdhulp 
 

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in 
werking getreden. Daarmee zijn gemeenten 
verantwoordelijk geworden voor de jeugd-
hulp. Westerveld werkt hiervoor samen met 

andere Drentse gemeenten. Jongeren met 
problemen worden door huisartsen of het 
Sociale Team direct doorverwezen naar 
specialistische hulp. De hulp wordt door de 
Gemeente gefinancierd. Contracten met 
jeugdhulpinstellingen moeten jaarlijks aan-
besteed worden. Hierdoor ontstaat een 

kortetermijndenken en is het risico dat 

Programmapunten 
 

➢ De samenwerking tussen huisartsen en 
Sociaal Team kan worden versterkt door een 
het aanstellen van een praktijkondersteuner 
huisartsen voor jongerenproblematiek in de 

gezondheidscentra.  
➢ De ontwikkeling van een zorglandschap voor 

specialistische jeugdhulp moet de inzet zijn 
van de samenwerking tussen gemeenten. 
Uitgangspunt hierbij moeten meerjarige con-
tracten met instellingen voor jeugdhulp zijn. 

➢ Progressief Westerveld streeft naar meer 

flexibilisering van de financiering waardoor de 

overschotten van het ene beleidsveld kunnen 
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deskundigheid onvoldoende gewaarborgd 
kan worden. 

worden ingezet voor het andere. Hierdoor 
wordt het ontstaan van wachtlijsten zoveel 

mogelijk vermeden. 
  

  

Ouderenbeleid 
 

De ouderen zijn in de Gemeente Westerveld 
rijkelijk vertegenwoordigd. Naast zorg voor 
lichamelijke beperkingen is aandacht vereist 
voor mobiliteit en vereenzaming. Door het 
welzijnswerk worden ontmoetingsmomenten 

georganiseerd. De Gemeente financiert ook 
taxivervoer voor ouderen. De Gemeente kan 
gerichter beleid voeren ten aanzien van 
alternatieve woonvormen voor ouderen 
(erfdelen, knarrenhof). In hoeverre allerlei 
regelingen bekend zijn bij ouderen is weinig 

bekend. 

Daarnaast heeft de Gemeente ook de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
de WMO. Een heet hangijzer bij de toepas-
sing van de WMO is de eigen bijdrage van 
cliënten. Progressief Westerveld staat op het 
standpunt dat van vermogende ouderen best 

een bijdrage kan worden gevraagd. 

Programmapunten 
 

➢ De Gemeente helpt, in samenwerking met de 
ouderenorganisaties, bij het tot stand komen 
van een netwerk van vrijwilligers die de oude-
ren in hun buurt regelmatig, maar tenminste 
eenmaal per jaar bezoeken, om na te gaan of 

speciale hulp nodig is. Deze vrijwilligers wor-
den professioneel ondersteund vanuit de 
Gemeente. 

➢ De bekendheid met regelingen kan worden 
vergroot door thuisbezoek te introduceren. 
Dit kan door samenwerking met Mbo-scholen. 

In andere plaatsen zijn hier goede ervaringen 

mee opgedaan. Thuisbezoek kan uiteindelijk 
een vast onderdeel van het ouderenbeleid 
vormen. 

➢ In aanvulling op het openbare en publieke 
vervoer worden experimenten ontwikkeld met 
andere vervoersvormen voor ouderen (zie 

ook hoofdstuk 4). 
➢ De Gemeente staat open voor initiatieven van 

ouderen om te komen tot alternatieve, even-
tueel gemeenschappelijke woonvormen. 

  

  

Sport 
 

In de Gemeente is een groot aantal sport-
verenigingen actief. Progressief Westerveld 

vindt een breed aanbod aan sportfaciliteiten 
van groot belang. Zowel uit oogpunt van 
vrijetijdsbesteding als ook gezondheid. De 
Gemeente moet met name jongeren stimule-

ren tot actieve sportbeoefening. De drie 
beweegcoaches die in de Gemeente actief 
zijn leveren hieraan een grote bijdrage. Het 
vorige college heeft met raadsbrede steun 
het schoolzwemmen weer op de kaart gezet. 

