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Samenvatting
Als gemeente willen we graag bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas. Bij alles wat wij doen is een drietal kernwaarden 

voor ons leidend: zelfsturing, duurzaamheid en diversiteit. In de dagelijkse praktijk doen wij wat we kunnen om deze ambitie 

werkelijkheid te maken, vaak in gesprek met betrokken inwoners, ondernemers en gemeenschappen. Maar onze rol als 

overheid is beperkt. Het zijn juist deze inwoners, ondernemers en gemeenschappen die het verschil kunnen maken. Het is 

voor de overheid de kunst zich op een goede manier te verhouden tot de waardevolle initiatieven van deze (groepen) mensen. 

Het nieuwe besturen
Vanuit dit besef is het nieuwe besturen ontstaan. We zijn de dialoog aangegaan met ‘experts’ (lees betrokken inwoners of 

professionals met een vooruitstrevende blik op een bepaald thema) over hun verhalen en goede voorbeelden op bepaalde 

themaぉs.	Vervolgens	heet	dit	geleid	tot	een	waardenoriëntatie	en	een	aantal	spanningsbogen.	Met	de	experts	is	besproken	
wat zij al doen om de gedroomde toekomst te bereiken. Vervolgens is de vraag gesteld: ‘hoe sluiten we hier als gemeente op 

aan en welke eigen doelstellingen hebben we als gemeente op dit thema?’ 

De opbrengst van dit proces op de thema’s sociaal domein en vitale gemeenschappen wordt uitvoerig beschreven in deze 

notitie, om zo te komen tot een nieuwe kaderstelling die door de raad wordt omarmd.

Thema 2 Sociaal domein

De waardenoriëntaties 

Programma 2.1 Werk en inkomen

Missie 

Peel en Maas is een vitale gemeenschap waar iedereen naar vermogen in kan participeren. Wij organiseren de ondergrens. Dat 

betekent dat we bepalen vanaf welk moment door de overheid hulp wordt geboden. Alleen deze ondergrens is onvoldoende 

om het Goede Leven te behouden. Daarom sluiten wij aan bij de krachten van onze gemeenschap om dit te realiseren. We 

stimuleren en faciliteren collectieven in onze gemeenschap om het goede leven in samenspraak en samenwerking met alle 

belanghebbenden – inwoners, organisaties, bedrijven, overheid – te bereiken, uit te bouwen en in stand te houden.

Doelen
1.  Re-integratie en participatie

      We doen wat in onze macht ligt om iedereen te laten deelnemen aan de gemeenschap, door het inzetten van vormen van  

      werk die aansluiten bij de capaciteiten van mensen.

2.  Inkomen

						Iedereen	heet	een	inkomen	dat	het	mogelijk	maakt	om	als	volwaardig	burger	mee	te	doen	in	de	samenleving.	Hierbij	gaan	 
      we ervan uit dat mensen zelf inzetten op inkomen uit arbeid en/of de voorliggende voorzieningen.

3.  Schuldhulpverlening

						We	zetten	in	op	het	voorkómen	van		inanciële	problemen,	door	de	oorzaak	hiervan	op	te	lossen	of	te	stabiliseren,	zodat	 
      burgers (beter) kunnen participeren in de samenleving.

4.  Naleving en controle 

      Bij uitkeringscliënten zetten we ons in om het eigen bewustzijn te verhogen, zodat ze de regels meer uit zichzelf naleven.
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Programma 2.2 Zorg en ondersteuning

Missie 

Gemeenschappen in Peel en Maas kenmerken zich doordat iedereen naar vermogen mee doet; het Goede Leven wordt vanuit de 

samenleving bevorderd. Als ondersteuning nodig is worden collectieve voorzieningen ingezet. Waar nodig wordt als aanvulling 

de maatwerkvoorziening aangeboden. Om dit te realiseren, faciliteert de gemeente en ondersteunen we, waar nodig, verbanden 

van burgers en maatschappelijke partners.

We leven in een samenleving waarin het systeem leidend is in plaats van de mens. En dat zorgt voor de pijn. Als antwoord daarop 

willen we met zijn allen een wereld opbouwen vanuit de talenten die er zijn en daar de systemen op aanpassen. Het samenleven 

van inwoners kenmerkt zich door het mee laten doen van iedereen, met specifieke aandacht voor mensen in een kwetsbare 

positie. Inwoners kunnen zo de kwaliteit van hun eigen leven en elkaars leven bevorderen. 

Deze manier van leven in de gemeenschap helpt om zo lang mogelijk de regie over het eigen leven te voeren en om mee te doen. 

Daarbij bepalen gemeenschappen zelf welke voorzieningen ze vanuit hun eigen kwaliteiten realiseren en welke aanvullende 

woon-, welzijns- en zorgvoorzieningen nodig zijn. Bij het inzetten van aanvullende zorg en ondersteuning zijn de kwaliteiten 

en talenten van inwoners en hun omgeving uitgangspunt. Als het gaat om professionele inzet geven we ruim baan aan nieuw 

vakmanschap van de zorgprofessional. Daarnaast brengen we regelgeving en protocollen terug tot het verantwoorde minimum. 

Maatschappelijke problemen (waaronder excessief middelengebruik en huiselijk geweld) worden zo veel mogelijk voorkómen, 

waarbij ondersteuning en nazorg worden geboden.

Doelen
1.  Vitale gemeenschappen

      We ondersteunen, waar nodig, burgers en gemeenschappen die zelf regie voeren op het zorgen voor elkaar. Zo kunnen  

      mensen zo lang mogelijk deelnemen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. 

2.  Algemene en maatwerk voorzieningen

      Er zijn passende maatwerkvoorzieningen beschikbaar aanvullend aan algemene voorzieningen. Tot nu toe is de op  

      aanbesteding gebaseerde contractrelatie met de aanbieders de vorm waarin we in de regio voorzieningen inkopen. We  

      gaan op zoek naar meer duurzame kwalitatieve relaties met aanbieders.

3.  Maatschappelijke opvang

      Er is maatschappelijke opvang voor kwetsbare groepen.

4.  Positieve gezondheid

      We faciliteren gemeenschappen en burgers in het bevorderen van een verantwoorde levensstijl in het licht van de sociale,   

      fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

5.  Toezicht en naleving

      We verhogen het bewustzijn bij cliënten en zorgaanbieders over de regels rond het Persoonsgebonden budget en/of  

      contractuele verplichtingen; zodat ze deze meer uit zichzelf naleven.

Programma 2.3 Jeugd en onderwijs

Missie
Opvoeden en opgroeien zien wij als een ‘gemeenschapsverantwoordelijkheid’. Wij stimuleren gemeenschappen om ‘hun 

jeugd’ (0-23 jaar) te laten ontdekken wat ze willen in dit leven, met ruimte voor ontwikkeling van het sociale en culturele. 

Basisvoorzieningen zoals onderwijs en kinderopvang spelen hierin een belangrijke rol. Als daarvoor aanleiding is spreken we 

deze partijen aan op hun rol en verantwoordelijkheid. Als ouders tegen vragen of problemen aanlopen, is er professionele hulp 

die erop is gericht de opvoedvaardigheden van ouders te bevorderen. Daarnaast zetten we erop in de eigen mogelijkheden en 

het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de sociale omgeving in te schakelen en te herstellen. Daarbij 

richten wij ons op het voorkómen van en vroege interventie bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en 

stoornissen. Deze hulp zetten we waar mogelijk aanvullend in op wat de gemeenschap hierin zelf kan betekenen.

Als er sprake is van meervoudige problematiek wordt integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders geboden. Bij dit soort 

interventies staat het kind voorop. We geven ruim baan aan vakmanschap van de zorgprofessional en brengen regelgeving en 

protocollen terug tot het verantwoorde minimum. Wij bevorderen de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij 

opgroeit.

Doelen
1.  Opvoeden en opgroeien

Wij ondersteunen gezinnen en gemeenschappen bij het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren.

2.  Jeugdhulp

Kinderen, jongeren en gezinnen krijgen de hulp die nodig is. 

3.  Zelfredzaamheid

Kinderen en jongeren worden in staat gesteld om te groeien naar zelfstandigheid, om voldoende zelfredzaam te zijn en 

maatschappelijk	te	participeren.	Daarbij	wordt	rekening	gehouden	met	hun	leetijd	en	ontwikkelingsniveau.
┰.		Eficiënte	en	efectieve	inzet	van	jeugdhulp

We zorgen ervoor dat hulp en ondersteuning integraal en samenhangend worden opgepakt in samenwerking tussen 

ouders, omgeving en jeugdhulppartners. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, partners en 
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gemeenschap,	om	binnen	het	inanciële	kader	van	het	rijk,	de	zorg	en	ondersteuning	voor	jeugdigen	en	hun	gezinnen	te	
organiseren en verantwoord met gemeenschapsgeld om te gaan.

Thema 3 Vitale gemeenschappen

De waardenoriëntaties 

Programma 3.1 Gemeenschapsontwikkeling

Missie 
Inwoners nemen maximaal deel aan ontwikkelingen in de (lokale) samenleving. Daarbij nemen zij zelf de regie over hun eigen 

ontwikkeling en de ontwikkelingen in hun omgeving, als onderdeel van de grotere samenleving. In het samenleven met andere 

inwoners gaan inwoners tolerant om met elkaar en respecteren zij elkaars verschillen. Generaties dragen zorg voor elkaar en 

geven elkaar ruimte om te vernieuwen en te veranderen: sociale innovatie en emancipatie zijn basisvoorwaarden voor het 

behoud van het Goede leven. Inwoners zijn leidend als het gaat om het hoofddoel: het realiseren en behouden van vitale en 

intelligente gemeenschappen, die gevormd en gedragen worden door betrokken inwoners. Overheden en maatschappelijke 

organisaties nemen dit hoofddoel als uitgangspunt voor hun handelen en leveren hier, waar gevraagd, een ondersteunende 

bijdrage aan. Diversiteit in de gemeenschappen zien we als een belangrijke bron van gesprek en ontwikkeling voor en door die 

gemeenschap. Als overheid nemen we verantwoordelijkheid wanneer minderheidsgroepen onvoldoende deelnemer zijn in de 

gemeenschappen, als ze te maken krijgen met discriminatie of voorzieningen hun onvoldoende bereiken.

Doelen
1.  Vitaliteit

We ondersteunen gemeenschappen in de eigen ontwikkeling, zodat de vitaliteit van gemeenschappen groeit. 

2.  Subsidies

We voeren een subsidiebeleid gericht op stabiliteit en ontwikkelperspectief van verenigingen en stichtingen.

3.  Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van gemeenschappen en dat ondersteunen we vanuit de 

gemeente.

4.  Accommodaties

Organisaties, verenigingen en gemeenschappen zijn zelf verantwoordelijk voor hun accommodaties.

5. Participatie van minderheidsgroepen

We zetten in op evenredige participatie van minderheidsgroepen.

6.  Welzijnswerk

Welzijnswerk ondersteunt de toegankelijkheid van het samenleven voor al onze inwoners. 

7.  Inburgering

We stemmen diverse aspecten van inburgering op elkaar af en zoeken naar wegen om migranten actief deel te laten zijn 

van gemeenschappen.

Programma 3.2 Onderwijshuisvesting
 

Missie
Kinderen en jongeren worden in staat gesteld te groeien naar zelfstandigheid,  voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk 

te participeren, rekening houdend met hun leetijd en ontwikkelingsniveau. Een goede stimulerende onderwijshuisvesting 

faciliteert daarbij.

Doelen
1.  Fysieke leeromgeving

Vanuit onze wettelijke taak bijdragen aan een fysieke leeromgeving.

Soleren Teamplay

De onderdelen

centraal

Het geheel centraal

Sturende

overheid

Faciliterende

overheid
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Programma 3.3 Sport en bewegen

Missie 

Het eigenaarschap van Sport en Bewegen ligt nadrukkelijk bij de burgers, de verenigingen en de lokale gemeenschappen en is 

wat ons betret onderwerp van het integrale debat in deze gemeenschappen. Onze rol is faciliterend en agenderend waar nodig. 

Sport en bewegen draagt bij aan vitaliteit van de kernen, zorgt voor vele ontmoetingen tussen sporters, vrijwilligers, ouders en 

supporters en draagt daarmee bij aan de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Peel en Maas, aan het goede leven.

Doelen
1.  Facilitering

We faciliteren de kernen en andere logische verbanden om sport en bewegen een krachtig deel van het geheel van 

gemeenschappen te laten zijn. 

2.  Sportaccommodaties

Sport en bewegen, en de sportaccommodaties daarvoor, zijn zoveel mogelijk van de gemeenschappen zelf en zijn zo 

optimaal mogelijk in gebruik.

3.  Sport in de regio

We werken samen aan een sportklimaat in de regio.

Programma 3.4 Kunst en cultuur

Missie
Kunst en cultuur zijn van essentiële waarde voor een vitale gemeenschap: ze zorgen voor de verbinding tussen inwoners en 

ze stimuleren het wij-gevoel en de verdraagzaamheid in de gemeenschap. Kunst en cultuur dragen bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven. Inspireren en vernieuwen zijn belangrijke kernwaarden van cultuur. Ze stimuleren 

dat inwoners zelf aan de slag gaan. Het eigenaarschap ligt bij de inwoners zelf en bij de gemeenschappen waar die inwoners 

deel van uit maken.  

1.  Dialoog

We stimuleren en ondersteunen de dialoog tussen verenigingen, instellingen en andere partijen in het culturele veld. 

