Tijdpad
Doelen
Dorpsteam
1. We willen er continue
aan werken dat het
dorpsteam voldoende
bereikbaar is.
2. We willen kwaliteit van
het dorpsteam borgen
3. Dorpsteam beter gaat
aansluiten bij de lokale
organisaties.
Wmo
4. Inclusieve samenleving

Acties

Termijn

a) We verbeteren de bereikbaarheid
en bekendheid van het dorpsteam

Continue aandacht
Elk jaar evalueren

b) We herzien continue werkwijze van
het dorpsteam o.a. als wet- en
regelgeving verandert
c) Het dorpsteam sluit aan bij
reguliere overleggen bij de
huisartsen en de scholen.

Jaarlijks activiteiten organiseren m.b.t.:
a) Activiteiten zijn o.a. : het NAH café,
activiteiten mantelzorg van de SWO
etc.. .
b) Algemene gezondheidsbevordering,
bewegen, voeding en omgaan met
het ouder worden.
c) Eenzaamheid bestrijden en
laagdrempelige ontmoetings/ontspanningsmogelijkheden
d) Ondersteuning bevorderen bij
financiële aangelegenheden voor
ouderen met onvoldoende digitale
vaardigheden
5. Langer thuis wonen
Diverse activiteiten Zie ook inclusieve
samenleving
6. Mantelzorgondersteuning Mantelzorgcompliment
Mantelzorgondersteuning
7. Aanpak Personen met
Regionale samenwerking
verward gedrag
8. Decentralisatie
a) Oriënteringsfase 2019
Beschermd wonen en
b) Besluitvorming 2020
maatschappelijke opvang c) Uitvoering 2021
Jeugd
9. Terugdringing gebruik
Onderzoek doen naar:
Jeugdhulp Renswoude:
a) Kosteneffectiviteit Jeugdhulp
b) Beperken verblijf
c) Beperken GGZ gebruik
10. Beperken GGZ gebruik
N.a.v. resultaten van het onderzoek
wordt er een preventieplan Jeugdhulp
geschreven
11. Bevorderen gezondheid
Gezondheidsvoorlichting, meer
jongeren
bewegen, voeding en vermindering
alcoholgebruik

Continue

Continue
jaarlijks
continue
Regionale aanpak is
eind 2019 gereed
2019
2020
2021
Vanaf 2019 e.v.
Jaarlijkse Evaluatie
2020 e.v.
2020 e.v.

Participatiewet
12. Bevorderen gebruik van
de minimaregelingen



Naar aanleiding van het
Rekenkamerrapport , willen we het
gebruik van de minimaregelingen
verhogen tot het landelijke
gemiddelde.

Continue

13. Zicht op
uitkeringsbestand
vergroten



Continue

14. Meer uitstroom
bevorderen



15. Betere schuldenpreventie



Samenwerking met gemeente
Veenendaal op het gebied van de
uitvoering intensiveren. We gaan
hiervoor vaker in overleg en
bespreken trends en
ontwikkelingen.
Samenwerking met gemeente
Veenendaal op het gebied van de
uitvoering intensiveren. Hiervoor
hebben we geregeld casusoverleg
over o.a. uitstroom en schulden en
vrijwilligerswerk.
Vaststellen van schulddienstplan in
het college en de raad, Het
beleidsplan is geschreven door
gemeente Veenendaal. Daarom
een lokaal uitvoeringsplan
bijvoegen.

Inburgering
16. Voorsorteren op
invoering nieuwe wet
inburgering per 2020

Continue

a) Vaststellen medio
2019
b) Jaarlijkse evaluatie

Anticiperend door de inburgeraars te
ondersteunen bij het inburgeren in de
samenleving van Renswoude.
Samenwerken met uitvoering
gemeente Veenendaal via
Participatiewet

Nu e.v. 2020

17. Inburgeringsplan 2020

Invoering nieuwe inburgeringswet per
1-1- 2020

18. Het welzijnsaanbod
inclusiever maken voor
inburgeraars en
laaggeletterden

Met Vluchtelingenwerk en het Taalhuis
en de Bibliotheek het lokale
welzijnsaanbod te versterken.
We denken dan aan gemengde
activiteiten voor jongeren, ouders of
buurtbewoners

2020
Na 2021 Jaarlijkse
evaluatie
Continue

