Adviesraad Sociaal Domein
Toepassen “Landelijk normenkader hulpmiddelen”
Toepassen “Convenant meeverhuizen van
individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende
woonvoorzieningen bij een verhuizing"
Maatwerk in de Jeugdzorg

Iedereen heeft voldoende (financiële) draagkracht

Uitsluiten van armoede

CDA

ChristenUnie (CU)

x
x

x
x

➢ Meer aandacht voor jongeren en gezinnen
➢ De gemeente zet in op betere
➢ Een Houtense definitie van Jeugdhulp en WMO- informatievoorziening voor ouders en jongeren
zorg formuleren
via o.a. het consultatiebureau, het centrum voor
jeugd en gezin en de scholen

x

➢ Armoedebeleid is nodig

x

➢ Armoede voorkomen en bestrijden
➢ Bureaucratisch handelen voorkomen
➢ Proactief ondersteunen om een bijdrage te
leveren in de woonomgeving
➢ Uitgaan van vertrouwen
➢ Ondersteunen vanuit de leefwereld.

CDA

ChristenUnie (CU)

Vrijstellen deel extra inkomsten in de bijstand

x

x

Gemeente neemt schulden over en wordt de
enigste schuldeiser

x
x

x
x

Adviesraad Sociaal Domein

Een loket voor ondersteuning in de sociale sector

Adviesraad Sociaal Domein
Maatwerk leveren

CDA
➢ Maak leegstaande panden tijdelijk geschikt
voor zzp’ers.
➢ Verminder papierwerk, verkort procedures, los
knelpunten die ondernemers
noemen op.
➢ Betaal rekeningen van ondernemers direct en
maximaal na dertig dagen.
➢ Gebruik Houtense ondernemers om Houten op
de kaart te zetten.
➢ De almaar uitdijende uitgaven aan sociale
voorzieningen terugdringen
➢ Zorgbehoevenden mogen hiervan niet de dupe
worden
➢ Continueer de pilot 'Op Koers'.
➢ De Houtense Werktafel continueren.
➢ Duidelijk communiceren welke sociale
voorzieningen er zijn en attendeer kerken,
sportclubs, verenigingen en stichtingen hierop en
onderzoek samenwerkingsmogelijkheden
➢ Ondersteun de bibliotheek bij de aanpak van
een geletterde samenleving,het bevorderen van
participatie in de informatiesamenleving, en het
bevorderen van een leven lang ontwikkelen, voor
alle inwoners van Houten

ChristenUnie (CU)
➢ Vroeg signaleren van probleemsituaties
Intensief samenwerken tussen beleidsvelden en
instanties
➢ Gezinscoördinatie

Adviesraad Sociaal Domein

CDA

Uitgaan van de “leefwereld” en niet vanuit de
“systeemwereld”

➢ Eén gezin, één plan, één regisseur
➢ Aandacht voor juridische-, relationele-,
ouderschaps-, veiligheid- en Schult problematiek
➢ Samenwerking hulpverleners bevorderen
➢ Goede verbinding tussen het jeugddomein en
scholen (slimme koppelingen)

Perspectief bieden bij ondersteuning

➢ Zet fors in op het wegwerken van
taalachterstanden.

Werken op basis van vertrouwen

x

ChristenUnie (CU)

x

P

➢ Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) houdt goed
rekening met
menselijke mogelijkheden.
➢ De hardheidsclausule wordt met menselijke
maat toegepast

Adviesraad Sociaal Domein

CDA

ChristenUnie (CU)
➢ Ondersteuning bieden die nodig is voor alle
inwoners

Inclusie betekent betrekken van de zwaksten. Ook
op de arbeidsmarkt.

x

Niet bemiddelen op vacatures die onder de
reguliere arbeidsvoorwaarden of onder het
bestaansminimum aangeboden worden.
Bemiddelen op duurzaam en regulier werk.