Samen met de gemeenschap, juist ook over de grenzen van kunst en cultuur heen. Initiatieven tot samenwerking die in de 

gemeenschap ontstaan zijn, faciliteren we waar gevraagd en gewenst. 

2.  Initiëren en vernieuwen

We erkennen de initiërende, vernieuwende en onafhankelijke rol van kunst en cultuur en zoeken die actief op.

3.  De culturele omgeving van het kind

Cultuur verbindt, inspireert en maakt mensen alert en vaak gelukkig. We versterken de sociaal emotionele ontwikkeling 

van het kind en de relatie met de culturele omgeving van het kind.

4.  Erfgoed

Cultureel erfgoed is een resultaat van het verleden. We blijven zorgen voor erfgoed en voor de kunstwerken in de openbare 

ruimte.
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Inleiding
We willen als gemeente graag bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas. Bij alles wat wij doen is een drietal kernwaarden 

voor ons leidend: zelfsturing, duurzaamheid en diversiteit. In de dagelijkse praktijk doen wij wat we kunnen om deze ambitie 

werkelijkheid te maken, vaak in gesprek met betrokken inwoners, ondernemers en gemeenschappen. Maar onze rol als 

overheid is beperkt. Het zijn juist deze inwoners, ondernemers en gemeenschappen die het verschil kunnen maken. Het is 

voor de overheid de kunst zich op een goede manier te verhouden tot de waardevolle initiatieven van deze (groepen) mensen. 

Vanuit dit besef hebben we in de zomer van 2014 tussen een beperkt aantal experts (lees: betrokken inwoners of professionals 

met een vooruitstrevende blik op een bepaald thema) gesprekken gefaciliteerd. Deze gesprekken gingen over een aantal 

speciieke	themaぉs.	Uit	de	verhalen	die	naar	voren	kwamen	distilleerden	wij	een	aantal	waarden』	door	experts	gedeelde	
beelden die bijdragen aan een betere, duurzame toekomst. Toekomstbeelden die bijdragen aan het goede leven in Peel en 

Maas. Deze waarden formuleerden wij als ‘spanningsbogen’: een beweging van het ene uiterste naar een ander uiterste. De 

oogst van deze gesprekken vertaalden wij in een ontwikkelplan dat het college in het najaar van 2014 vaststelde. 

Met het aangaan van deze expertgesprekken kiezen we een fundamenteel andere positie dan veel andere overheden, die 

vanuit hun eigen systeemwereld een beleidswerkelijkheid creëren. Op deze wijze sluiten we namelijk aan bij de werkelijkheid 

van (groepen) mensen die ‘het betere’ zoeken en daar al actief vorm aan geven. We willen hierdoor bijdragen aan een 

samenleving die door mensen wordt ervaren als hún samenleving. Deze ambitie doopten we in 2014 ‘het nieuwe besturen’. 

Ook hoorden we tijdens de expertgesprekken van 2014 terug dat onze kernwaarden duurzaamheid, diversiteit en zelfsturing 

herkend worden door de experts die we spraken en dat deze kernwaarden worden beschouwd als een helder en waarden-vol 

kompas. 

Het nieuwe besturen
De eerste stap om de ambitie van het nieuwe besturen verder vorm en inhoud te geven, is gezet door de spanningsbogen 

die uit de expertgesprekken ontstonden te omarmen en de uitgangspunten van het nieuwe besturen vast te stellen in de 

begroting	┮┬┭┱.	Het	college	heet	vanaf	de	zomer	van	┮┬┭┰	de	vastgestelde	spanningsbogen	en	de	uitgangspunten	van	het	
nieuwe besturen als richtingaanwijzers gebruikt bij hun dagelijks handelen. 

Vervolgens is het college eind 2015 de dialoog opnieuw aangegaan met groepen koplopers in de samenleving. Niet om 

nieuwe waarden te vinden, maar juist om te ervaren of de in 2014 opgehaalde waarden nog actueel zijn. Want alleen als deze 

waarden bestendig zijn, kunnen we echt spreken van waarden. We zijn rolzuiver de gesprekken ingegaan en hebben hierbij de 

rol van ondersteunend partner gekozen en niet die van autoriteit of regisseur van deze gesprekken.

 

Met	deze	kaderstelling	zoeken	we	ook	naar	een	efectieve	relatie	met	de	omgeving.	We	hebben	vanaf	┮┬┬┬	een	denkkader	
ontwikkeld,	waarin	we	vier	typen	overheidsrollen	onderscheiden.	In	type	┭	is	de	gemeenschap	eigenaar	en	heet	de	overheid	
feitelijk geen rol. In type 2 is de gemeenschap eigenaar en ondersteunt de gemeente. In type 3 is de overheid aan zet en 

betrekt zij betrokkenen uit de gemeenschap om haar werk zo goed mogelijk te doen. In het laatste type, type 4, is de overheid 

verantwoordelijk	en	heet	ぇde	gemeenschapぉ	feitelijk	geen	invloed	op	de	overheidsproductie	die	hier	geleverd	wordt.		De	
overheid stuurt hier  op gezag en begrip.  Door deze rollen als denk- en doekader te gebruiken, kunnen wij ons op een 

efectieve	manier	verhouden	tot	onze	omgeving,	en	daarmee	een	bijdrage	leveren	aan	het	goede	leven	in	Peel	en	Maas.	

Door in gesprek te gaan met koplopers op alle vijf de thema’s waar wij als gemeente actief bemoeienis mee hebben – te 

weten:  Sociaal Domein, Vitale Gemeenschappen, Ruimte, Economie en Bestuur – komen we een enorme diversiteit tegen 

aan gedachten en initiatieven die al in de samenleving worden opgepakt of waar naartoe wordt gewerkt. Daarmee krijgt 

diversiteit als kernwaarde een stevige betekenis.  

Type 1 activiteiten: gemeenschap is

eigenaar

eigenaarschap

= zelfsturing

= interactief

beleid/uitvoering
publiek

domein

gemeenschaps

domein
Type 2 activiteiten: gemeenschap is eigenaar

en gemeente levert bijdrage

Type 3 activiteiten: gemeente is eigenaar

en burgers leveren bijdrage

Type 4 activiteiten: gemeente is eigenaar
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Welk proces hebben we met deze hernieuwde kaderstelling 

doorlopen?
In het najaar van 2015 is het college gestart met een volgende ronde van expertgesprekken over de thema’s Sociaal Domein 

en Vitale Gemeenschappen. De thema’s Ruimte en Economie zijn in 2016 gestart. Het thema Bestuur is opgepakt in maart 

2017. Tijdens deze zogenaamde expertgesprekken hebben we koplopers uitgenodigd om elkaar te vertellen over hun ‘trotse 

verhaal’: een persoonlijke ervaring over het thema waarvan ze vinden dat het bijdraagt aan een mooie toekomst binnen dit 

thema.	Uit	deze	verhalen	hebben	we	een	aantal	richtinggevende	waarden	gedestilleerd.	We	hebben	vervolgens	onderzocht	
welke stappen partijen in de gemeenschap al zetten, of graag willen gaan zetten, om van deze waarden – deze droombeelden 

van de toekomst – werkelijkheid te maken; we wilden onderzoeken welke doelen de omgeving zichzelf stelt. En tot slot 

hebben we bepaald hoe wij als lokale overheid aan deze bewegingen ondersteunend kunnen zijn. De huidige tijd vraagt om 

open samenwerking in netwerken. En de huidige tijd vraagt om een overheid die zich goed verhoudt tot dit soort netwerken. 

Of	door	deze	netwerken	te	ondersteunen	of	soms	–	als	we	denken	dat	de	speciieke	situatie	hierom	vraagt	–	te	initiëren.	
Daarom hebben we de gesprekken ook gebruikt om nieuwe relaties en netwerken op het spoor te komen. 

Na	deze	expertgesprekken	zijn	we	aan	de	slag	gegaan	om	de	doelen	bij	de	programmaぉs	–	dat	zijn	meer	speciieke	
onderwerpen die onder een bepaald thema vallen – te formuleren en de uitvoeringsafspraken zoals die al in de begroting 

staan nog eens te ijken op basis van deze doelen. Dit geheel biedt het college met deze notitie aan de raad ter besluitvorming 

aan.

De structuur van de kaderstelling

Waarden
De expertgesprekken leveren inzicht in waarden op en door deze te vertalen in spanningsbogen – een beweging van het 

ene uiterste naar het andere uiterste – maken we duidelijk welke beweging we willen maken. De waarden die we met de 

expertgesprekken hebben opgehaald hebben wij getoetst aan onze kernwaarden en zijn aanvullend aan deze kernwaarden. 

De waarden benoemen we op themaniveau. In deze notitie gaat het om waarden die betrekking hebben op de thema’s 

sociaal domein en vitale gemeenschappen.

Omgevingsdoelen
Omgevingsdoelen zijn doelen die partijen uit de gemeenschap (dus uit onze omgeving) zichzelf hebben gesteld om de 

waarden inhoud te geven. Daarmee hebben we aanvullend aan de waarden op themaniveau ook omgevingsdoelen.

Programmadoelen 
Programmadoelen zijn de doelen die we als gemeente formuleren op het niveau van een begrotingsprogramma. We 

formuleren programmadoelen die antwoord geven op de vraag hoe we als gemeente de benoemde waarden en doelen in 

de samenleving kunnen ondersteunen. Naast het aanvullend zijn op de omgeving stellen we ons ook de vraag wat we zelf 

willen als overheid. Waar staan we nog meer voor? En daarbij stellen we ons ook de vraag welke wettelijke verplichtingen we 

moeten invullen. 

Uitvoeringsafspraken
Om de gemeentelijke programmadoelen te realiseren worden uitvoeringsafspraken gemaakt tussen raad en college.  De 

uitvoeringsafspraken zijn daarmee een concretisering van de programmadoelen en worden in de begroting opgenomen. 

We proberen deze uitvoeringsafspraken zoveel mogelijk te formuleren als doelregels. Dit zijn regels die ruimte geven om de 

doelstelling te realiseren, in plaats van de realisatie van deze doelstelling te beperken. Een enkele keer zijn het vanwege het 

karakter limitatieve bepalingen, bepalingen die grenzen stellen.

Programmabegroting
Met het vaststellen van deze kaderstellende notitie, wordt feitelijk de programmabegroting 2017 aangepast aan deze 

kaderstelling. Dit betekent dat de programmadoelen en uitvoeringsafspraken uit deze kaderstelling zullen worden 

verantwoord door het college en ze vervangen daarmee de inhoud van de begroting op deze onderdelen. Voor 2018 nemen 

we op themaniveau  de spanningsbogen en de omgevingsdoelen op in de programmabegroting en ook de programmadoelen 

zoals die nu voorliggen.

Tot slot hebben we bij het formuleren van deze kaderstelling alle eerdere besluiten van de raad rond het programma tegen 

het licht gehouden en zoveel mogelijk geïntegreerd in deze kaderstelling. Daarmee realiseren we dat er niet onnodig veel 

overheidsregels in de lucht blijven. We stellen de raad voor om de eerdere besluiten die met dit besluit overbodig worden, in 

te trekken. 

Met de aanpak die we voor de herziening van deze kaderstellingen hebben gehanteerd, verdwijnt het primaat van het 

gemeentelijk beleidsontwerp en sturen we vanuit met de omgeving gedeelde waarden en kwaliteit. Op deze manier kunnen 

we	–	in	lijn	met	de	ambities	van	het	nieuwe	besturen	–	een	efectievere	bijdrage	leveren	aan	het	goede	leven	in	Peel	en	Maas.
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Schematisch ziet de kaderstelling er als volgt uit: 

Leeswijzer
We beginnen met de kaderstelling op het thema sociaal domein. In de eerste plaats worden de waarden in de vorm van 

spanningsbogen benoemd. In de tweede plaats geven we de bij deze waarden horende omgevingsdoelen weer. 

Na dit deel volgen de drie programma’s die onderdeel uitmaken van het thema sociaal domein. Dit zijn de programma’s 2.1 

(Werk en Inkomen),  2.2 (Zorg en Ondersteuning) en 2.3 (Jeugd en Onderwijs). Voor alle drie de programma’s geven we in dit 

deel van de kaderstelling aan welke inzet we als overheid willen plegen. 

Missie

Identiteit

Overtuigingen

Vaardigheden

Gedrag

Omgeving

omgevingsdoelen

programmadoelen

verordeningen raad en

uitvoeringsbeleid college

beleidsregels

producten en projecten

visie of perspectievennota

(kern)waarden

Structuur kaderstelling

verantwoordings-

informatie

beleidssturing

tactisch niveau

college

operationeel

niveau

strategisch niveau

raad

10 / 40



11

De waarden en omgevingsdoelen sociaal domein

De expertgesprekken 
Betrokken experts zijn twee keer met elkaar in gesprek geweest over wat we als gemeente ‘het sociaal domein’ noemen. 

Dit is een verzamelbegrip voor zorg en ondersteuning voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om aan de 

maatschappij deel te nemen, zorg en ondersteuning voor mensen die op een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt 

staan en zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders die hulp en ondersteuning nodig hebben bij 

opvoeden.

