BIJLAGE 11 UITVOERINGSKADER
Doel van de MAG is om de samenleving van Hardinxveld-Giessendam te versterken. De activiteiten
van de MAG kunnen niet los worden gezien van het brede speelveld van het sociaal domein.
Hieronder beschrijven we zowel een aantal belangrijke samenwerkingspartners en ook een aantal
lokale omstandigheden, lopende afspraken en wettelijke kaders. Bij het opstellen van het
uitvoeringsplan moet door de penvoerder(s) hiermee rekening worden gehouden. Met betrekking
tot de samenwerkingspartners is het de opdracht aan de penvoerder(s) om hiermee af te stemmen
bij de uitvoering van de deelopdracht(en). Voor de genoemde activiteiten geldt dat deze in
afstemming met de gemeente een plaats moeten krijgen in de uitvoeringsplannen.

Algemeen
Sociaal Team
Inwoners met ondersteuningsvragen op meerdere leefgebieden kunnen terecht bij een Sociaal Team.
Inwoners kunnen zich rechtstreeks melden bij dit team. De meeste aanmeldingen komen van
verwijzers: huisartsen, scholen, kerken of andere maatschappelijke organisaties. Het Sociaal Team
werkt vanuit het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Het team bestaat uit professionals die
generalistisch werken en elk ook een eigen specialisme hebben: wijkverpleging, maatschappelijke
dienstverlening, jeugdhulp en cliëntondersteuning. Zij adviseren elkaar en stemmen hulp en
ondersteuning op elkaar af. Op deze manier worden inwoners sneller en efficiënter geholpen.
Het Sociaal Team vormt de verbindende schakel tussen het maatschappelijk ‘voorveld’ (het gewone,
alledaagse leven) en de gespecialiseerde zorg. Teamleden werken vanuit het principe ‘afschalen als
het kan, opschalen als het moet’. Dit vraagt een flexibele en vraaggerichte houding van de
penvoerder(s) om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vragen en behoeften van inwoners. Daarnaast
is van belang dat MAG-partners doorverwijzen naar het Sociaal Team als dat nodig is. In 2016 is de
werkwijze van het Sociaal Team geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten wordt op dit moment de
werkwijze doorontwikkeld.

GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) geeft voor de 17 gemeenten
in de regio Zuid-Holland Zuid, waaronder voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam, invulling en
uitvoering aan de wettelijke taken die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid, de
Leerplichtwet, de Jeugdwet en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Vanuit de
gemeenschappelijke regeling voeren twee organisatieonderdelen de regeling uit: de Dienst
Gezondheid en Jeugd (voor gezondheid en leerplicht) en de Serviceorganisatie Jeugd (voor de
Jeugdwet).

Sociale Dienst Drechtsteden
De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is de regionale sociale dienst voor alle Drechtstedengemeenten. Per 1 januari 2018 treedt ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam toe tot de
Drechtsteden. Daardoor voert de SDD met ingang van die datum taken in de gemeente uit op het
gebied van de Wmo, de Participatiewet, schuldhulpverlening en minimabeleid. Inwoners kunnen bij

de SDD terecht voor onder andere alle maatwerkvoorzieningen Wmo, een bijstandsuitkering,
toeleiding naar werk en bijzondere bijstand. Daarnaast blijft het in 2018 voor inwoners beperkt
mogelijk om voor deze voorzieningen informatie en advies in te winnen op het gemeentehuis.

Avres
Avres is verantwoordelijk voor inwoners in de sociale werkvoorziening. Inwoners met een
arbeidshandicap worden hierbij begeleid naar een passende werkplek, in een aangepaste omgeving.

Deelopdracht 1 ‘Met en voor elkaar’
Pilotproject Buurt Bestuurt
Eind 2017 start het pilotproject Buurt Bestuurt. Dit is een project waarbij inwoners kunnen
meepraten en meebeslissen over hetgeen in hun wijk leeft. Het doel hiervan is om de (sociale)
veiligheid te verbeteren, het veiligheidsgevoel te versterken en de leefbaarheid te vergroten.
Bewoners uit de wijk(en) worden actief bij dit proces betrokken. Het voornemen is om het concept
Buurt Bestuurt over alle wijken in de gemeente uit te rollen. Er is jaarlijks een budget beschikbaar
voor burgerinitiatieven die bijdragen aan het doel van Buurt Bestuurt. De pilot in de wijk BovenHardinxveld heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Als de resultaten in deze wijk positief zijn,
wordt Buurt Bestuur binnen de pilotperiode uitgerold naar een tweede wijk.
Een brede projectgroep is verantwoordelijk voor de coördinatie en monitoring van de pilot. Deze
projectgroep bestaat uit inhoudelijk deskundige medewerkers van de gemeente, vertegenwoordigers
van de partners die bij de pilot betrokken zijn (politie, lokale welzijnsorganisatie Servanda en
woningcorporatie Omnivera GWZ) en leden van de buurtcomités van de pilotwijk(en).
De resultaten en waardering van de pilot in de wijk Boven-Hardinxveld worden aan het einde van de
pilotperiode geëvalueerd. Hieruit moet blijken of het project zodanig wordt gewaardeerd dat dit
structureel in de uitvoering van de MAG wordt opgenomen en wordt uitgerold naar alle wijken van
Hardinxveld-Giessendam. Vanaf dat moment valt de coördinatie op de uitvoering van het project
onder de verantwoordelijkheid van de penvoerder(s).

Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders
Gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft de wettelijke taak om vergunninghouders te huisvesten.
Hiervoor krijgt de gemeente een taakstelling vanuit het Rijk opgelegd. Woningcorporatie Omnivera
GWZ wijst in opdracht van de gemeente de vergunninghouders een woning toe. Van hieruit start het
proces van de maatschappelijke begeleiding.
De gemeente moet twee wettelijke verplichtingen uitvoeren: (1) de maatschappelijke begeleiding
van vergunninghouders en het (2) participatieverklaringstraject:
1. Het traject voor de maatschappelijke begeleiding vangt aan op het moment dat een
vergunninghouder in de gemeente komt wonen. Afstemming met Omnivera GWZ over de
maatschappelijke begeleiding en integratie van vergunninghouders is van belang. Er moet
daarnaast door de penvoerder bij het opstellen van het uitvoeringsplan rekening worden
gehouden met de landelijke regels voor de trajecten maatschappelijke begeleiding.
2. Vergunninghouders moeten binnen één jaar na plaatsing in de gemeente het
participatieverklaringstraject hebben doorlopen. Dit traject bestaat uit een inleiding in de
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Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring.
Vergunninghouders die dit traject met succes hebben doorlopen ontvangen van de
gemeente een participatieverklaring. De penvoerder moet het participatieverklaringstraject
onderdeel laten zijn van de maatschappelijke begeleiding en met de gemeente afstemmen
over de uitreiking van de participatieverklaring.
De Sociale Dienst Drechtsteden is een belangrijke partner op het gebied van de opvang en
begeleiding van vergunninghouders. Samenwerking tussen de penvoerder en de SDD op dit
onderwerp is daarom van belang.

Mantelzorg
De SDD biedt voorzieningen aan mantelzorgers op het gebied van onder andere respijtzorg. Ook in
dit kader is afstemming met de SDD van belang.
Ten aanzien van de mantelzorgwaardering is de gemeente wettelijk verplicht om de vorm die
hiervoor wordt gekozen op te nemen in de gemeentelijke regelingen. Penvoerder dient de vorm en
de bijbehorende voorwaarden daarom af te stemmen met de gemeente.

Deelopdracht 2 ‘Actief en gezond’.
Halt-preventielessen
Stichting Halt verzorgt ieder jaar preventieve voorlichtingslessen aan de groepen 8 van het (speciaal)
basisonderwijs en klas 1 van het (speciaal) voortgezet onderwijs in Hardinxveld-Giessendam. De
preventielessen maken onderdeel uit van een brede samenwerking met Halt, als onderdeel van het
Integraal Lokaal Veiligheidsplan (ILVP). De samenwerking met Halt is gebaseerd op een vaste
inwonerbijdrage vanuit de gemeente. Doel van deze lessen is leerlingen bewust te maken van hun
keuzes rond (jeugd)criminaliteit, de gevolgen daarvan en hun eigen verantwoordelijkheid voor die
gevolgen. Van de penvoerder wordt verwacht dat hij met Halt in overleg treedt over hun aanbod en
vervolgens deze activiteiten opneemt in het Uitvoeringsplan.