x

x

Inzetten van scholing

x

x

Houtense Werk Tafel structureel maken

➢ Houtense Werktafel continueren

➢ Het bedrijfsleven en relevante
uitvoeringsorganisaties stimuleren om zich actief
in te zetten voor een goede aansluiting van
kwetsbaren op de arbeidsmarkt
➢ Twee keer per jaar een bijeenkomst om dit te
ondersteunen

CDA

ChristenUnie (CU)

Afstemmen van regelingen en instituties binnen de
arbeidsmarktregio

x

x

Experimenteren met nieuwe initiatieven voor
ondersteuning en plaatsing op de arbeidsmarkt

x

x

Adviesraad Sociaal Domein

Maak wandel en fietspaden goed toegankelijk voor ➢ Maak wandel en fietspaden goed toegankelijk ➢ Inspelen op toekomstige vergrijzing
mensen met een mobiliteitsbeperking
voor mensen met een mobiliteitsbeperking
➢ Hulp aan ouderen te bieden om langer en
➢ Fietspad Houten – Culemborg realiseren
veiliger te kunnen fietsen.
➢ Aansluiten bij de plannen voor een snelfietspad
langs het spoor tussen Den Bosch, Geldermalsen,
Culemborg, Houten naar Utrecht, waaronder een
fietsbrug over de Lek bij Culemborg
➢ Realiseer een veilige fietsverbindingen tussen
Houten en Bunnik
➢ Het fietsverkeer in Houten bevorderen en
veiliger maken
➢ Fietspaden aanpassen op de huidige mobiliteit
➢ Elektrische fietsen in plaats van bezorgscooters
stimuleren

Adviesraad Sociaal Domein
Rol/positie Adviesraad Sociaal Domein

x Geen aandacht in het verkiezingsprogramma
PWel aandacht in het verkiezingsprogramma
➢ Toelichting in verkiezingsprogramma

CDA

ChristenUnie (CU)

x

➢ De adviesraad sociaal domein wordt pro-actief
gevraagd om de gemeente hierbij gerichter te
adviseren en bestaande voorzieningen te toetsen
op toegankelijkheid en bereikbaarheid.

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassen “Landelijk normenkader hulpmiddelen”
Toepassen “Convenant meeverhuizen van
individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende
woonvoorzieningen bij een verhuizing"
Maatwerk in de Jeugdzorg

Iedereen heeft voldoende (financiële) draagkracht

Uitsluiten van armoede

D66

GroenLinks (GL)

x
x

x
x

x

x

x

➢ Mensen voortdurend informeren over de
minimaregelingen en partners
➢ Oplossingen zoeken voor structurele
knelpunten

x

➢ Armoede uitsluiten
➢ Ook aandacht en zo nodig ondersteunen van
mensen boven 120% van het minimum
➢ Indien nodig opschalen naar 130% van het
minimum
➢ Specifieke ondersteuningsregelingen voor
mensen net boven de 120%

D66

GroenLinks (GL)

Toepassendeel
“Landelijk
normenkader
hulpmiddelen”
Vrijstellen
extra inkomsten
in de
bijstand

x

x

Gemeente neemt schulden over en wordt de
enigste schuldeiser

x

x

Adviesraad Sociaal Domein

Een loket voor ondersteuning in de sociale sector

➢ Alle inkomensregelingen versimpelen.
➢ Inkomenseisen gelijktrekken voor alle
regelingen
➢ Beëindiging regels om elk jaar opnieuw
kwijtscheldingen e.d. aan te vragen
➢ Controles worden verminderd
➢ Uitgaan van vertrouwen.
➢ Persoonlijk mensen benaderen

➢ Bekendmaken van de regelingen
➢ Gemeente neemt de regie.
➢ Regelarme bijstand

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassen leveren
“Landelijk normenkader hulpmiddelen”
Maatwerk

D66

GroenLinks (GL)

x

➢ Meer samenhang tussen werkzoekenden,
scholing voor specifieke vaardigheden en het
bedrijfsleven
➢ Houtense bedrijven Stimuleren mee uitvoering
te geven aan het beleid
➢ Werkloze ouderen en jongeren inzetten op
proefplaatsingen en snuffelstages
➢ Garantiebanen voor de doelgroep garanderen