Op maandag 9 november 2015 vertelden experts elkaar hun ‘trotse verhaal’: een persoonlijke ervaring over het sociaal 

domein	waarvan	ze	vinden	dat	het	bijdraagt	aan	een	mooie	toekomst	binnen	het	sociaal	domein.	Uit	deze	trotse	verhalen	
hebben we een aantal richtinggevende waarden gedestilleerd. Soms omdat deze waarden tijdens de gesprekken expliciet 

aan de orde kwamen, soms omdat deze waarden wat meer onder de oppervlakte sluimerden. De waarden die we ontdekten 

komen terug in deze notitie. Dit doen we in de vorm van een spanningsboog. Dat wil zeggen dat we een lijn tekenen met twee 

uitersten. We geven aan wat onze huidige positie is (het zwarte bolletje) en naar welke positie we ons willen ontwikkelen 

(het blauwe bolletje) op deze lijn. We kiezen voor deze vorm, omdat dit de beweging laat zien die we willen maken en omdat 

deze vorm de mogelijkheid biedt om nuancering aan te brengen door positie te kiezen tussen de twee uitersten van deze 

spanningsboog. De werkelijkheid is immers zelden zwart of wit.

Op maandag 16 december 2015 bespraken we deze spanningsbogen met experts. Voor een deel waren dit mensen die ook 

bij het eerste gesprek van maandag 9 november aanwezig waren en voor een deel waren dit mensen die ‘vers’ aanschoven. 

We vroegen de aanwezige experts of zij zich herkenden in de spanningsbogen die we meenden ontdekt te hebben en of hier 

nog wezenlijke aanvullingen op waren. Het eerste bleek het geval te zijn en het tweede bleek niet nodig. Vervolgens gingen 

de experts met elkaar in gesprek, waarbij de hoofdvraag was welke stappen deze experts zelf zouden kunnen zetten om van 

deze	waarden	せnog	meerそ	werkelijkheid	te	maken.	De	stappen	die	door	de	aanwezigen	werden	genoemd	tret	u	onder	de	
spanningsbogen aan die in deze notitie staan. We hebben deze stappen gebruikt om in deze notitie te komen tot een voorzet 

voor een aantal zogenaamde ‘omgevingsdoelen’: concrete stappen die partijen buiten de overheid zelf kunnen zetten om bij 

te dragen aan het goede leven in Peel en Maas.
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De waardenoriëntaties en de stappen daar naartoe

1.  Van Institutiezorg naar Gemeenschapszorg

De waardenoriëntatie

We zijn allen opgegroeid in de verzorgingsstaat, waarin zorg en ondersteuning, die in het verleden vaak werden verzorgd 

door de gemeenschap zelf, in de loop van de tijd werd weggeorganiseerd naar – vaak grootschalige – organisaties en 

instituties. Er ontstonden verstatelijkte organisaties die gedreven werden door wet- en regelgeving en overheidsgeld en 

die werden gekenmerkt door een technocratische aansturing, zeker sinds de overheid van deze organisaties verwacht dat 

ze de concurrentie met elkaar aangaan. ‘Omzien naar elkaar’ en ‘zorgen voor elkaar’ werden hierdoor minder en minder 

vanzelfsprekend. Zorg en ondersteuning werden steeds anoniemer; de menselijke maat verdween. En bij dit alles rezen de 

zorgkosten de pan uit.

We hoorden vaak terug dat we toe moeten naar een situatie waarin gemeenschapszorg weer meer praktijk is en waarin we 

omzien naar elkaar en zorgen voor familie, buurtgenoten en andere naasten. Een situatie waarin professionele zorg die wordt 

aangeboden door zorgorganisaties aanvullend is aan gemeenschapszorg. Deze gemeenschappen zijn overigens niet alleen 

geograisch	bepaald,	maar	organiseren	zich	ook	geregeld	rondom	een	bepaalde	thematiek.		

De stappen daar naartoe
De experts gaven aan dat de volgende stappen gezet kunnen worden om bovenstaande beweging werkelijkheid te maken:

•  Bepaal als gemeenschap de eigen ‘zorgprioriteiten’, de institutionele zorg sluit hierop aan. 

•  Zorg voor een goede (professionele) begeleiding en ondersteuning van degenen die gemeenschapszorg verlenen.

•  Pas de gangbare taal aan. Moet het nog gaan over professionals en vrijwilligers, of gaat het om betaalde en  

    onbetaalde krachten?

•  Respecteer de natuurlijke intimiteit: “Je kunt beter een vreemde je billen laten wassen dan de buurman. Die zorgt  

				wel	voor	kofie.ゅ
•  Gemeenschapszorg is van nature aanwezig, maar is versluierd geraakt. Deze moet ontdekt worden. 

•  Gemeenschapszorg is een mooi streven, maar deze gemeenschapszorg mag niet uitsluitend onder de noemer van  

    ‘vrijwilligerswerk’ geschaard worden. 

•  Vraagt deze beweging een andere professional: anders in opleiding, vaardigheden en houding?

 

De omgevingsdoelen
•  Gemeenschappen bouwen aan vormen van zorg die gebaseerd zijn op empathie, op omzien naar elkaar. 

•  Maatschappelijke organisaties werken toe naar meer (gebiedsgebonden) zeggenschap van burgers en ondersteunen  

    burgers en gemeenschappen in hun nieuwe rol.

•  Professionals gedragen zich zo dat gemeenschapszorg maximaal kan gedijen.

2.  Van grootschaligheid naar kleinschaligheid

De waardenoriëntatie

De afgelopen 25 jaar zijn maatschappelijke organisaties vaak gegroeid, omdat omvang robuustheid opleverde. De kleine 

organisaties werden vaak door de grotere overgenomen vanuit economische belangen. We horen terug dat het bij deze 

organisaties steeds vaker om meer waarden gaat dan alleen de economische waarde.  

Grootschaligheid Kleinschaligheid

Dhr. Raoul Bakkes: “Als grote “speler” in het sociaal domein geet Proteion aan dat kleinschaligheid voorop moet 
staan. Oude, soms vastgeroeste, structuren worden losgelaten om te realiseren dat mensen zo lang mogelijk in de 
eigen omgeving of wijk zelfstandig/zelfredzaam blijven.”

Institutiezorg Gemeenschapszorg

Dhr. Peter Beijers: “Kinderen hebben het vaak “te druk” of wonen helemaal niet in de buurt, dan worden de ouderen 
al snel aan hun lot overgelaten. Geweldig dan dat er medemensen zijn in de buurt die een stuk ondersteuning kun-
nen verzorgen.”
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De mensen die we spraken geloven in de menselijke maat, in ‘dichtbij’, in ‘ont-anonimisering’ en in kleinschaligheid en 

kleinschalige werkwijzen. We hoorden ook terug dat een aantal grote aanbieders dit geloof deelt. Het besef klinkt door dat we 

toe moeten naar een nieuw zorgsysteem met deze waarden en overtuigingen als pijlers. De grote aanbieders gaven ook aan  

dat	kleinschalig	organiseren	niet	per	deinitie	betekent	dat	de	organisatie	zelf	ook	kleinschalig	moet	zijn.

De stappen daar naartoe
De experts gaven aan dat de volgende stappen gezet kunnen worden om bovenstaande beweging werkelijkheid te maken:

•		Neem	in	je	organisatie	vooral	ぇdichtbijぉ,	ぇpersoonlijk	contact,ぉ	ぇmaatwerkぉ	en	ぇlexibiliteitぉ	als	uitgangspunten.	En	ga	 
    hier standvastig mee om (‘schoenmaker blijf bij je leest’).

•		Grootschaligheid	blijt	せvanwege	de	beperkte	middelenそ	noodzakelijk	voor	een	bepaalde	grote	doelgroep.
•  Kleinere organisaties zijn geen doel op zich, die kunnen best robuust blijven, kleinschalige dichtbije zorg wel.

De omgevingsdoelen
•  Maatschappelijke organisaties streven kleinschaligheid na, omdat dit leidt tot nabijheid, menselijke maat en herkenbare  

    zorg. 

•  Maatschappelijke organisaties faciliteren hun professionals in hun zoektocht naar een nieuw vakmanschap dat gebaseerd is  

    op nabijheid en presentie en geven deze professionals ruimte om dit nieuwe vakmanschap in de praktijk te brengen. 

3.  Van protocollen en regels naar vakmanschap van de professional

De waardenoriëntatie

De oproep om te vertrouwen op het vakmanschap van de professional hoorden wij vaak terug. Samen met een burger met 

een bepaalde ondersteunings- of zorgvraag kan de professional  het best bepalen welke oplossing het meest passend is. 

Hiervoor zijn geen vuistdikke protocollen en ellenlange vinklijsten nodig. Sterker nog, deze frustreren alleen maar en zorgen 

ervoor dat er te veel tijd gaat zitten in overbodige administratie en verantwoording.

Wij hoorden pleidooien voor meer ruimte voor de professional. Dit vraagt dat we de beweging van kwantitatieve naar 

kwalitatieve regels verder intensiveren; we bewegen van beperkende protocollen naar kaders die op doelen zijn gebaseerd.

 

De stappen daar naartoe
De experts gaven aan dat de volgende stappen gezet kunnen worden om bovenstaande beweging werkelijkheid te maken:

•  Ook bestaande regelgeving kan waardevoller ingezet worden door de professional. Dit vraagt dat organisaties  

    vertrouwen hebben en houden in hun medewerkers. ‘De vakman moet besluiten durven nemen’. 

•  Heb aandacht voor taal en begrippen: verwar ‘professional’ niet met ‘specialist’ of ‘betaalde kracht’. “Een vrijwilliger  

				is	vaak	de	beste	professional.ゅ
•  Vereenvoudig (als overheid en als professionele organisaties) de protocollen waar professionals mee moeten  

    werken. Ga meer toe naar kaders die op basis van professionaliteit ingekleurd kunnen worden.

•  Kijk als overheid in dit kader kritisch naar de noodzaak van aanbesteden en de wijze van aanbesteden. 

De omgevingsdoelen
•  Zorgorganisaties onderzoeken of de ruimte binnen de eigen regels voldoende wordt benut door de professionals,  

    gaan eigen regels en protocollen tegen het licht houden en beperken deze waar mogelijk. 

•  Zorgorganisaties stimuleren dat professionals zoeken naar nieuwe evenwichten waarbij de waarden van de  

    gemeenschap, de zorgvrager, de eigen organisatie en zijn eigen professionele handelen in een nieuw evenwicht  

    komen.

 

 

Protocollen en 

regels

Vakmanschap van

de professional

Mevr. Riny Leenders: “Een jongetje (autist) dat door haar organisatie werd ondersteund, vond het alle-
maal wel erg “simpel”. Maar dit was een compliment, omdat vaak onnodig complex over zaken (hulpverle-
ning) werd gesproken en deze ook complex werd uitgevoerd. Doordat hulpverleners steeds meer buiten de  
kaders denken, wordt het proces van helpen en ondersteunen versneld. Handelen vanuit eenvoud en  
bieden van vertrouwen, het anders en creatiever denken en buiten gebaande paden durven te lopen zijn hierbij 
positieve ontwikkelingen.”
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4.  Van door professional bepaalde voorzieningen naar een door zorgvrager bepaald 

arrangement

De waardenoriëntatie

We komen van een situatie waarin hulpverleners geregeld – met alle goede bedoelingen – dachten voor de cliënt en de 

regie voerden over de situatie van de cliënt. Zorg werd dan vaak verleend in de vorm van een voorziening. We bewegen 

ons al richting een situatie waarin deze regie weer meer en meer bij de cliënt zelf ligt. Voorzieningen op zich lossen vaak 

het probleem niet op, maar bestrijden symptomen. Het is beter om te spreken van een persoonlijk zorgplan, dat veel beter 

aansluit	bij	de	persoonlijke	behoeten	en	mogelijkheden	van	een	burger	met	een	bepaalde	ondersteunings-	of	zorgbehoete	
en hiermee een meer kwalitatieve oplossing biedt. Een plan waar de zorgvrager zelf eigenaar van is. 

De stappen daar naartoe
De experts gaven aan dat de volgende stappen gezet kunnen worden om bovenstaande beweging werkelijkheid te maken:

•  Het is de kunst om de patiënt als opdrachtgever te zien en hem/haar als professional te ondersteunen bij het  

    opstellen van ‘zorgscenario’s’.

•  Ook de cliënt was tot dusverre georiënteerd op voorzieningen: maak als professional de cliënt wegwijs in de  

    mogelijkheden van het arrangement. 

•  Investeer in ‘lef’ bij de professional als het gaat om het meebewegen met de zorgvrager.

•  Geef als organisatie de professional de ruimte om ‘out of the box’ te denken. 

•  Geef als organisatie het vertrouwen aan professionals om de grenzen van bestaande regelgeving op te zoeken.

De omgevingsdoelen
•  Maatschappelijke organisaties werken met arrangementen waarbij de ‘leefwereld-context’ van de hulpvrager en zijn  

    omgeving centraal staat.

5.  Van Soleren naar Teamplay

De waardenoriëntatie

We horen meer en meer terug dat zorg en ondersteuning niet gebaat zijn bij een economisch georiënteerd systeem waarin 

concurrentie tussen zorgaanbieders dominant is en waarin een overheid een vorm van aanbesteden hanteert die sec kijkt 

naar	de	ぇEconomisch	Meest	Voordelige	Aanbiedingぉ.	Deze	concurrentie	leidt	tot	een	overmatige	focus	op	eficiency	en	
daarmee bijvoorbeeld tot professionals die niet meer de ruimte voelen om ‘gewoon even een praatje te maken’ met een 

zorgvrager; om te investeren in persoonlijk contact. Dit leidt ertoe dat relevante zorgwaarden als ‘continuïteit van zorg en 

aanbieder’ en ‘persoonlijke relaties tussen zorgvrager en professional’ ernstig in het gedrang komen. 