Gezondheid
Regionale nota gezondheidsbeleid (2016-2019)
De 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid (waaronder gemeente Hardinxveld-Giessendam)
hebben de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 vastgesteld. De DG&J voert deze uit. Deze
nota beschrijft de uitgangspunten en de concrete uitvoering voor het (publieke) gezondheidsbeleid in
de regio Zuid-Holland Zuid.
Het beleid is gericht op drie uitgangspunten:
- Gezondheidsbescherming: verspreiding van infectieziekten, slechte hygiënische
omstandigheden en milieutechnische gevaren
- Ziektepreventie: jeugdgezondheidszorg en preventieve ouderengezondheidszorg
- Gezondheidsbevordering: mentale weerbaarheid, gezonde leefstijl (roken, softdrugs, alcohol
en voorkomen overgewicht), eigen kracht en vitaliteit bij ouderen en gezonde leefstijl bij
(kwetsbare) zwangere vrouwen.
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De DG&J speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van deze prioriteiten. Vooral op het gebied van
gezondheidsbevordering ligt er een belangrijke relatie met de lokale MAG en is samenwerking en
afstemming van belang.
Samen voor Gezond 2016-2019
Gezondheidsbevordering is een van de uitgangspunten in de regionale nota gezondheidsbeleid. Dit is
verder uitgewerkt in een nieuw gezondheidsprogramma: ‘Samen voor Gezond’. Er zijn vier
prioriteiten benoemd voor 2016-2019: mentale weerbaarheid, gezonde leefstijl (roken, softdrugs,
alcohol en voorkomen overgewicht), eigen kracht en vitaliteit bij ouderen en gezonde leefstijl bij
(kwetsbare) zwangere vrouwen. De DG&J speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van deze
prioriteiten. Initiatieven die op deze thema’s betrekking hebben, moeten dus in afstemming met de
DG&J worden opgezet.
Preventie- en Handhavingsplan 2017-2021
Het preventie- en handhavingsplan is een uitvloeisel van het programma ‘Samen voor gezond’.
Gemeente, scholen, ouders, horeca, organisatoren van evenementen, sportverenigingen,
supermarkten en slijterijen werken hierin nauw samen. De doelstelling is het stimuleren en
faciliteren van een gezonde leefstijl van kinderen, jongeren en hun ouders. De prioriteit ligt bij
laagopgeleide jongeren. De penvoerder moet het plan kennen en het Uitvoeringsplan hierop laten
aansluiten.
Regionaal Basispakket Jeugdgezondheidszorg
Gemeenten zijn op basis van de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor de organisatie van
de jeugdgezondheidszorg. De JGZ-uitvoeringsorganisatie Rivas/Careyn is verantwoordelijk voor de te
leveren zorg.
De GR DG&J heeft een regionaal basispakket JGZ opgesteld. Het regionaal basispakket
Jeugdgezondheidszorg bestaat uit:
1. De uitvoering van wettelijke contactmomenten; In de kern draait de JGZ om een reeks van 20
contactmomenten tussen een arts of verpleegkundigen en de ouders en kinderen.
2. De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
3. Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ).
De penvoerder moet het Uitvoeringsplan hierop laten aansluiten.

Sport
Buurtsportcoach
De gemeente neemt deel aan de ‘Brede impuls combinatiefuncties’. De welzijnsorganisatie Servanda
is werkgever van 3,1 formatieplaatsen voor zogenaamde buurtsportcoaches. De coaches zijn actief
op de thema’s: de gezonde en sportieve school; de culturele school; de actieve buurt fit en
vitaal/bewegen voor ouderen; buurtwerk; sterke (sport)verenigingen. Zij vervullen een brugfunctie
tussen verschillende beleidsterreinen en instellingen.
De gemeente heeft met Servanda een uitvoeringsovereenkomst gesloten voor de uitvoering van de
regeling ‘Sport en Cultuur in de buurt’. Met de bijzondere basisscholen Rehoboth, Ichthus en
Koningin Wilhelminaschool, De Lange Wei, Rivas, Stichting Waardenburgh en Syndion zijn
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afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten afgesloten om programma’s voor de doelgroepen uit
te voeren. De huidige overeenkomst loopt tot eind 2017. De verwachting is dat deze zal worden
verlengd.
Van de penvoerder wordt verwacht dat hij in het uitvoeringsplan aangeeft hoe de buurtsportcoaches
de te behalen effecten en resultaten kunnen versterken. De penvoerder kan geen aanspraak maken
op tijd en inzet van de combinatiefunctionarissen. De gemeente verwacht wel een vorm van
samenwerking/afstemming tussen het project Sport en Cultuur in de buurt en de penvoerder.

Peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid
De gemeente Hardinxveld-Giessendam ontvangt vanuit het Rijk middelen om
onderwijsachterstanden te bestrijden. Die middelen moet de gemeente besteden binnen de
daarvoor geldende wettelijke kaders en eisen. De gemeente verantwoordt de besteding jaarlijks aan
het Rijk. Daarnaast moet de gemeente het gevoerde beleid elk jaar evalueren. De besteding van de
middelen voor onderwijsachterstanden is in principe toebedeeld aan de gemeente, voor- en
vroegscholen.
Peuterspeelzalen
In Hardinxveld-Giessendam bieden twee organisaties peuterspeelzaalwerk aan. Samen met de
kinderopvang wordt de peuterspeelzaal gezien als belangrijke plaats om ontwikkelingsachterstanden
bij kinderen vroeg te signaleren. Ook worden er maatregelen getroffen om te voorkomen dat
kinderen met een achterstand de basisschool binnenkomen. Zo wordt op alle peuterspeelzalen
gewerkt met voorschoolse programma’s.
Op basis van de Wet op het primair onderwijs draagt de gemeente zorg voor voldoende en
gevarieerde voorzieningen waar kinderen met een risico op een achterstand terecht kunnen. Om
deze reden dient de gemeente de voorscholen - de peuterspeelzalen - te ondersteunen. Onderdelen
die hieronder vallen zijn onder andere:
 screening van doelgroepkinderen door het consultatiebureau
 toeleiding naar de peuterspeelzalen
 versterking van de doorgaande leerlijn van peuterspeelzalen naar de basisscholen
Daarnaast moet de gemeente de peuterspeelzalen ondersteunen bij het kunnen voldoen aan de
eisen die het Rijk oplegt, met name eisen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen. Voor de komende periode zijn dit onder andere:
- taalniveau 3F voor pedagogisch medewerkers
- de aanwezigheid van hbo-geschoolde medewerkers op de peuterspeelzaallocaties
Op basis van een wettelijke eis hebben peuterspeelzalen en gemeente het Convenant
ambitieafspraken ondertekend. Doelstellingen om de komende jaren aan te werken zijn
terugdringing van kleutergroepverlenging en de inzet op ouderbetrokkenheid. De resultaten worden
jaarlijks gemonitord.
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Door de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk kunnen ouders in de gemeente HardinxveldGiessendam ook voor peuterspeelzalen kinderopvangtoeslag aanvragen bij het Rijk, als beide ouders
werken. Voor kostwinnergezinnen geldt de Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang.
Hiermee verzorgt de gemeente voor hen de toeslag.
Kinderopvang
De kinderopvang in de gemeente werkt op het moment niet met voorschoolse programma’s. Om
deze reden kent de gemeente geen financiële relatie met de kinderopvang.
De voorschoolse educatie moet deel uitmaken van het Uitvoeringsplan. De activiteiten hiervoor
worden opgezet door de betrokken partners: ten minste de voor- en vroegscholen.

Onderwijs
In Hardinxveld-Giessendam zijn zowel het primair, als het voortgezet onderwijs vertegenwoordigd.
Scholen ontvangen voor het algemeen onderwijs een lumpsumbedrag vanuit het Rijk. Het is aan de
scholen zelf om dit bedrag te verdelen tussen onderwijshuisvesting, personeel of
onderwijsprogramma’s. Op basis van de Wet op het primair onderwijs kan de gemeente de middelen
voor onderwijsachterstanden ook inzetten op de vroegscholen; de onderbouw van de basisscholen.
Daarnaast hebben basisscholen en gemeente op basis van een wettelijke eis het Convenant
ambitieafspraken ondertekend. Doelstellingen voor de komende jaren zijn ouderbetrokkenheid,
technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. De resultaten worden jaarlijks gemonitord. De
middelen voor onderwijsachterstanden kunnen ook worden ingezet voor taalonderwijs voor de
gehele basisschoolperiode. Op basis hiervan is de Samenwerkingsovereenkomst taalklas primair
onderwijs ondertekend. Daarnaast zijn er vaste afspraken met de jeugdgezondheidszorg voor het
onderdeel logopedie. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor een ontwikkelonderzoek op
twee- en driejarige leeftijd en een onderzoek naar spraak- en taalstoornissen op vijfjarige leeftijd.
Het ontwikkelonderzoek vindt plaats op de consultatiebureaus.
Passend onderwijs
De Wet passend onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 van kracht. De doelstelling van deze wet is dat
zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs hun plek vinden. Het Rijk heeft de gebieden van
de samenwerkingsverbanden vastgesteld: één gebied voor het primair onderwijs, één voor het
voortgezet onderwijs. Ook heeft Hardinxveld-Giessendam te maken met de landelijke
reformatorische samenwerkingsverbanden (zowel primair als voortgezet onderwijs). Dit zijn in totaal
vier samenwerkingsverbanden om rekening mee te houden. Voor passend onderwijs hebben de
samenwerkingsverbanden de regie. De financiering loopt via de samenwerkingsverbanden en
schoolbesturen.
De samenwerkingsverbanden moeten voor vier onderwerpen een ‘Op Overeenstemming Gericht
Overleg (OOGO)’ met de gemeente voeren. De verplichte onderwerpen zijn:
 zorg op school
 leerplicht
 onderwijshuisvesting
 leerlingenvervoer
Pagina 6 van 7

Overlegstructuren
De gemeente moet een structureel overleg organiseren met de bevoegde gezagsorganen van
scholen en de houders van kindvoorzieningen. Dit is vastgelegd in de Notitie Lokale Educatieve
Agenda (LEA). Daarnaast is binnen de regio een structureel overleg voor passend onderwijs
georganiseerd, de zogenaamde Regionale Educatieve Agenda (REA). Dit overleg omvat een
vertegenwoordiging van gemeenten, bevoegde gezagsorganen van scholen en de
samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

Pagina 7 van 7