Adviesraad Sociaal Domein

D66

GroenLinks (GL)

Toepassen
normenkader
Uitgaan
van“Landelijk
de “leefwereld”
en niethulpmiddelen”
vanuit de
“systeemwereld”

➢ Terug naar menselijke maat
➢ Kinderarmoede aanpakken
➢ Niet de regels voorop stellen, maar de behoefte ➢ Armoede uitsluiten
voor de inwoner

Perspectief bieden bij ondersteuning

➢ Inwoners perspectief bieden
➢ Inwoners zoveel mogelijk ondersteunen

Werken op basis van vertrouwen

➢ Uitgaan van de menselijke maat
➢ Werken op basis van vertrouwen
➢ Werken aan een betrouwbare overheid
➢ Algoritmes afwijzen

➢ Structureel inzetten op verbeteringen van het
minimabeleid Communiceren ten aanzien van
minimaregelingen
➢ Bij inschrijving direct aandacht voor de
inkomenspositie en ondersteuning bieden op dat
terrein
➢ De drempel voor ondersteuning zo laag
mogelijk houden
➢ Regelarme bijstand
➢ Soepel omgaan met de (knellende)
bijstandsregels
➢ Geen tegenprestatie
➢ Uitgaan van de menselijke maat en vertrouwen
➢ Als het noodzakelijk is afwijken van de regels

Adviesraad Sociaal Domein

D66

GroenLinks (GL)

Toepassen
“Landelijk
normenkader
hulpmiddelen”
Inclusie
betekent
betrekken
van de zwaksten.
Ook
op de arbeidsmarkt.

➢ Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
krijgen zoveel mogelijk een plek in het reguliere
bedrijfsleven
➢ Werk en Inkomen Lekstroom brengt deze
mensen in contact met bedrijven
➢ Voor de extra kwetsbaren goed beschut werk
organiseren

Niet bemiddelen op vacatures die onder de
reguliere arbeidsvoorwaarden of onder het
bestaansminimum aangeboden worden.
Bemiddelen op duurzaam en regulier werk.

➢ Een baan met een vast contract en redelijk
inkomen is de norm
➢ Geen vervanging van bestaande banen door
vrijwilligers of zzp’ers die als schijnzelfstandigen
werken
➢ Daar waar mogelijk zet de gemeente in op
vaste contracten bij de diensten die zij inkoopt en
in de eigen organisatie.
➢ Gemeenten in de Utrechtse regio (U16) zetten ➢ Optimaal ondersteuning geven aan mensen die
een omscholingsfonds op
vaardigheden missen (b.v. taal)
➢ Het omscholingsfonds is tevens beschikbaar
➢ Een specifiek doelgroepenbeleid formuleren
voor ZZPers die onder het bestaansminimum
voor b.v. statushouders (en hun kinderen)
terecht dreigen te komen.
➢ De gemeente neemt hierin de regierol

Inzetten van scholing

Houtense Werk Tafel structureel maken

x

x

➢ De Houtense Werktafel is een onmisbare
schakel

➢ Houtense Werktafel continueren
➢ Verder experimenteren met projecten ten
behoeve van de werkzoekenden
➢ Samenwerken met en leren van andere
gemeenten.

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassen “Landelijk
normenkader
hulpmiddelen”
Afstemmen
van regelingen
en instituties
binnen de
arbeidsmarktregio
Experimenteren met nieuwe initiatieven voor
ondersteuning en plaatsing op de arbeidsmarkt

D66

GroenLinks (GL)

x

x

➢ Out of de box te denken
➢ De gemeente neemt initiatieven om te kijken of
er een andere regelingen zijn waardoor de
inwoner alsnog geholpen kan worden

➢ Betaald werk wanneer het kan, vrijwillig als dit
nodig is
➢ Het hebben van werk en inkomen is essentieel
om mee te kunnen doen in de samenleving