De stappen daar naartoe
De experts gaven aan dat de volgende stappen gezet kunnen worden om bovenstaande beweging werkelijkheid te maken:

•  Investeer als beroepskrachten in het ‘elkaar kennen’ en het kennen van de lokale context. Geef vanuit organisaties  

    ruimte voor dit leren kennen, faciliteer vanuit de lokale overheid eventueel dit soort netwerken. 

•  Laat de successen van samenwerking zien, maar schroom evenmin om in voorkomende gevallen ook wel een  

    etalage van mislukkingen in te richten, omdat daar ook veel van geleerd kan worden.

De omgevingsdoelen
•  Maatschappelijke organisaties zoeken een logische schaalgrootte op en oriënteren zich op het aangaan van  

    duurzame relaties met elkaar, gericht op kwaliteit en op gedeelde waarden. 

Soleren Teamplay

Door de 

professional 

bepaalde 

voorzieningen

Door de hulpvrager

bepaald

arrangement
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Leeswijzer
Vanaf hier volgen de programma’s van het thema sociaal domein. Dit zijn de programma’s 2.1 (Werk en Inkomen), 2.2 (Zorg en 

Ondersteuning) en 2.3 (Jeugd en Onderwijs). De opbouw van deze programma’s is als volgt:

Eerst beschrijven we de aansluiting van het programma met de waarden en omgevingsdoelen van het thema. Dit onderdeel 

sluit af met een missie van het programma. 

Vervolgens worden bij ieder programmadoel uitvoeringsafspraken gemaakt tussen raad en college. De uitvoeringsafspraken 

zijn een concretisering van de programmadoelen. We proberen deze uitvoeringsafspraken zoveel mogelijk te formuleren als 

doelregels. Dit zijn regels die ruimte geven om de doelstelling te realiseren, in plaats van de realisatie van deze doelstelling te 

beperken. Een enkele keer zijn het vanwege het karakter limitatieve bepalingen, bepalingen die grenzen stellen. 

Programma 2.1 Werk en Inkomen

De verhouding met de waardenoriëntatie en de omgevingsdoelen
Programma	┮.┭	is	hoofdzakelijk	geënt	op	de	Participatiewet.	Deze	wet	verzorgt	het	vangnet	voor	zowel	ゃinkomenゅ	als	ゃwerkゅ.	
De uitvoering wordt verzorgd door overheidsinstituties. Veel aandacht is gericht op het goed afstemmen van die inzet tussen 

de overheidsinstituties die hierin een rol hebben, met name op het terrein van werk. Daartoe is bijvoorbeeld het regionale 

werkbedrijf verplicht en is er het werkgeversservicepunt. In dit werkgeversservicepunt moeten organisaties als gemeenten, 

UWV	en	SW	bedrijven	samenwerken.	De	natuurlijke	neiging	van	zoぉn	samenwerking	is	sterk	gericht	op	beheersen,	om	
systemen maximaal af te stemmen. 

Onze inzet als gemeente is precies andersom, (de ontwikkeling van) netwerken als basis en het beheersen daaraan 

ondersteunend laten zijn. Daarom herkennen we vanuit dit programma de ambities uit de waardenoriëntatie: van 

institutiezorg naar gemeenschapszorg. Er zijn al stevige successen te melden zoals het werkgeversnetwerk “werk maken 

van	werkゅ,	de	voedselbank	en	Stichting	Leergeld.	Ook	het	sturen	op	ゃhet	menselijkeゅ	en	het	voorkómen	dat	grootschalige	
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systemen,	zoals	de	geautomatiseerde	databank	van	het	UWV,	het	overnemen,	krijgt	veel	aandacht.	Voorbeelden	van	dit	
‘menselijke’ zijn dorpsinfoloketten waar ook informatie over werk en inkomen te halen is, de door vrijwilligers uitgevoerde 

belastingservice en ondersteuning bij schuldhulpverlening. Deze ontwikkelingen maken dat ook het vakmanschap van de 

professionals verandert. Enerzijds is er het relationele, waarbij de professional zich verhoudt tot (nieuwe) netwerken in de 

gemeenschappen op basis van gelijkwaardigheid. Anderzijds vraagt het benaderen van werkgevers uit het netwerk een 

zelfstandige, context gedreven, professionaliteit. Voor de professional is het perspectief van de burger en zijn omgeving 

leidend voor de vraag hoe in te steken. Vaak zijn er meervoudige problematieken en daarmee ook meerdere hulpverleners 

actief. Dit vraagt teamplay gebaseerd op een integrale toegang. Onze inzet en organisatie op de gebieden van werk, inkomen, 

zorg en jeugdhulp is daarop gebaseerd. Kortom, zover als we zelf uitvoerend zijn passen de waarden en omgevingsdoelen 

prima bij de in de praktijk ontwikkelde koers en zetten we die door.

Dit vertalen we in een missie voor het programma Werk en Inkomen. Deze missie is bepalend voor de programmadoelen. 

Missie 
Peel en Maas is een vitale gemeenschap waar iedereen naar vermogen in kan participeren. Wij organiseren de ondergrens. Dat 

betekent dat we bepalen vanaf welk moment door de overheid hulp wordt geboden. Alleen deze ondergrens is onvoldoende 

om het Goede Leven te behouden. Daarom sluiten wij aan bij de krachten van onze gemeenschap om dit te realiseren. We 

stimuleren en faciliteren collectieven in onze gemeenschap om het goede leven in samenspraak en samenwerking met alle 

belanghebbenden – inwoners, organisaties, bedrijven, overheid – te bereiken, uit te bouwen en in stand te houden. 

Programmadoel 1: re-integratie en participatie
We doen wat in onze macht ligt om iedereen te laten deelnemen aan de gemeenschap, door het inzetten van vormen van 

werk die aansluiten bij de capaciteiten van mensen.

Uitvoeringsafspraken
1.1 We zetten in op netwerken en initiatieven die zich ontwikkelen, en die gericht zijn op (re)integratie en participatie. Deze 

netwerken kunnen er heel verschillend uitzien. We hebben ontdekt dat als je zaken lokaal organiseert, waardoor je dichtbij 

mensen staat, je goed aandacht kunt geven en kunt ondersteunen. Daarom richten we ons op  samenwerkingsverbanden als 

ゃWerk	maken	van	werkゅ	en	initiatieven	in	kernen.	Hiermee	kunnen	mensen	lange	tijd	in	de	eigen	omgeving	betekenisvol	werk	
doen. Dat kan als dagbesteding, maar ook met betaald werk, eventueel ondersteund met een loonkostensubsidie.

┭.┮	We	sturen	zoveel	mogelijk	op	betaald	werk	en	onderkennen	daarbij	dat	dit	grenzen	heet	voor	sommige	mensen.	Iedereen	
zonder werk wordt actief benaderd om weer zo snel mogelijk actief te zijn op de arbeidsmarkt. 

We realiseren ons heel goed dat niet iedereen een betaalde baan kan krijgen. Het uitgangspunt is mensen mee te laten 

doen; wetgeving is daaraan ondersteunend. Voor zover daar spanningen zijn, zoeken we die bewust op; we gaan waar nodig 

gemotiveerd over wettelijke bepalingen heen. Daarmee zoeken we ook het gesprek met de wetgever op.

1.3 We ontwikkelen mede op advies van onze partners innovatieve instrumenten om werkzoekenden succesvoller aan het 

werk te helpen. Naast traditionele re-integratie instrumenten zoals loonkostensubsidie, scholing, opleidingen, taalstages, 

jobcoaching streven we naar een duurzame en directe relatie tussen een werknemer en een werkgever. Daarom zetten we 

indirecte arbeidsrelaties, via uitzend of detachering, alleen in als dit de werkzoekende ook daadwerkelijk helpt op de lange 

termijn. Mensen die niet over het geëigende netwerk beschikken of niet meteen binnen reguliere vacatures passen (het 

merendeel), worden door onze arbeidsbemiddelaars actief begeleid op reguliere- en ontwikkelingsplekken, gebruikmakend 

van het Werk maken van Werk partnership.  Onze arbeidsbemiddelaars zoeken ook in samenwerking met scholen en onze 

jongerenconsulent naar passende stageplekken met perspectief om een onderwijstraject van Voortgezet Speciaal Onderwijs 

en/of praktijkonderwijs te laten uitmonden in een betaalde baan.

1.4 Het Mens Ontwikkelbedrijf wordt ingezet om kandidaten in een werkomgeving te testen en werkervaring te laten opdoen. 

Werkbedrijf	NLW	wordt	speciiek	ingezet	voor	mensen	met	een	arbeidsbeperking	voor	zowel	betaalde	arbeid	せbeschut	
werken) als arbeidsmatige dagbesteding. De gemeentelijke organisatie neemt jaarlijks twee mensen uit de doelgroep in 

dienst, zoals regionaal is afgesproken. 

1.5 We sturen op gelijkwaardigheid door zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Daarom besteden we veel aandacht aan 

de motivatie van werkzoekenden in het belang van duurzame participatie.	Speciale	aandacht	blijt	voor	participatie	van	
statushouders en arbeidsmigranten. Binnen ons Werkbedrijf wordt vooral gekeken naar het plaatsen van groepen en 

detacheringen, met name in de logistieke sector. De NLW kan  – afhankelijk van het aanbod – op incidentele basis ook iets 

betekenen voor groepen binnen de participatiewet. Met onze aanpak willen we duurzame arbeidsinpassing realiseren. Door 

het inzetten van goed relatiebeheer richten we ons op het individueel plaatsen van werkzoekenden, vooral in het MKB. In 

samenwerking met betrokken bedrijven is onze ambitie dit te doen met behulp van de inzet van ‘natuurlijke begeleiders’: 

begeleiders	die	door	het	betrefende	bedrijf	zelf	–	ぇvanaf	de	werkvloerぉ	–	worden	geleverd.	Dit	in	plaats	van	gebruik	te	maken	
van	externe	begeleiders	die	vaak	de	context	en	mores	van	het	betrefende	bedrijf	niet	voldoende	kennen.	
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1.6 Ondersteuning van statushouders begint vanuit de omgeving. Vervolgens zetten we de instrumenten onder 1.1 tot 1.5 

in om werk te realiseren voor deze statushouders. Juist met de burgers in de kernen waar statushouders zijn gehuisvest, 

gaan	we	onderzoeken	hoe	de	kracht	van	een	lokale	omgeving	deze	integratie	kan	bevorderen.	Voor	wat	betret	inkomen	
wordt deze groep extra ondersteund met het krijgen van juiste huisvesting in samenwerking met de woningcorporaties. Ook 

wordt een inrichtingskrediet verstrekt. In het kader van de re-integratie worden verder taalaanbieders ingezet  en andere 

taal-ondersteunende activiteiten georganiseerd, dichtbij de woonplek. Daarnaast wordt onderzocht of aandacht voor 

taalonderwijs	en	arbeid	niet	gecombineerd	kunnen	worden	in	zgn.	ゃduale	trajectenゅ.	Op	een	juiste	arbeidsplek	wordt	de	
statushouder ook uitgedaagd zijn pas geleerde kennis van de Nederlandse taal in de praktijk toe te passen.

1.7 Met gebruikmaking van de BBZ (Bijstand Besluit Zelfstandigen) ondersteunen wij (startende) ondernemers, gericht op 

behoud van werkgelegenheid.

Programmadoel 2: inkomen
Iedereen	heet	een	inkomen	dat	het	mogelijk	maakt	om	als	volwaardig	burger	mee	te	doen	in	de	samenleving.	Hierbij	gaan	we	
ervan uit dat mensen zelf inzetten op inkomen uit arbeid en/of de voorliggende voorzieningen. 

Uitvoeringsafspraken
┮.┭	Alle	burgers	die	hier	behoete	aan	hebben	maken	gebruik	van	beschikbare	middelen	en	voorzieningen,	zowel	op	lokaal	als	
op landelijk niveau. Hierin is uiteraard een rol weggelegd voor de gemeente als uitvoerder van de participatiewet en de daarin 

geregelde voorzieningen zoals bijstand, bijzondere bijstand, bijstand aan zelfstandigen (BBZ 2004) en het aanbieden van een 

collectieve ziektekostenverzekering. 

2.2 We investeren in een goede samenwerking met onze netwerkpartners en zoeken actief naar nieuwe partners. Denk 

aan de Voedselbank, de Kledingbank, Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds. Naast het leveren van 

goederen en diensten hebben zij een rol in de doorverwijzing naar de landelijke en lokale voorzieningen en natuurlijk 

ook in doorverwijzingen naar elkaar. Deze doorverwijzing geldt natuurlijk ook voor de gemeente richting genoemde 

netwerkpartners. Om de samenwerking te versterken vindt  periodiek overleg plaats tussen de gemeente en genoemde 

organisaties. En genoemde organisaties hebben inmiddels elkaar ook gevonden in een netwerk waaraan ook de gemeente 

deelneemt.

2.3 We blijven onderzoeken hoe vormen van (basis)inkomen voor een bepaalde duur de eigen regie en daarmee het zelf 

verwerven van inkomen kunnen ondersteunen. 

2.4  We verstrekken een uitkering en/of een andere voorziening zoals bijzondere bijstand en bijstandsverlening aan 

zelfstandigen om te voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan. 

2.5 We stellen een goede en betaalbare collectieve ziektekostenverzekering voor alle inwoners met een beperkt budget (tot 

120% van de geldende bijstandsnorm, dus bijvoorbeeld ook ouderen en  ‘werkende armen’) beschikbaar.

