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Programma 7 Sociaal Domein

Taakvelden
Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+
Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid

2.7.1

Wat hebben we bereikt met het programma Sociaal Domein?

Doel
Gorinchem is een stad waar iedereen meedoet, zich kan ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf,
elkaar en de leefomgeving.

Vastgesteld beleid
Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Uitvoeringsdocument transities sociaal domein

2014

Jeugdhulp

2014

Beleidsvoornemens Participatiewet

2014

Beleidskader Beschermd wonen en opvang 2015-2018

2014

Lokaal maatwerk Jeugdhulp

2016

Transformatie van Sociaal cultureel werk naar Meedoen

2016

Meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018-2022

2018

Integraal Sociaal Beleid Gorinchem 2019-2024

2019
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Maatschappelijke effecten
Indicator

B/F Gerealiseerd

Banen

B

Soort

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

PI

Jongeren met een delict voor de rechter B

% van de jongeren in de leeftijd van 12-21 jaar

PI

Kinderen in uitkeringsgezinnen

B

% van de kinderen tot 18 jaar

PI

Melding kindermishandeling

B

% meldingen van mishandelde kinderen 0-17 jaar

PI

Netto Participatiegraad

B

% mensen tussen 15-67 jaar dat een baan heeft

PI

Werkloze jongeren

B

% werkloze jongeren 16-22 jaar

PI

Personen met een bijstandsuitkering

B

Aantal per 10.000 inwoners

PI

Personen met een lopend reintegratietraject

B

Aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de
leeftijd van 15-64 jaar

PI

Jongeren met jeugdhulp

B

% jongeren tot 18 jaar

PI

Jongeren met jeugdbescherming

B

% jongeren tot 18 jaar

PI

Jongeren met jeugdreclassering

B

% jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar

PI

Cliënten met een
maatwerkarrangement WMO

B

Aantal per 10.000 inwoners

PI

Waardering algehele persoonlijke
gezondheid

F

Score 1-10
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2.7.2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten
Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Voorkomen
overbelasting
mantelzorgers

Het jaar 2020 stond in het teken van het doorontwikkelen van het Mantelzorgsteunpunt en
meer maatwerk voor mantelzorgers. Dit heeft erin geresulteerd dat we vanaf januari 2021,
naast een breed palet van voorzieningen, nu ook Respijtzorg Thuis kunnen aanbieden. Het
nieuwe hiervan is dat mantelzorgers thuis (professionele) hulp voor hun zorgvrager kunnen
inzetten. Hiermee kunnen we de mantelzorger tijdelijk ontlasten en wordt overbelasting
voorkomen. Ook hebben we in 2020 nieuwe (coronaproof) activiteiten opgestart. Zoals
bijvoorbeeld een ‘Walk and Talk’ om al wandelend met andere mantelzorgers ervaringen uit
te wisselen. Voor jonge mantelzorgers hebben we samen met het jongerenwerk uitjes
georganiseerd. Ook hebben we het persoonlijk contact met onze (geregistreerde)
mantelzorgers aangehaald. Zo hebben we bij de start van corona mantelzorgers naar
behoefte gebeld. We hebben nieuwsbrieven verstuurd met actuele informatie over landelijke
en lokale regelingen, maar ook over de mooie activiteiten in de stad (online en offline). Eind
2020 hebben we een enquête uitgezet om behoeften te peilen. Deze resultaten gebruiken
we vervolgens om in 2021 een passend aanbod te bieden. Van activiteiten tot aan hulp en
begeleiding.

Wijkgericht werken

Buurtsportcoaches hebben voornamelijk contact met scholen en partners in de wijk. Hierdoor
zijn ze, samen met de wijkcoördinatoren, het gezicht van de wijk en is de samenwerking goed.
In coronatijd zijn ze aanspreekpunt geweest voor diverse partners en de jeugd. De
wijkoverleggen hebben door corona met name digitaal plaatsgevonden. In deze overleggen
hebben de buurtsportcoaches en wijkcoördinatoren een signalerende functie richting politie
en jongerenwerk. Wijkgericht werken is ook één van de kansen waarop we de komende jaren
willen focussen binnen het Integraal sociaal beleid en binnen het fysiek domein. Door
wijkgericht te werken sluiten we beter aan bij wat er in de wijk nodig is en kunnen we
effectiever ons beleid uitvoeren. In 2020 is een start gemaakt met de eerste wijkateliers
waarbij we een verdieping hebben gemaakt op de analyses uit de woon- en
transformatievisie. Deze zijn aangevuld met sociale data. In 2021 gaan we de wijkateliers
aanvullen en voor de wijken werken naar agenda's.

Mogelijke opvang
Asielzoekers

De gemeente heeft een bewonersavond en een raadsbijeenkomst georganiseerd om de
vraag naar een locatie voor een AZC te onderzoeken. Ook is een enquête onder
omwonenden van de mogelijke AZC-locatie en via het digipanel uitgezet om standpunten ten
aanzien van de mogelijke komst van een AZC zo goed mogelijk in kaart te brengen.
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