Maak wandel en fietspaden goed toegankelijk voor ➢ Fietspaden moeten goed toegankelijk zijn
mensen met een mobiliteitsbeperking

➢ Voetpaden geschikt maken voor mensen met
een (visuele) beperking
➢ Looproutes creëren naar b.v. (bus)stations
➢ Met ervaringsdeskundigen knelpunten
oplossen

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassen “Landelijk
hulpmiddelen”
Rol/positie
Adviesraadnormenkader
Sociaal Domein

x Geen aandacht in het verkiezingsprogramma
PWel aandacht in het verkiezingsprogramma
➢ Toelichting in verkiezingsprogramma

D66

x

GroenLinks (GL)
➢ De gemeente zorgt ervoor dat de Adviesraad
Sociaal Domein optimaal functioneert en zet zich
ervoor in dat hun kennis gedeeld wordt met
raadsleden en de ketenpartners.

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassen “Landelijk normenkader hulpmiddelen”
Toepassen “Convenant meeverhuizen van
individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende
woonvoorzieningen bij een verhuizing"
Maatwerk in de Jeugdzorg

Iedereen heeft voldoende (financiële) draagkracht

Uitsluiten van armoede

HoutenAnders! (HA)

NatúúrlijkHouten (NH)

x
x

x
x

➢Wachtlijsten in de jeugdzorg voorkomen
➢ Een stevige samenwerking met andere
➢ Sociaal team inzetten voor ondersteuning
gemeenten, opleidingen en instellingen
➢ De gemeente is transparant t.o.v. de het recht ➢ Hulp op tijd en integraal organiseren.
op onafhankelijke ondersteuning
➢ Meer samenwerking tussen de zorgaanbieders

x

➢ Inkomensregelingen meer op elkaar
afstemmen
➢ Regionale verschillen gelijktrekken
➢ Mensen met schulden persoonlijk helpen

x

➢ Iedereen verdiend een kans op goed werk en
een rechtvaardig inkomen
➢ Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid,
waardering en respect.
➢ Werk leidt tot deelname aan de samenleving

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassendeel
“Landelijk
normenkader
hulpmiddelen”
Vrijstellen
extra inkomsten
in de
bijstand

HoutenAnders! (HA)

x

Gemeente neemt schulden over en wordt de
enigste schuldeiser

Houten Anders! wil dat mensen met schulden
persoonlijker worden geholpen.

Een loket voor ondersteuning in de sociale sector

➢ Experiment opstarten om mensen met
multiproblematiek extra te ondersteunen

NatúúrlijkHouten (NH)
➢ Vroegtijdig onderkennen en opsporen
verborgen armoede

x
x

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassen leveren
“Landelijk normenkader hulpmiddelen”
Maatwerk

HoutenAnders! (HA)

NatúúrlijkHouten (NH)

x

➢ Mensen moeten waardig mee kunnen doen aan
de samenleving
➢ Maatwerk leveren die bijdraagt aan verdere
ontplooiing en ontwikkeling

HoutenAnders! (HA)

NatúúrlijkHouten (NH)

Toepassen
normenkader
Uitgaan
van“Landelijk
de “leefwereld”
en niethulpmiddelen”
vanuit de
“systeemwereld”

x

x

Perspectief bieden bij ondersteuning

b

Adviesraad Sociaal Domein

Werken op basis van vertrouwen

➢ Werken op basis van vertrouwen
Uitgaan van de menselijke maat
➢ Inwoners ondersteunen bij financiële zorgen,
schuldproblematiek en/of langdurige
werkloosheid
➢ Ondersteuning bieden voor financiële rus en/of
werk
➢ Goede persoonlijke begeleiding om “misbruik”
te voorkomen
➢ Bewuste fraude stevig aanpakken

➢ Inwoners perspectief bieden
➢ De gemeentelijke organisatie heeft hierin een
voorbeeldfunctie

x

HoutenAnders! (HA)