Programmadoel 3: schuldhulpverlening
We	zetten	in	op	het	voorkómen	van		inanciële	problemen,	door	de	oorzaak	hiervan	op	te	lossen	of	te	stabiliseren,	zodat	
burgers (beter) kunnen participeren in de samenleving.

Uitvoeringsafspraken
3.1 We verhouden ons positief tot initiatieven vanuit de gemeenschappen, om ondersteuning te bieden bij 

schuldenproblematiek	en	andere	inanciële	hulpvragen. 

3.2 We bieden integrale schuldhulpverlening aan waarbij, naast het oplossen/bemiddelen ten aanzien van de 

schuldenproblematiek, ook rekening wordt gehouden met eventuele andere problematieken. Daar waar nodig wordt het 

plan van aanpak afgestemd met de andere ondersteuners. Gezinnen met inwonende minderjarige kinderen hebben hierbij 

voorrang. De inzet voor laatstgenoemde is gericht op het zorgen dat kinderen mee blijven doen in de gemeenschap en dat zij 

zo min mogelijk de dupe worden van de situatie waarin hun ouders terecht komen.

3.3 Wij hebben de regierol op het gebied van schuldhulpverlening. Vanuit deze regierol maken wij afspraken met 

netwerkpartners en andere betrokken organisaties. Op het gebied van schuldhulpverlening gaat het bijvoorbeeld om 

afspraken met Vorkmeer (maatschappelijk werk en wegwijzer), woningbouwverenigingen en bemoeizorg.

3.4 Wij zetten in op schuldpreventie, op het voorkómen dat problemen en terugval ontstaan.

Preventie	kan	ook	worden	ingezet	om	grotere	inanciële	problemen	of	herhaling	te	voorkómen.	Schuldpreventie		is	een	
mix	van	maatregelen,	activiteiten	en	voorzieningen	die	er	op	gericht	zijn	dat	mensen	inancieel	vaardig	worden	en	zelf	hun	
inanciën	op	orde	houden.	Voorbeelden	hiervan	zijn	het	verstrekken	van	informatie	en	advies,	een	workshop	ぇbudgetterenぉ	en	
inzet van budgetcoaching. We werken daarbij samen met netwerkpartners, waaronder de inzet van vrijwilligers (Vorkmeer), 

ゃKidzz	en	Armoedeゅ,	via	Jongerensociëteit	Mafcentrum	Maasbree.	Denk	ook	aan	vroegsignalering	waarbij	de	gemeente		met	
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woningbouwverenigingen, leveranciers van nutsvoorzieningen en zorgverzekeraars afspraken maakt en hulp aanbiedt. Ook 

consulenten	van	team	WIJZ,	huisartsen	en	dorpsinfoloketten	kunnen	inanciële	problemen	signaleren.	Financiële	problemen	
gaan vaak samen met problemen op andere gebieden. Het is belangrijk dat deze hulpverleners zich bewust zijn van hun 

signaleringsfunctie. Zij moeten geïnformeerd worden over de problematiek en het ondersteuningsaanbod zodat zij inwoners 

kunnen doorverwijzen. 

Programmadoel 4: naleving en controle
Bij uitkeringscliënten zetten we ons in om het eigen bewustzijn te verhogen, zodat ze de regels meer uit zichzelf naleven.

Uitvoeringsafspraken
4.1 We willen misbruik voorkómen door actief in te zetten op handhaving en fraudebestrijding.

In de Participatiewet, IOAW en IOAZ zijn tal van regels vastgesteld om ervoor te zorgen dat de gelden juist besteed worden. 

Misbruik en het niet naleven van regels en wetten zetten het draagvlak voor maatschappelijke solidariteit onder druk. 

4.2 We helpen mensen ook preventief om zich aan de regels te houden, door hen te informeren over rechten/plichten en 

het aanbieden van passende dienstverlening. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij het communicatieniveau van onze 

cliënten. Zo wordt de kans dat mensen fouten maken en (on)bewust fraude plegen een stuk kleiner. De kans dat cliënten zich 

spontaan aan de regels houden is namelijk groter als zij: 

•  goed en tijdig geïnformeerd zijn over rechten en plichten; 

•  de regels en de controles die daaruit voortvloeien accepteren; 

•  de pakkans bij overtreding als hoog ervaren; 

•		voldoende	worden	afgeschrikt	door	opgelegde	en	uitgevoerde	strafen.	

4.3 We controleren op maat.

Het	is	niet	efectief	om	elke	cliënt	op	dezelfde	manier	te	controleren.	Wij	maken	onderscheid	tussen	cliënten	en	cliëntgroepen	
door	het	gebruik	van	risicoproielen,	bestandsvergelijkingen	en	themacontroles.	Deze	werkwijze	geldt	voor	zowel	de	
controle bij de aanvraag van een uitkering als voor de controle op de rechtmatigheid van lopende uitkeringen. Dit is een 

cliëntvriendelijke	en	efectieve	aanpak.	

4.4 We sanctioneren op maat.

Fraude mag niet lonen. We vorderen de ten onrechte ontvangen bijstand terug en ontnemen de fraudeur daarmee het 

voordeel	dat	hij	heet	genoten.	Daarbij	leggen	we	een	bestuurlijke	boete	op.	Bij	de	zwaardere	fraudezaken	 
せ=	benadelingsbedrag	boven	€	┱┬.┬┬┬,	-そ	leggen	we	geen	boete	op	maar	doen	we	aangite	bij	het	Openbaar	Ministerie.	De	
sociaal rechercheurs maken dan proces verbaal op, waarna de fraudeur zich moet verantwoorden voor de strafrechter.

Programma 2.2 Zorg en Ondersteuning

De verhouding met de waardenoriëntatie en de omgevingsdoelen
Dit	onderdeel	wordt	voor	wat	betret	de	overheidstaak	vooral	gevuld	door	twee	wetten』	de	Wet	maatschappelijke	
ondersteuning	en	de	Wet	publieke	gezondheid.	Uit	de	spanningsbogen	en	omgevingsdoelen	valt	op	dat	gemeenschappen	zelf	
verantwoordelijkheid willen nemen voor ‘omzien naar elkaar’ en ‘empathie voor de ander’. De gemeenschap vraagt dat de 

overheid aanvult waar nodig.  De genoemde wetten daarentegen ademen nog erg de geest van een overheid die individuele 

burgers (in hun rol van ‘klanten’) voorzieningen verstrekt. Het denken in collectieven (groepen inwoners) die vanaf de basis 

inhoud en vorm geven aan zorg om elkaar, staat op gespannen voet met deze wetten. Dat is een extra uitdaging waarmee 

overheden, gemeenschappen en individuen moeten leren omgaan. Dit betekent dat de gemeenschappen eerst aan zet zijn en 

dat de ondersteuning door overheid en maatschappelijke organisaties op de gemeenschapsinspanningen wordt afgestemd. 

Als gemeenschappen daar hulp bij nodig hebben, faciliteren wij. 

Door	de	verstatelijking	van	maatschappelijke	organisaties,	via	wetgeving	en	inanciën,	werden	deze	meer	en	meer	afhankelijk	
van overheden. Hierdoor werden maatschappelijke instituties feitelijk een verlengstuk van die overheid. Daar komt bij 

dat deze maatschappelijke organisaties op wens van de overheid werden geprivatiseerd  en door de overheid worden 

geacht	de	concurrentie	met	elkaar	aan	te	gaan.	Dat	heet	geleid	tot	nog	grotere	organisaties	die	technocratisch	worden	
bestuurd.	Organisaties	die		gericht	zijn	op	het	verbeteren	van	de	eigen	systemen	en	de	eigen	inanciële	huishouding.	En	
daarin is het doorgeschoten. We willen terug naar een kwalitatieve relatie gebaseerd op transparantie en partnership. 

In de waardenoriëntatie zit deze ambitie opgesloten.  Maatschappelijke organisaties - en in dit geval met name zorg- en 

welzijnsorganisaties - nemen het perspectief van de cliënt als uitgangspunt. De rol van de professional wordt zo ingevuld dat 

gemeenschapszorg maximaal kan gedijen. Daarnaast verwachten wij dat zorgorganisaties hun professionals faciliteren in een 

zoektocht naar een nieuw vakmanschap. Een nieuw vakmanschap dat gebaseerd is op nabijheid en presentie. Daarbij is het 

idee	van	positieve	gezondheid	leidend,	dat	wil	zeggen	de	behoete	achter	de	vraag	van	degene	die	hulp	zoekt.	Dit	is	de	basis	
voor handelen van professionals en het samenstellen van arrangementen die aansluiten bij de fysieke, sociale en emotionele 

uitdagingen van het leven. 
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Maatschappelijke organisaties stellen zich aanvullend aan de kwaliteiten van de gemeenschap op. Wij nemen hierbij als 

uitgangspunt dat de inbreng van maatschappelijke partijen wordt opgebouwd via een langdurige kwalitatieve relatie die 

gebaseerd is op partnership met de overheid en gemeenschappen. Dit betekent dat we het huidige model van bestuurlijk 

aanbesteden van WMO maatwerkvoorzieningen achter ons gaan laten en dat we op zoek gaan naar nieuwe vormen. In onze 

benadering zetten we het primaat en de heelheid van de gemeenschap op de eerste plaats. Dat betekent een inbedding van 

zorg en ondersteuning in het alledaagse reilen en zeilen van de gemeenschap met al haar initiatieven, mogelijkheden en 

eigenaardigheden.

Dit vertalen we in een missie voor het programma zorg en ondersteuning die ook de oriëntatie is voor de programmadoelen. 

Missie
Gemeenschappen in Peel en Maas kenmerken zich doordat iedereen naar vermogen mee doet; het Goede Leven wordt vanuit de 

samenleving bevorderd. Als ondersteuning nodig is worden collectieve voorzieningen ingezet. Waar nodig wordt als aanvulling 

de maatwerkvoorziening aangeboden. Om dit te realiseren, faciliteert de gemeente en ondersteunen we, waar nodig, verbanden 

van burgers en maatschappelijke partners. We leven in een samenleving waarinhet systeem leidend is in plaats van de mens. 

En dat zorgt voor de pijn. Als antwoord daarop willen we met zijn allen een wereld opbouwen vanuit de talenten die er zijn 

en daar de systemen op aanpassen. Het samenleven van inwoners kenmerkt zich door het mee laten doen van iedereen, met 

specifieke aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Inwoners kunnen zo de kwaliteit van hun eigen leven en elkaars leven 

bevorderen. 

Deze manier van leven in de gemeenschap helpt om zo lang mogelijk de regie over het eigen leven te voeren en om mee te doen. 

Daarbij bepalen gemeenschappen zelf welke voorzieningen ze vanuit hun eigen kwaliteiten realiseren en welke aanvullende 

woon-, welzijns- en zorgvoorzieningen nodig zijn. Bij het inzetten van aanvullende zorg en ondersteuning zijn de kwaliteiten 

en talenten van inwoners en hun omgeving uitgangspunt. Als het gaat om professionele inzet geven we ruim baan aan nieuw 

vakmanschap van de hulpverlener. Daarnaast brengen we regelgeving en protocollen terug tot het verantwoorde minimum. 

Maatschappelijke problemen (waaronder excessief middelengebruik en huiselijk geweld) worden zo veel mogelijk voorkómen, 

waarbij ondersteuning en nazorg worden geboden.
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Programmadoel 1: vitale gemeenschappen
We ondersteunen, waar nodig, burgers en gemeenschappen die zelf regie voeren op het zorgen voor elkaar. Zo kunnen 

mensen zo lang mogelijk deelnemen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. 

Uitvoeringsafspraken
1.1 We ondersteunen dit zorgen voor elkaar vanuit het perspectief van gemeenschapsontwikkeling. Ervaring leert ons dat 

wanneer	wij	ons	op	onderdelen	richten,	in	plaats	van	op	het	geheel,	dit	tot	gevolg	heet	dat	gemeenschappen	de	neiging	
hebben zich naar de overheid te richten.

De werkplaats gemeenschapsontwikkeling vervult om die reden een centrale rol in de ondersteuning van gemeenschappen. 

Daar	waar	nodig	zetten	we	speciieke	kwaliteiten	in,	zoals	bijvoorbeeld	is	gebeurd	bij	het	vormgeven	van	de	pilot	hulp	in	de	
huishouding	of	bij	speciieke	vragen	rond	de	dorpsdagvoorzieningen	en	dorpsvervoer.	Bij	het	faciliteren	hoort	nadrukkelijk	
ook de agenderende rol die we als overheid kunnen nemen.

We hebben te maken met een spanning tussen aan de ene kant het eigen ritme van een gemeenschap, en aan de andere kant 

de beleidsontwikkeling van de overheid. We zetten onze rol zo in dat we altijd de gemeenschap voorop zetten. We streven 

naar ruimhartige zorg en ondersteuning vanuit de wetenschap dat ook de gemeenschap zich inzet voor het goede leven. 

Dat betekent een inbedding van zorg en ondersteuning in het alledaagse reilen en zeilen van de gemeenschap met al haar 

initiatieven, mogelijkheden en eigenaardigheden. Aandacht voor de gemeenschap zal die doen groeien. Dat betekent ook dat 

we in onze communicatie uitingen de eigen ontwikkeling van de gemeenschap voorop zetten.

1.2 Wij faciliteren nieuwe initiatieven en ondersteunen de doorontwikkeling van bestaande algemene voorzieningen van de 

gemeenschap.