Programmapunten 
 

➢ De Gemeente ondersteunt verenigingen door 
onder meer de instelling van een fonds dat 

kleine initiatieven binnen de sportsector gaat 
ondersteunen.  

➢ Schoolzwemmen is van belang voor het 
onderhouden van zwemvaardigheden en 

wordt gecontinueerd. 
➢ De Gemeente stelt een sport- en cultuurfonds 

in dat middelen beschikbaar stelt om kinderen 
uit gezinnen tot 120% van het bijstands-
niveau in staat te stellen sport te kunnen 
beoefenen. 

  

  

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) 
 

De Gemeente heeft de taak om ervoor te 
zorgen dat alle mensen met een beperking 

zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

Dat kan door het aanleggen van voorzienin-
gen of verlenen van een PGB. De Gemeente 
zal zich moeten oriënteren op de ontwikke-
ling van technologische middelen die zorg op 
afstand verder mogelijk maken (domotica of 
e-health). 

Programmapunten 
 
 

➢ Ondersteuning vanuit WMO is erop gericht om 
mensen met fysieke en psychische beperkin-

gen zoveel mogelijk in de eigen omgeving te 
laten blijven. 

➢ Installatie en gebruik van domotica gaat deel 
uitmaken van het pakket. 

  

  

Welzijnsvoorzieningen 
 

In de verschillende kernen is een rijk aanbod 
aan welzijnsvoorzieningen: eetcafés, biljart-
clubs, kaartmiddagen, filmavonden, jeugd-
clubs, ouderensoos etc. Deels spruiten deze 

voorzieningen voort uit particulier initiatief, 

deels maakt dit deel uit van de welzijnsacti-
viteiten van Welzijn Mensenwerk. Voor 

Programmapunten 
 

➢ De activiteiten van Welzijn Mensenwerk in de 
Gemeente worden gecontinueerd. 

➢ De subsidieregeling ter ondersteuning van 
lokale welzijnsinitiatieven wordt 

gecontinueerd. 

➢ De welzijnsactiviteiten worden regelmatig 
geëvalueerd met onder meer ook deelnemers. 
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jongeren 16-plus is momenteel te weinig 
aandacht. Ten slotte wordt er al lang en nog 

steeds discussie gevoerd over de dorpshui-
zen. Progressief Westerveld vindt dat het in 

de eerste plaats gaat om activiteiten en niet 
om stenen. De discussie over de wijze van 
huisvesten hoort wat PW betreft thuis in de 
dorpen en de kernen. 

➢ Een jongerenwerker gaat zich samen met de 
doelgroep bezighouden met de wensen van 

jongeren in de leeftijdsgroep 16-plus. 
➢ Besluiten ten aanzien van de huisvesting van 

welzijnsactiviteiten worden decentraal geno-
men. Representatieve dorpsgemeenschappen 
krijgen hierop invloed.  

  

  

Vluchtelingen 
 

Een substantieel deel van de mensen met 
een uitkering bestaat uit vluchtelingen. Deels 
omdat zij nog moeten inburgeren, deels 
omdat het moeilijk is een betaalde baan te 
vinden zonder voldoende kennis van de taal. 
Vluchtelingen leveren een positieve bijdrage 

aan de vermindering van de krimp. Het is 

daarom belangrijk deze mensen in de 
Gemeente te begeleiden naar een goed 
bestaan. 

Programmapunten 
 

➢ De IGSD dient, meer dan nu, te zorgen voor 
stages en vrijwilligerswerk zodat zij de weg 
vinden naar een baan. Daarbij dient de 
(werk)ervaring en opleiding van de vluchte-
ling in het herkomstland uitgangspunt te zijn. 

➢ Organisaties die vluchtelingen begeleiden en 

steunen op hun weg naar inburgering, in het 

leren van de taal en naar een werkend be-
staan dienen actief gesteund te worden. 

➢ De Gemeente organiseert ontmoetingsmoge-
lijkheden tussen vluchtelingen en inwoners 
waardoor taal sneller wordt geleerd en cultuur 
meer wordt gedeeld.  

 
  

  

 

 