NatúúrlijkHouten (NH)

Toepassen
“Landelijk
normenkader
hulpmiddelen”
Inclusie
betekent
betrekken
van de zwaksten.
Ook
op de arbeidsmarkt.

x

➢ Actief inzetten op Wajongers, statushouders en
mensen met een beperking of mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt
➢ Bedrijven stimuleren en ondersteunen om deze
doelgroep perspectief te bieden
➢ De gemeente biedt zelf beschutte plekken aan
➢ Van opdrachtnemers wordt verwacht dat dit
beleid actief ondersteund wordt

Niet bemiddelen op vacatures die onder de
reguliere arbeidsvoorwaarden of onder het
bestaansminimum aangeboden worden.
Bemiddelen op duurzaam en regulier werk.

x

x

Inzetten van scholing

x

x

Adviesraad Sociaal Domein

Houtense Werk Tafel structureel maken

➢ Meer diversiteit in werkzaamheden die bij de
Houtense Werktafel mogelijk zijn.

x

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassen “Landelijk
normenkader
hulpmiddelen”
Afstemmen
van regelingen
en instituties
binnen de
arbeidsmarktregio
Experimenteren met nieuwe initiatieven voor
ondersteuning en plaatsing op de arbeidsmarkt

HoutenAnders! (HA)

NatúúrlijkHouten (NH)

Houten Anders! wil inkomensregelingen meer op
elkaar afstemmen en regionale verschillen
gelijktrekken.

x

x

Maak wandel en fietspaden goed toegankelijk voor ➢ Meer en betere voorzieningen voor minder
mensen met een mobiliteitsbeperking
validen
➢ Bestaande voorzieningen moeten kritisch
bekeken worden
➢ Inwoners met een beperking moeten zo
zelfstandig en actief mogelijk kunnen leven

➢ Samenwerken met bedrijven waar de
gemeente mee werkt

x

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassen “Landelijk
hulpmiddelen”
Rol/positie
Adviesraadnormenkader
Sociaal Domein

x Geen aandacht in het verkiezingsprogramma
PWel aandacht in het verkiezingsprogramma
➢ Toelichting in verkiezingsprogramma

HoutenAnders! (HA)

NatúúrlijkHouten (NH)

x

x

Adviesraad Sociaal Domein

ITH

PvdA

Toepassen “Landelijk normenkader hulpmiddelen”

x
x

x
x

x

➢ Stoppen met aanbestedingen in het sociaal
domein
➢ Zoveel mogelijk met langdurige contracten
Ouders hebben het recht op een
familiegroepsplan
➢ De inzet van cliëntondersteuning voor gezin en
kind ondersteunen en versterken
➢ Mensen moeten volwaardig mee kunnen doen
➢ Uitgaan van respect en waardering
➢ Iedereen moet kansen krijgen op de
arbeidsmarkt
➢Inzetten voor de aanpak van werkloosheid voor
50 jaar en ouder en arbeidsgehandicapten

Toepassen “Convenant meeverhuizen van
individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende
woonvoorzieningen bij een verhuizing"
Maatwerk in de Jeugdzorg

Iedereen heeft voldoende (financiële) draagkracht

➢ basisinkomen invoeren

Uitsluiten van armoede

➢ Passende hulp bieden aan inwoners die niet
zelfredzaam zijn
➢ Voorkomen dat inwoners vanwege hun slechte
financiële positie in een sociaal isolement komen.