Hier gaat het onder andere om de dorpsdagvoorzieningen (elk dorp beschikt inmiddels over een dorpsdagvoorziening), 

de pilot hulp bij het huishouden, het vrijwillig dorpsvervoer, de Theaterwerkplaats in Maasbree, Keske 6 in Panningen, de 

Begeleidingsdienst Helden, de Dorpsinfoloketten. Verder helpen we mee aan bewustwording door het stimuleren van veilig 

zelfstandig wonen, met name door deelname aan het Huis van Morgen. 

1.3 Wij werken aan het versterken van netwerken van informele en formele zorg.

Daartoe zetten we onder andere een procesbegeleider in. Dit helpt met name maatschappelijke aanbieders om zich meer 

bewust te zijn van de kracht van de samenleving en hoe daar een bijdrage aan te leveren.

Programmadoel 2: algemene en maatwerk voorzieningen
Er zijn passende maatwerkvoorzieningen beschikbaar aanvullend aan algemene voorzieningen. Tot nu toe is de op 

aanbesteding gebaseerde contractrelatie met de aanbieders de vorm waarin we in de regio voorzieningen inkopen. We gaan 

op zoek naar meer duurzame kwalitatieve relaties met aanbieders.

Uitvoeringsafspraken
2.1 We willen (blijven) inkopen met het oog op de belangen van de burgers en niet primair op de economisch meest 

voordelige aanbiedingen.

We willen duurzame relaties opbouwen met maatschappelijke aanbieders,  gericht op kwaliteit en transparantie, zodat de 

nadelige gevolgen van de marktwerking minder worden, zonder de voordelen van economisch handelen kwijt te spelen. Door 

ook gemeenschappen te betrekken willen we ervoor zorgen dat de juiste kwaliteit op het goede moment aanwezig is. Dat 

betekent ook dat individuele keuzevrijheid er anders uit komt te zien. De keuze komt meer op de verbinding tussen burgers te 

liggen. De belangen van het individu worden in dat collectieve van een gemeenschap geborgd. 

2.2 Onze inzet is gericht op voorzieningen van collectieven.

Een voorbeeld van onze inzet is de pilot hulp in de huishouding. Hierin hebben we krachtig meegedacht om die pilot, juist 

ook vanwege beperkende overheidsregels, mogelijk te maken. Vervolgens zetten we in op collectieve voorzieningen en pas 

als beiden niet passen, komt de maatwerkvoorziening. We werken samen met (zorg)organisaties aan de transformatie, 

waarbij gemeenschapszorg en nabijheid van zorg uitgangspunt zijn. We streven in de driehoek van gemeenschappen, 

maatschappelijke organisaties en gemeente naar kwalitatieve duurzame relaties.  Het zoeken is naar een schaalgrootte van 

voorzieningen die past bij burgers en gemeenschappen. 

2.3 We blijven maatwerk voorzieningen als vangnet aan bieden.

De beweging van maatwerk naar collectieve voorzieningen en voorzieningen van collectieven betekent niet dat 

maatwerkvoorzieningen verdwijnen. De maatwerkvoorziening gaat meer als vangnet dienen, voor het geval dat er een 

hulpvraag	blijt	van	burgers	waarvoor	hun	sociale	netwerk	en/of	algemene	voorzieningen	niet	toereikend	zijn.

2.4 Wij dragen samen met anderen zorg voor voldoende en kwalitatieve voorzieningen op het gebied van zorg en 

ondersteuning. Daarbij worden de voorzieningen zo ingericht dat de transformatie op gang wordt gebracht. Voor de 

algemene voorzieningen blijven we in gesprek met de gemeenschap voor doorontwikkeling en mogelijke nieuwe initiatieven. 

Ondersteuning en waardering van mantelzorgers is hierbij ook aandachtspunt. Afstemming met zorgverzekeraars en 
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zorgkantoor vindt plaats over grenzen en grijze gebieden in wetgeving.

2.5 Onze inzet in de regio is, in lijn met het bovenstaande, gericht op het proces om voorzieningen van  collectieven te 

realiseren. Om deze ambitie verder te verwezenlijken, is het noodzakelijk dat we duurzame, kwalitatieve relaties met 

maatschappelijke aanbieders aangaan. 

2.6 We zetten in op de transformatie van het handelen van professionals. De transitie in het sociaal domein die in gang  is 

gezet	door	de	decentralisaties	heet	de	focus	gelegd	op	wat	een	hulpvrager	wel	kan	in	plaats	van	vooral	in	te	zoomen	op	het	
tekort. In het netwerk ‘Welzijn versterkt’ hebben we ontdekt dat de samenwerking tussen zorgprofessionals zonder de invloed 

van het directe belang van de eigen organisatie een enorme meerwaarde betekende. Meerwaarde voor de hulpvrager en voor 

de	portemonnee	van	de	inancier.	We	zetten	met	de	werkplaats	sociaal	domein	en	met	ondersteuning	van	de	Hogeschool	
Arnhem Nijmegen in op de doorontwikkeling van deze inzichten. Dat betekent ook dat zorgorganisaties op een nieuwe manier 

met hun professionals om moeten gaan, wil de aanpak bestendig zijn. Ook daar is de aandacht op gericht.

2.7 In overleg en samenwerking met belanghebbenden geven we het doelgroepenvervoer zo vorm dat de zelfstandigheid van 

kinderen en overige hulpvragers maximaal wordt bevorderd. Daarbij werken we samen met Limburgse gemeenten via de GMR 

┯┮	せsamenwerkende	gemeenten	boven	┭┬┬.┬┬┬	inwonersそ	aan	het	efectiever	organiseren	van	het	doelgroepenvervoer.

2.8 We werken aan partnership met woningcorporaties.

We maken met hen hernieuwde afspraken over onder andere woningaanpassingen, levensloopbestendig wonen en 

woningtoewijzing van kwetsbare groepen.

Programmadoel 3: maatschappelijke opvang
Er is maatschappelijke opvang voor kwetsbare groepen.

Uitvoeringsafspraken
3.1 We zetten instituties/professionals in om burgers in een kwetsbare positie voldoende te laten deelnemen aan het 

maatschappelijk leven. Het gaat hierbij met name om professionals die werken op thema’s als Beschermd wonen (BW), 

openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en vrouwenopvang. We constateren dat bepaalde groepen juist vanwege de 

aard  van de belemmering niet makkelijk deelnemen aan gemeenschappen. Dat is tweezijdig, zowel vanuit het perspectief 

van de gemeenschap als vanuit het perspectief van de burger in een kwetsbare positie. Daarmee confronteren we beide 

partijen: de mensen die zich uitgesloten voelen/weten en de gemeenschappen die mensen uitsluiten. De kwaliteit van 

gemeenschappen hangt mede af van het antwoord op de vraag hoe zij omgaan met de meest kwetsbaren in hun midden. 

Het gaat hier om het organiseren van een vangnet vanuit de maatschappelijke rol en wettelijke taken van de gemeente. Een 

vangnet is noodzakelijk, bijvoorbeeld als het gaat om beschermd en begeleid wonen, of de aanpak van huiselijk geweld 

en/of ouderenmishandeling. Daarbij houden we niet vast aan de instituties zoals deze nu zijn. We stimuleren met name de 

kanteling	van	georganiseerde	zorg	en	ondersteuning	die	ruimte	geet	aan	gemeenschappen.	We	gaan	voor	kleinschalige	
arrangementen, door de hulpvrager bepaald. Ook vinden wij het belangrijk bewust te sturen op een verandering: van 

handelen op basis van protocollen en regels naar handelen vanuit nieuw vakmanschap. 

3.2 Voor sommige voorzieningen organiseren we hulpverlening met andere gemeenten op grotere (regionale of 

bovenregionale) schaal vanwege de omvang van vraag en aanbod. Daarbij blijven we kritisch op de vraag of hetgeen nu 

nog bovenlokaal georganiseerd is wellicht net zo goed of beter lokaal georganiseerd kan worden, in samenspraak en 

samenwerking met gemeenschappen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opvang van dak- en thuislozen of de verslavingszorg. 

In de regio zijn we aan het kijken hoe we deze regionaal georganiseerde voorzieningen opnieuw vorm kunnen geven 

vanuit		de	gedachte	dat	elke	gemeente	zelf	primair	verantwoordelijk	is	voor	haar	eigen	inwoners.	Uitgangspunten	voor	die	
samenwerking zijn:

•		iedereen	heet	een	dak	boven	het	hoofd,	doet	mee	en	heet	een	veilig	thuis;
•  burgers blijven zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving; 

•  het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie wordt zo dicht mogelijk bij de burger belegd;

•  wonen en begeleiding waar mogelijk in de eigen wijk.

3.3  Lokale netwerkpartners onderhouden een zorgnetwerk. In het zorgnetwerk  stemmen we af om lokale problematiek en 

casussen op  te pakken. Daar hoort het proces van de nazorg rondom de doelgroep ‘ex-gedetineerden’ bij met daarbij de inzet 

hoe	we	dit	lokaal	beter	kunnen	borgen.	De	speciale	zorg	in	het	netwerk	betret	ook	de	groep	ゃverwarde	mensenゅ	.	Samen	met	
Vorkmeer kijken we hoe we de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling nog 

beter kunnen benaderen en aanpakken. Eén en ander doen we in goede samenhang en samenspraak met bovenlokale 

netwerken.

Programmadoel 4: positieve gezondheid
We faciliteren gemeenschappen en burgers in het bevorderen van een verantwoorde levensstijl in het licht van de sociale, 

fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.
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Uitvoeringsafspraken
4.1 We zetten in op positieve gezondheid. Deze benadering focust behalve op lichaamsfuncties en mentaal welbevinden ook 

op zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. In deze doelstelling zit de 

relatie met de Wet Publieke Gezondheid opgesloten inclusief onze wettelijke taken die we voor een belangrijk deel hebben 

ondergebracht bij de GGD. We onderscheiden twee perspectieven om gezondheid te bevorderen: positieve gezondheid en 

preventie.

Het gaat bij positieve gezondheid om het in gang zetten van een beweging die focust op dat wat je wel kunt, op je kwaliteiten 

en	mogelijkheden	en	op	de	behoete	tot	verbinding	met	de	ander.	De	oorsprong	van	de	omslag	in	dit	denken	en	doen	ligt	
in een huisarts/professional die de mens als geheel tot uitgangspunt neemt en niet de klacht. Dit inzicht kan leiden tot 

een verregaande verandering in het denken en doen van de professional. Omdat niet alleen het probleem, maar eerst de 

oorzaak wordt verkend komt er meer diepte in de relatie tussen professional en hulpvrager. Dat leidt tot gezondheidswinst 

en vermindering van gezondheidsconsumptie. En ook sociale vraagstukken worden hiermee minder medisch, wat een 

belangrijke vooruitgang is. Positieve gezondheid zet daarmee vooral in op de kwaliteit van professioneel handelen. 

4.2 Een aanvullend perspectief van positieve gezondheid is dat we van individu naar gemeenschap schakelen. Het individu 

leet	in	interactie	met	andere	individuen;	als	die	interactie	niet	goed	is	kan	dit	mensen	in	de	problemen	brengen.	Door	vanuit	
dit	perspectief	het	gesprek	aan	te	gaan	met	gemeenschappen	gaan	we	er	vanuit	dat	er	een	krachtig	efect	ontstaat,	zodat	
ook	meer	kwetsbare	individuen	zich	kunnen	nestelen	in	die	gemeenschap.	Dit	is	het	gemeenschapsefect	van	positieve	
gezondheid. Hiermee leggen we dus nadruk op verbinding tussen mensen in plaats van uitsluitend op het individu. Een 

welbegrepen afhankelijkheid die mensen van elkaar hebben. Belangrijk is het om in een gemeenschap aandacht te hebben 

voor opvoeden en opgroeien, voor psychisch welbevinden in alle stadia van het leven, voor meetellen en meedoen. Daar is 

ruimte voor het idee van positieve gezondheid in een vitale gemeenschap. Hier willen we een fundamentele omslag waarbij 

de gemeenschappen en hun eigen ontwikkelpotentie de norm zijn. De aandacht is gericht op bewustwording, zowel bij 

burgers en professionals en op een duwtje in de rug in de richting van een meer vitale gemeenschap.

4.3 We zetten preventie nog selectiever in gelet op de benadering van positieve gezondheid. Juist vanuit positieve gezondheid 

wordt gewezen op de beperking van de normatieve benadering van preventie. Dat is een benadering die vooral inzoomt op 

de problemen zoals overgewicht, eenzaamheid, excessief middelen gebruik, mentale verslavingen aan gamen of porno. Het 

is ook sterk normatief, van buitenaf wordt de burger geschikt gemaakt om te werken en gezond te zijn om te consumeren. 

En dan is eigen kracht, ontdekken wat je nog wel kan, een te beperkte benadering.  Preventie is een normatieve benadering. 

Soms is preventie logisch om te doen vanuit de wettelijke taken. Denk aan epidemiologie en ook screeningsprogramma’s 

om ziekten vroegtijdig op te sporen. Anders wordt het als leefstijl het aandachtspunt van preventie wordt. Dan komt de 

maakbaarheid van het individu om de hoek kijken. Dit deel willen we heel nadrukkelijk in de gemeenschappen terug leggen. 