➢ Kinderarmoede is onaanvaardbaar
➢ Gezinnen met problematische schulden
laagdrempelig ondersteunen
➢ Armoedebeleid ruimhartig uitvoeren
➢ Inkomensgrens optrekken naar 130% van de
bijstandsnorm
➢ Invoeren basisbaan voor mensen zonder
arbeidsbeperking
➢ Proef starten met de basisbaan bij een aantal
bedrijven (zorg, beheer en onderwijs)

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassendeel
“Landelijk
normenkader
hulpmiddelen”
Vrijstellen
extra inkomsten
in de
bijstand

Gemeente neemt schulden over en wordt de
enigste schuldeiser
Een loket voor ondersteuning in de sociale sector

ITH
➢ Een financieel verantwoord minimabeleid
voeren
➢ Eigen initiatieven en verantwoordelijkheden
stimuleren
➢ Initiatieven voor een basisinkomen worden
ondersteund
➢ Huidige regelgeving demotiveert mensen
➢ Bureaucratie en administratie terugdringen
➢ Innovatieve ontwikkelingen op gang brengen

x
x

PvdA
➢ Invoeren basisbaan voor mensen zonder
arbeidsbeperking
➢ Proef starten met de basisbaan bij een aantal
bedrijven (zorg, beheer en onderwijs)

x
x

Adviesraad Sociaal Domein

ITH

Toepassen leveren
“Landelijk normenkader hulpmiddelen”
Maatwerk

x

PvdA
➢ Ijnzetten op de kracht van persoonlijk contact,
fysieke
benaderbaarheid en maatwerk.

Adviesraad Sociaal Domein

ITH

Toepassen
normenkader
Uitgaan
van“Landelijk
de “leefwereld”
en niethulpmiddelen”
vanuit de
“systeemwereld”

x

➢ De gemeente contact heeft met iedereen die
geen werk heeft.
➢ Vroegtiojdig voordat de formele overgang van
WW naar de bijstand plaatsvindt ingesprek gaan
met betrokkene.

Perspectief bieden bij ondersteuning

x

➢ De gemeente zet zich in voor kwetsbare
mensen
➢ Alle middelen die beschikbaar zijn vanuit het
Rijk worden benut voor deze doelgroep
➢ Maatwerk leveren
➢ De norm is het minimumloon
➢ Multiproblematiek aanpakken
➢ Ontzorgen om perspectief te bieden
➢ Werken op basis van vertrouwen
➢ De bijstand is een recht en niet een gunst
➢ Verplichte tegenprestatie

Werken op basis van vertrouwen

PvdA

Adviesraad Sociaal Domein

ITH

Toepassen
“Landelijk
normenkader
hulpmiddelen”
Inclusie
betekent
betrekken
van de zwaksten.
Ook
op de arbeidsmarkt.

x

PvdA
➢ Voor mensen met een arbeidsbeperking
loonsubsidie inzetten
➢ Werk (productie) moet lonen
➢ Inzetten op beschut werk

Niet bemiddelen op vacatures die onder de
reguliere arbeidsvoorwaarden of onder het
bestaansminimum aangeboden worden.
Bemiddelen op duurzaam en regulier werk.

➢ Arbeidsparticipatie is één van de belangrijkste
pijlers in het zingeving van het menselijk bestaan
➢ De inwoners van Houten moet een perspectief
worden geboden door meer kansen te bieden op
de arbeidsmarkt
➢ Iedereen werkt naar vermogen en bij voorkeur
in een reguliere baan.

x

Inzetten van scholing

➢ Organisaties die zich bewezen hebben beter
ondersteunen
➢ Deze met name inzetten voor werkzoekenden
➢ Inzetten voor dagbesteding en taalonderwijs vis
de Krachtfabriek en de bibliotheek

x

x

➢ Houtense werktafel structureel maken
➢ Het lokale netwerk van werkgevers, gemeente,
onderwijs, sociale
ondernemingen, lokale initiatieven en
werkzoekenden, als dé partner voor inwoners van
Houten inzetten bij het vinden van werk.