Dit vraagt om terughoudendheid om zelf diensten te leveren of projecten te doen. Agendering in de gemeenschappen zelf is 

dan de uitdaging. En vervolgens is het dan de crux om ons goed te verhouden tot de opbrengst van de gesprekken over dit 

thema in gemeenschappen. En natuurlijk kan dit op de ene plaats heel snel en is er op een andere plek veel tijd nodig om dit 

te laten groeien. Ook is het niet zwart-wit. We zullen heel zorgvuldig moeten afwegen wanneer directe preventie wordt ingezet 

en wanneer we het handelen van gemeenschappen als bron van verandering aanspreken. Middelengebruik, eenzaamheid, 

pesten, eetgewoonten, het zijn allemaal zaken die een uitingsvorm zijn van kwaliteit en vitaliteit van gemeenschappen. Heel 

belangrijk is dat het een organische beweging wordt waarbij allerlei maatschappelijke partijen in dezelfde richting werken. 

Deze beweging vraagt om een andere focus van onszelf en van tal van overige partijen, bijvoorbeeld  zorgverzekeraars, 

onderwijs- en welzijnsorganisaties en zeker ook de vele zorgprofessionals in de 1e lijn. 

4.4 Het college stelt een beleidskader positieve gezondheid en gezondheidspreventie op. Het college zal bij het formuleren 

van het gemeentelijk preventiebeleid en gezondheidsbeleid vanuit bovenstaande inzichten preventie en positieve 

gezondheid ten opzicht van elkaar positioneren. Met gemeenschappen, maatschappelijke instituties en professionals 

wordt een samenwerkingsprogramma opgezet in het kader van gezondheidsbevordering. Het beleidskader gaat in op 

het  zorgdragen voor gezondheidsbescherming van risicogroepen in samenwerking met de GGD. Deze kaderstelling vormt 

hiervoor de basis.

Programmadoel 5: toezicht en naleving
We verhogen het bewustzijn bij cliënten en zorgaanbieders over de regels rond het Persoonsgebonden budget en/of 

contractuele verplichtingen; zodat ze deze meer uit zichzelf naleven.

5.1 We zetten handhaving in op rechtmatigheid, doelmatig gebruik van middelen én veiligheid van cliënten. De gemeente is 

verantwoordelijk	voor	zowel	de	kwaliteit	als	het	toezicht	op	de	uitvoering	vanuit	de	Wmo.	De	Wmo	heet	als	doel	dat	de	juiste	
zorg en ondersteuning op de juiste plaats wordt gegeven en de middelen daaraan worden besteed. Dat vraagt om inzicht in 

de aard en omvang van fouten en fraude en om een aanpak van fraudepreventie en handhaving.  Het verschil in handhaving 

zit vooral in het feit dat het risico op misbruik zich vooral voordoet bij de zorgaanbieders (80%) en slechts voor een klein 

deel	bij	de	cliënten	せ┮┬%そ.	De	toezichthouder	heet	hierin	een	belangrijke	rol,	die	ondersteund	kan	worden	door	de	sociale	
recherche. Het uitwisselen van informatie binnen onze regio, landelijk  en met partners zoals de SVB en  Justis (onderdeel 

van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) is noodzakelijk. Zorgaanbieders werken namelijk vaak niet alleen binnen onze 

gemeentegrenzen maar ook (ver) daarbuiten. Onze aanpak doen we in samenspraak met de gemeenten in de regio.
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5.2  We informeren vroegtijdig. Juiste en tijdige informatie is een belangrijk facet van fraudepreventie. Wij communiceren 

zowel	schritelijk	als	mondeling	met	onze	cliënten	en	zorgaanbieders.	Daarbij	sluiten	we	zoveel	mogelijk	aan	bij	het	
communicatieniveau van onze cliënten. Ten aanzien van de zorgaanbieders wordt aansluiting gezocht bij de (regionale) 

inkoopprocedures. We zijn alert op signalen ten aanzien van  rechtmatigheid, doelmatigheid en cliënt-veiligheid. Wij reageren 

snel en adequaat op signalen van de cliënt, zorgverlener, consulenten WIJZ en derden - zoals familie/buren van cliënt, de 

SVB en  Justis - en koppelen terug aan de melder voor zover dit toegestaan en/of afgesproken is. Daarnaast informeren wij de 

regiogemeenten over ons onderzoek en, indien van toepassing en toegestaan, gemeenten of instanties buiten onze regio.

Programma 2.3 Jeugd en Onderwijs

De verhouding met de waardenoriëntatie en de omgevingsdoelen  
Als gemeente staan we een samenleving voor waarin burgers bereid zijn om zodanig onderling betrokken te zijn dat het 

opvoeden en opgroeien van jeugdigen bevordert. Kinderen gedijen goed in een vitale gemeenschap. Dit thema ligt primair 

bij de gemeenschap zelf. Als gemeente hebben we hier een groot belang bij. Onze rol is die van faciliteren. We willen de 

beweging naar gemeenschapszorg, menselijke maat van de gemeenschappen, vakmanschap van de professional en een 

door de zorgvrager bepaald arrangement ondersteunen. Daartoe zetten we in op duurzame kwalitatieve relaties tussen 

zorgorganisaties, gemeenschappen en de overheid. Relaties die gebaseerd zijn op samenwerking. Vakmanschap van 

de professional en een door de zorgvrager bepaald arrangement vragen om het doorontwikkelen van professionals. Als 

gemeente faciliteren we in netwerken met als doel onder meer dat professionals elkaar leren kennen en dat ze weet hebben 

van en verbonden zijn met de lokale context.

De aanvullende aandacht voor de vele partijen in een gemeenschap die betrokken zijn bij opvoeden en opgroeien laat 

onverlet dat de wetgever duidelijk is over het primaat van ouders en de verantwoordelijkheid van tal van maatschappelijke 

partijen waaronder onderwijs, maar bijvoorbeeld ook de gemeente in het kader van de Jeugdwet. De  verantwoordelijkheden 

van ouders, scholen en de aanvullende aandacht van gemeenschappen vraagt om een nieuw evenwicht waarbij het belang 

van het kind centraal staat.

De	Jeugdwet	geet	aan	de	gemeenteraad	de	opdracht	om	periodiek	een	plan	vast	te	stellen	over	het	door	de	gemeente	
te voeren beleid op preventie, jeugdhulp, de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De 

onderdelen waarvoor in ieder geval aandacht moet zijn: 

a. wat de gemeentelijke visie en doelstellingen zijn van dit beleid en welke acties in de door het plan bestreken periode zullen 

worden ondernomen;

b. de samenhang met de verantwoordelijkheid van het college inzake Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld 

en kindermishandeling);

c. de resultaten die de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst te behalen, hoe gemeten wordt of 

deze resultaten zijn behaald en welke outcome criteria gehanteerd worden ten aanzien van jeugdhulpaanbieders en 

gecertiiceerde	instellingen;
d. hoe wordt gewaarborgd dat de toegang tot de jeugdhulp en de jeugdhulpaanbieders voldoet aan de norm van 

verantwoorde werktoedeling;

e.	op	welke	wijze	de	gemeenteraad	en	het	college	zich	hebben	vergewist	van	de	behoeten	van	kleine	doelgroepen;
f. hoe het college uitvoering zal geven aan het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Onder dit programma vallen: de uitvoering van de wettelijke kaders van de Jeugdwet,  de Leerplichtwet, de Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk en het leerlingenvervoer.

Missie
Opvoeden en opgroeien zien wij als een ‘gemeenschapsverantwoordelijkheid’. Wij stimuleren gemeenschappen om ‘hun 

jeugd’ (0-23 jaar) te laten ontdekken wat ze willen in dit leven, met ruimte voor ontwikkeling van het sociale en culturele. 

Basisvoorzieningen zoals onderwijs en kinderopvang spelen hierin een belangrijke rol. Als daarvoor aanleiding is spreken we 

deze partijen aan op hun rol en verantwoordelijkheid. Als ouders tegen vragen of problemen aanlopen, is er professionele hulp 

die erop is gericht de opvoedvaardigheden van ouders te bevorderen. Daarnaast zetten we erop in de eigen mogelijkheden en 

het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de sociale omgeving in te schakelen en te herstellen. Daarbij 

richten wij ons op het voorkómen van en vroege interventie bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en 

stoornissen. Deze hulp zetten we waar mogelijk aanvullend in op wat de gemeenschap hierin zelf kan betekenen.

Als er sprake is van meervoudige problematiek wordt integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders geboden. Bij dit soort 

interventies staat het kind voorop. We geven ruim baan aan vakmanschap van de zorgprofessional en brengen regelgeving en 

protocollen terug tot het verantwoorde minimum. Wij bevorderen de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij 

opgroeit.
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Programmadoel 1: opvoeden en opgroeien
Wij ondersteunen gezinnen en gemeenschappen bij het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren.

Uitvoeringsafspraken
┭.┭	We	stimuleren	dat	een	gemeenschap	bewust	en	actief	vorm	en	inhoud	geet	aan	het	opvoeden	en	opgroeien	van	kinderen.	
We ondersteunen de beweging dat de omgeving waarin het kind opgroeit ook daarvoor de verantwoordelijkheid neemt. Voor 

kinderen en jongeren vormen het eigen gezin, familie, vrienden, de kinderopvang, de school, de verenigingen hun dagelijkse 

leefwereld.	De	hele	leefwereld	heet	invloed	op	het	gezond	en	veilig	opgroeien.	De	verantwoordelijkheid	voor	het	gezond	en	
veilig opgroeien van jeugdigen ligt primair bij de ouders en de jeugdige zelf. Het moet voor ouders en professionals dan ook 

vanzelfsprekend zijn dat ouders zelf de regie nemen en houden over de opvoeding van hun kinderen. We willen daarnaast dat 

de gemeenschap als geheel zich meer bewust is van deze verantwoordelijkheid. 

Preventie wordt aanvullend ingezet waarbij professionals  ruimte geven aan ouders en gemeenschappen om 

verantwoordelijkheid te nemen.

Programmadoel 2: jeugdhulp
Kinderen, jongeren en gezinnen krijgen de hulp die nodig is. 

Uitvoeringsafspraken
2.1 We zorgen ervoor dat de juiste hulp beschikbaar is. Onze maatschappelijke partners werken vanuit een gedeelde visie op 

opvoeden en zorg voor jeugd. Een belangrijk middel om aan te sluiten op de waardenoriëntatie en de omgevingsdoelen is de 

kwaliteit	van	de	professional.	Deze	kwaliteit	is	ook	nodig	om	aan	te	sluiten	op	de	persoonlijke	behoeten	en	de	mogelijkheden	
van de jeugdige en het gezin en het zoeken naar een meer kwalitatieve oplossing. Door hierbij uit te gaan van maatwerk 

stellen we het vakmanschap van de professional centraal in plaats van protocollen. Dit doel is aanvullend op programmadoel 

1. Bij programmadoel 1 ligt de nadruk op een zich ontwikkelende gemeenschap waarin de verantwoordelijkheid voor het 

opvoeden	en	opgroeien	breder	wordt	getrokken.	De	professional	heet	zich	daarmee	tot	beide	perspectieven	te	verhouden』	
zowel de direct betrokkenen als de bredere omgeving.

2.2  Er zijn goede professionals beschikbaar. Professionals in Peel en Maas hebben de competenties en instrumenten om 

vroeg problemen te signaleren en daar naar te handelen. Dit doen zij vanuit de gedeelde visie op opvoeden en zorg voor de 

jeugd.

2.3 Ouders voeren regie over de opvoeding van hun kind. We ondersteunen opvoedingsvragen. Dat onze inwoners vragen 

hebben over opvoeden is normaal. Ouders voeren de regie over de opvoeding van hun kind. De vraag van het kind, jongere 

en het gezin staat hierbij centraal. Professionele hulp is erop gericht ouders regie te laten voeren  en toe te rusten, zodat zij 

zoveel mogelijk vanuit de eigen kracht en het eigen sociale netwerk oplossingen vinden voor vragen en eventuele problemen. 

2.4  We organiseren de hulp dichtbij. Wanneer kinderen, jongeren of gezinnen uit Peel en Maas ondersteuning nodig hebben, 

wordt dit tijdig en waar mogelijk in eigen omgeving geboden. 

2.5  Er wordt integrale hulp aan gezinnen verleend. We hanteren hierbij het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’.

2.6  De gezinscoach is vast aanspreekpunt voor het gezin. De gezinscoach is er voor jeugdigen van 0-23 jaar en hun gezin. 

Kinderen, jongeren en/of ouders hoeven slechts één keer een hulpvraag te stellen. En het gezin wordt met zo min mogelijk 

hulpverleners geconfronteerd.

2.7 We werken volgens het principe van verantwoorde werktoedeling. We houden bij het aannemen van gezinscoaches 

rekening met de norm van de verantwoorde werktoedeling. Dat betekent dat alleen geregistreerde jeugdwerkers en 

geregistreerde gedragswetenschappers worden aangenomen. Voor de ingekochte jeugdhulp geldt dat in het programma van 

eisen de eis wordt opgenomen dat wordt gewerkt volgens de norm van verantwoorde werktoedeling.

2.8 We zetten de juiste hulp in. Kinderen,	jongeren	en	gezinnen	uit	Peel	en	Maas	worden	zoveel	mogelijk	eerder	en	efectiever	
ondersteund in hun eigen leefomgeving. Het gebruik van intensievere, duurdere zorg neemt daarmee af.  De hulp is zo 

intensief als nodig en duurt zo lang als nodig.

2.9  We leveren maatwerk. In individuele gevallen kijken we altijd naar wat nodig is en leveren maatwerk, ook in het geval van 

kleine doelgroepen. We hebben daarom geen algemene beleidslijn voor kleine doelgroepen. Signalen (van onder meer kleine 

doelgroepenそ	kunnen	leiden	tot	gesprekken	met	aanbieders	om	speciiek	aanbod	te	leveren.