Houtense Werk Tafel structureel maken

Adviesraad Sociaal Domein

ITH

PvdA

Toepassen “Landelijk
normenkader
hulpmiddelen”
Afstemmen
van regelingen
en instituties
binnen de
arbeidsmarktregio

x

x

Experimenteren met nieuwe initiatieven voor
ondersteuning en plaatsing op de arbeidsmarkt

➢ Stimuleren van initiatieven zoals Het Atelier en ➢ Maximaal gebruik maken van de ruimte die het
het Houtens Erf
Rijk biedt aan gemeenten om met vernieuwende
aanpakken te komen en maatwerk te bieden
➢ Een basisbaan als een alternatief voor een
bijstandsuitkering is een heel goed idee voor
mensen die zonder arbeidsbeperking, niet aan het
werk komen
➢ In navolging van andere gemeenten een proef
wordt gestart waarbij de gemeente, samen met
bedrijven extra, ondersteunende banen creëert in
de zorg, beheer of onderwijs

Maak wandel en fietspaden goed toegankelijk voor ➢ Inzetten op een betere toegankelijkheid van
mensen met een mobiliteitsbeperking
trottoirs voor mindervaliden (met name mensen
in rolstoelen)
➢ Betrekken van daarbij betrokken organisaties
bij de aanpassingen van de infrastructuur
➢ Meer strooien bij gladheid in de omgeving van
centrumlocaties, seniorenflats en
verzorgingscentra

➢ Houten zich blijft onderscheiden als fietsstad:
milieubewust, duurzaam en gezond
➢ Vooral in de fietsinfrastructuur investeren
➢ Specifiek benoemde voor de doelgroepen:
jongeren, gezinnen, ouderen en woon/werk

Adviesraad Sociaal Domein

ITH

Toepassen “Landelijk
hulpmiddelen”
Rol/positie
Adviesraadnormenkader
Sociaal Domein

x

x Geen aandacht in het verkiezingsprogramma
PWel aandacht in het verkiezingsprogramma
➢ Toelichting in verkiezingsprogramma

PvdA
➢ Doorontwikkeling (specifiek voor jeugdzorg)
van de ASD

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassen “Landelijk normenkader hulpmiddelen”
Toepassen “Convenant meeverhuizen van
individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende
woonvoorzieningen bij een verhuizing"
Maatwerk in de Jeugdzorg

SGP

VVD

x
x

x
x

➢ Inzetten op daadwerkelijke transformatie van
de zorg voor jongeren
➢ Bij voorkeur inzetten ven pleeggezinnen i.p.v.
langdurige opname in de zorginstellingen.
➢ De gemeente is verantwoordelijk voor de
aanpak van kindermishandeling

x

Iedereen heeft voldoende (financiële) draagkracht

➢ Invoeren van een integraliteitstoets voor het
toepassen van gemeentelijke regelingen.

➢Inzetten op zelfredzaamheid van inwoners
➢ Aandacht voor mensen die het echt nodig
hebben
➢ Inzetten op o.a. schuldhulpverlening en
eenzaamheid

Uitsluiten van armoede

➢ Wachttijden bij schuldhulpverlening verkorten
➢ Inzetten op preventie
➢ Ruimhartig minimabeleid
➢ Active armoedebestrijding
➢ Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
➢ Ruimhartige verlening van bijzondere bijstand
➢ Ziektekostenverzekering voor minima.

➢ Bij problematische schulden voor een
adempauze zorgen
➢ Bij schuldhulp specifiek aandacht besteden aan
de mentale gezondheid
➢ Zo vroeg mogelijk hulp bieden bij schulden

Adviesraad Sociaal Domein

SGP

Toepassendeel
“Landelijk
normenkader
hulpmiddelen”
Vrijstellen
extra inkomsten
in de
bijstand

x

Gemeente neemt schulden over en wordt de
enigste schuldeiser

x
x

Een loket voor ondersteuning in de sociale sector

VVD
➢ Een betaalde baan moet in
inkomensvooruitgang resulteren
➢ Belemmerende regels afschaffen
➢ Armoedeval voorkomen met bovenstaande
regels

x
➢ We één loket inrichten waar ondernemers
terecht kunnen voor vragen, vergunningen en
schuldhulpverlening.

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassen leveren
“Landelijk normenkader hulpmiddelen”
Maatwerk

SGP

VVD

x

x

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassen
normenkader
Uitgaan
van“Landelijk
de “leefwereld”
en niethulpmiddelen”
vanuit de
“systeemwereld”

Perspectief bieden bij ondersteuning

Werken op basis van vertrouwen

SGP

VVD

x

➢ Iedereen moet naar vermogen bijdragen
➢ Ondersteuning is afhankelijk van deze bijdrage
➢ Tegenprestatie voor een uitkering
➢ Uitsluiten van een uitkering bij niet voldoen aan
de voorwaarden (sollicitatieplicht en
tegenprestatie)
➢ Verplicht meedoen aan inburgering en
integratie

➢ Tegenprestatie verwachten in de vorm van een ➢ Inzetten op taalcursussen Stageplaatsen
vrijwilligersplek of werkervaring

x

x

Adviesraad Sociaal Domein

SGP

Toepassen
“Landelijk
normenkader
hulpmiddelen”
Inclusie
betekent
betrekken
van de zwaksten.
Ook
op de arbeidsmarkt.

➢ Inzetten op beschut werk
➢ De gemeentelijke organisatie geeft het
voorbeeld t.a.v. beschutte werkplaatsen
➢ Binnen de gemeentelijke organisatie werken
voldoende mensen met een garantiebaan
➢ Van opdrachtnemers wordt verwacht dat ook
een deel van de werknemers bestaat uit mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt

Niet bemiddelen op vacatures die onder de
reguliere arbeidsvoorwaarden of onder het
bestaansminimum aangeboden worden.
Bemiddelen op duurzaam en regulier werk.

➢ De armoedeval voorkomen door werken
financieel aantrekkelijker te laten zijn dan een
uitkering.

Inzetten van scholing

➢ Inzet op vroegsignalering van
laaggeletterdheid, dit helpt bij een effectieve
aanpak
➢ De gemeente onderneemt hier activiteiten
voor, zorgt voor begeleiding, en geeft zelf het
goede voorbeeld in begrijpelijke taal op b1niveau
➢ Het Taalhuis continueren

Houtense Werk Tafel structureel maken

x

VVD

x

➢ Het onderwijs en het bedrijfsleven werken
nauw samen om te zorgen dat er voldoende
stageplaatsen zijn en dat er passende banen zijn
voor wie klaar is met zijn opleiding.
➢ Wie minder bijdraagt kan ook minder een
beroep doen op de samenleving.
➢ Inzetten op Nederlands en Nederlands op de
werkvloer
➢ Inzetten op betaalbare cursussen voor
nieuwkomers om de taal te leren
➢ Tegengaan van laaggeletterdheid
➢ Een boete of korten op de uitkering voor
burgers die zich onvoldoende inzetten

x

SGP

VVD

Toepassen “Landelijk
normenkader
hulpmiddelen”
Afstemmen
van regelingen
en instituties
binnen de
arbeidsmarktregio

x

x

Experimenteren met nieuwe initiatieven voor
ondersteuning en plaatsing op de arbeidsmarkt

x

x

Adviesraad Sociaal Domein

Maak wandel en fietspaden goed toegankelijk voor ➢ Houten spant zich ook actief in om toegankelijk ➢ Bereikbaar betekent toegankelijk voor
mensen met een mobiliteitsbeperking
te zijn voor mensen met een visuele beperking
iedereen: ook voor mensen met een beperking
➢ De bereikbaarheid in de gemeente regelmatig
op toetsen op toegankelijkheid voor mensen met
een beperking

Adviesraad Sociaal Domein
Toepassen “Landelijk
hulpmiddelen”
Rol/positie
Adviesraadnormenkader
Sociaal Domein

x Geen aandacht in het verkiezingsprogramma
PWel aandacht in het verkiezingsprogramma
➢ Toelichting in verkiezingsprogramma

SGP
➢ De gemeente faciliteert de Adviesraad Sociaal
Domein.
➢ Ervaringsdeskundigheid uit de samenleving
dient te worden benut door de inzet van
burgerparticipatie, WMO-adviesraad en
klanttevredenheidsonderzoeken.

VVD

x