2.10 We grijpen actief in als de veiligheid van het kind in het geding is. Als ouders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding 

niet meer kunnen dragen, de omgeving niet adequaat aanvult en de veiligheid van het kind in het geding is, stellen we ons 

actief op om de juiste hulp in te zetten. Zo nodig kan dat ook gedwongen hulp zijn.
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Programmadoel 3: zelfredzaamheid
Kinderen en jongeren worden in staat gesteld om te groeien naar zelfstandigheid, om voldoende zelfredzaam te zijn en 

maatschappelijk	te	participeren.	Daarbij	wordt	rekening	gehouden	met	hun	leetijd	en	ontwikkelingsniveau.

Uitvoeringsafspraken
3.1  We werken aan een gezonde en veilige omgeving die bijdraagt aan de kansen voor kinderen. Ieder kind moet de kans 

krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfbewuste, betrokken en leergierige jongvolwassene met een maatschappelijke 

startkwaliicatie.	Een	jong	volwassene	die	in	staat	is	om	verantwoordelijkheid	te	nemen	voor	zijn	omgeving	en	die	bijdraagt	
aan de eigen vitale gemeenschappen. Dit betekent een focus op kansen: een gezonde positieve opvoeding, de mogelijkheid 

een opleiding af te maken, talentontwikkeling en participatie in de samenleving. 

3.2 Het unieke perspectief van elk kind en elke jongere ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en daar sluiten we op aan. Een kind 

hoet	niet	perfect	te	zijn』	iedereen	heet	eigenschappen	die	sterk	en	minder	sterk	ontwikkeld	zijn.	Kinderen	ontwikkelen	zich	
binnen de capaciteiten die zij hebben, soms begrensd door een handicap of een stoornis.

3.3 We ondersteunen goede basisvoorzieningen. Voor minimaal 85% van de jeugdigen uit Peel en Maas zijn de algemeen 

toegankelijke basisvoorzieningen, zoals kinderopvang (inclusief peuterprogramma, VVE), school, consultatiebureau, jeugd- 

en jongerenwerk en gezinscoach, toereikend bij het opvoeden en opgroeien. Zij hebben geen specialistische ondersteuning 

nodig. 

 

3.4  We versterken waar nodig het opvoedkundig klimaat. Het opvoedkundig klimaat wordt door professionele inzet in 

gezinnen, dorpskernen, scholen en in voorzieningen zoals kinderopvang, versterkt. Daarbij wordt aangevuld op de inzet 

van gemeenschappen, op de ontwikkeling van jeugdigen en op het vermogen van ouders om hun rol te nemen. Daar waar 

professionele ondersteuning nodig is, richt die zich zoveel mogelijk  op preventie en de inzet van 

een sociaal netwerk.

3.5 We zetten gezinscoaches in. We zetten gezinscoaches in die zelf hulp en ondersteuning kunnen bieden aan gezinnen en 

die indien nodig andere beschikbare ondersteuning binnen het Sociaal Domein of gespecialiseerde hulp in kunnen zetten. 

De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren, en werken aan het herstel van het gewone leven inclusief deelname aan de 

gemeenschap, zijn hierbij uitgangspunt.

3.6 We werken samen met Veilig Thuis als achtervang. Het college maakt samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis. De 

gezinscoaches werken samen met Veilig Thuis als de veiligheid van kinderen in gevaar komt. 

┯.7	We	dragen	bij	aan	het	behalen	van	een	maatschappelijke	startkwaliicatie.	Dit doen we via het voorkomen van voortijdig 

schoolverlaten en het minimaliseren van schoolverzuim via onze leerplicht-verantwoordelijkheid en het verzorgen van 

leerlingenvervoer. 

3.8  We stimuleren voor- en vroegschoolse educatie. Voor- en vroegschoolse educatie  stimuleert kinderen zo vroeg mogelijk 

om te kunnen ontwikkelen. 

3.9 We werken samen met jeugdpartners. We stimuleren samenwerking, gezamenlijke visieontwikkeling, vernieuwing en 

uitvoering bij organisaties die zich bewegen op de terreinen van jeugd en onderwijs. Hiervoor organiseren we onder andere 

een Lokaal Educatief Overleg, waarin onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en gemeente relevante thema’s met 

elkaar aanpakken.

3.10 We faciliteren talentontwikkeling. We stimuleren een infrastructuur die talentontwikkeling (in de brede zin van het 

woord) van jongeren faciliteert. Dit betekent een focus op kansen. De bijzondere positie van het onderwijs in het behalen van 

startkwaliicaties	maakt	dat	we	met	ze	in	gesprek	gaan	om	te	onderzoeken	op	welke	wijze	we	uitstroom	op	hogere	niveaus	
kunnen bevorderen, waar kansen liggen door een vernieuwende inzet zoals bij ‘het ontdeklab’.

3.11  We bevorderen een inclusieve samenleving. We bevorderen dat kinderen en jongeren met of zonder beperking of 

chronische ziekte samen opgroeien in een inclusieve samenleving: samen spelen, samen naar school, samen sporten en 

gebruik maken van dezelfde voorzieningen.  Dit doen we door het onderwerp via de werkplaats gemeenschapsontwikkeling 

te agenderen bij dorpsoverleggen, de inzet van buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen en door met het onderwijs 

duidelijke afspraken te maken over de inzet van extra zorg, ondersteuning of hulpmiddelen door de gemeente voor kinderen 

en jongeren met een beperking als het onderwijs daar niet in kan voorzien. Ook leveren we extra inspanning om jongeren met 

een beperking aan een duurzame arbeidsplaats te helpen, in samenwerking met onderwijs en arbeidsmarkt.

Programmadoel 4』 eficiënte en efectieve inzet van jeugdhulp
We zorgen ervoor dat hulp en ondersteuning integraal en samenhangend worden opgepakt in samenwerking tussen ouders, 

omgeving en jeugdhulppartners. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, partners en gemeenschap, 

om	binnen	het	inanciële	kader	van	het	rijk,	de	zorg	en	ondersteuning	voor	jeugdigen	en	hun	gezinnen	te	organiseren	en	
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verantwoord met gemeenschapsgeld om te gaan. 

Uitvoeringsafspraken
4.1 Onze partners werken vanuit een gedeelde visie op opvoeden en zorg voor jeugd.

Hierin ligt de opdracht besloten dat er aandacht is voor de pedagogische samenleving en zich ontwikkelende 

gemeenschappen enerzijds en anderzijds de eigen rol en taak. Het perspectief van handelen is dat de eigen rol en taak zo 

wordt ingevuld dat de inclusieve gemeenschap kan groeien. Een belangrijk middel om aan te sluiten op de waardenoriëntatie 

en de omgevingsdoelen is de kwaliteit van de professional. Professionele kwaliteit is ook gevraagd bij het aansluiten bij 

de	persoonlijke	behoeten	en	de	mogelijkheden	van	de	jeugdige	en	het	gezin	en	het	zoeken	naar	een	meer	kwalitatieve	
oplossing. Door hierbij uit te gaan van maatwerk stellen we het vakmanschap van de professional centraal in plaats van 

protocollen.

4.2  We stimuleren samenwerking. De	ondersteuning	en	zorg	die	wordt	aangeboden	is	zo	efectief	dat	herhaling	van	dezelfde	
zorgvraag van een gezin zo weinig mogelijk voorkomt. Om dit te bereiken stimuleren we de samenwerking tussen de partners 

in de jeugdhulpketen in Peel en Maas (en de regio Noord-Limburg).

4.3  We sturen op eenvoud van organiseren en regels. We dragen bij aan het vereenvoudigen van de organisatie van de 

zorgstructuur en een vermindering van de regeldruk. 

4.4 We gaan met partners op transformatiereis. We maken (regionale) afspraken met onder meer jeugdhulp aanbieders, 

de instellingen voor kinderbescherming en jeugdreclassering, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming om een 

transformatie van de aanpak zoals verwoord in de waardenoriëntatie sociaal domein en de missie te realiseren.

Leeswijzer
Vanaf hier start het thema Vitale gemeenschappen. Op deze plaats worden de waarden benoemd en de daarbij behorende 

omgevingsdoelen. Na dit deel volgen de vier programma’s van het thema Vitale Gemeenschappen: programma 3.1 

gemeenschapsontwikkeling; programma 3.2 onderwijshuisvesting; programma 3.3 sport en bewegen en 3.4 kunst en cultuur.
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De waarden en omgevingsdoelen Vitale 

gemeenschappen 

De expertgesprekken 
Twee keer zijn betrokken experts met elkaar in gesprek geweest over wat we als gemeente het thema ‘Vitale 

Gemeenschappen’ noemen. 

Op woensdag 2 december 2015 vertelde een groep van maar liefst 30 experts elkaar over hun ‘trotse verhaal’: een 

persoonlijke ervaring over Vitale Gemeenschappen waarvan ze vinden dat het bijdraagt aan een mooie toekomst binnen dit 

thema.	Uit	deze	verhalen	hebben	we	een	aantal	richtinggevende	waarden	gedestilleerd.	Soms	omdat	deze	waarden	tijdens	
de gesprekken expliciet aan de orde kwamen, soms omdat deze waarden wat meer onder de oppervlakte sluimerden. De 

waarden die we ontdekten komen terug in deze notitie. Dit doen we in de vorm van een spanningsboog. Dat wil zeggen dat 

we een lijn tekenen met twee uitersten. We geven aan wat onze huidige positie (het zwarte bolletje) is op deze lijn en naar 

welke positie we ons willen ontwikkelen (het blauwe bolletje op deze lijn). We kiezen voor deze vorm, omdat deze mooi de 

beweging laat zien die we willen doormaken en omdat deze vorm de mogelijkheid biedt om nuancering aan te brengen door 

positie te kiezen tussen de twee uitersten van deze spanningsboog. De werkelijkheid is immers bijna nooit zwart of wit.

Op woensdag 17 februari 2016 bespraken we tijdens een vervolgbijeenkomst deze spanningsbogen met experts. Voor een 

deel waren dit mensen die ook bij het eerste gesprek van 2 december aanwezig waren en voor een deel waren dit mensen die 

‘vers’ aanschoven. We vroegen de aanwezige experts of ze zich herkenden in de spanningsbogen die we benoemd hebben 

vanuit het eerste gesprek en of hier nog wezenlijke aanvullingen op waren. Er werd voorgesteld om het zwarte bolletje – dat 

de huidige positie op de spanningsboog ‘van een sturende overheid naar een faciliterende overheid’ bepaalt – wat meer 

richting faciliterende overheid te verschuiven en voor het overige kwamen er geen aanvullingen op de spanningsbogen. 

Vervolgens gingen de experts met elkaar in gesprek, waarbij de hoofdvraag was welke stappen deze experts zelf zouden 

kunnen zetten om van deze waarden (nog meer) werkelijkheid te maken. In deze gesprekken ging het daarnaast ook om 

de vraag wat de overheid in ondersteunende zin voor gemeenschappen en gemeenschapsontwikkeling kan betekenen. De 

stappen	die	door	de	aanwezigen	werden	genoemd	tret	u	onder	de	spanningsbogen	in	deze	notitie	aan.	Uit	deze	stappen	zijn	
‘omgevingsdoelen’ gedestilleerd: concrete stappen die partijen buiten de overheid zelf kunnen zetten om bij te dragen aan 

het Goede Leven in Peel en Maas.

De waardenoriëntaties en de stappen daar naartoe

1.  Van Soleren naar Teamplay

De waardenoriëntatie

In de tijdsgeest waar we ons momenteel in bevinden staan het individu en individueel presteren centraal. We hoorden vaak 

terug dat deze oriëntatie op het individu geen oplossingen biedt voor de uitdagingen waar we momenteel voor staan. We 

hoorden terug dat er collectieven nodig zijn om sterke gemeenschappen te vormen. Groepen inwoners die vanuit een gedeeld 

eigen	belang	en	een	empathische	levenshouding	zelf	hun	kwaliteit	van	leven	deiniëren	en	ontwikkelen.	ぇSamenwerkenぉ,	
‘collectieven’, ‘coöperaties’ en andere termen die de kracht van ‘Teamplay’ illustreren, dragen bij aan een vitale toekomst. In 

de praktijk zien we al mooie voorbeelden van gemeenschappen die het belang van deze beweging inzien en hier in de praktijk 

proberen	vorm	en	inhoud	aan	te	geven.	De	dorpsvisie	van	Egchel	beschrijt	bijvoorbeeld	de	zoektocht	naar	onaangeboorde	
kennis in de gemeenschap en in diverse visies zie je de samenwerking van verenigingen terug.

De mensen die we spraken zien daarbij dat de vormen waarin mensen samenwerken ‘minder vast’ worden. Steeds vaker gaat 

het	om	tijdelijke,	ぇluïdeぉ	vormen	van	samenwerking.	Kartrekkers	zijn	eerder	bereid	de	handen	uit	de	mouwen	te	steken	als	
het om afgeronde taken/projecten gaat.

Soleren Teamplay

Dhr. Jan Linsen: “Vroeger was er een actievere gemeenschap. Familie zorgde voor elkaar. Deze betrokkenheid zie ik 
graag terugkomen. Vooruit naar vroeger.”

Dhr. Huub Grommen: “In Meijel is er een ouderenloket gerealiseerd. Er bestonden allemaal losse ‘eilandjes’ die met 
dit loket op een natuurlijke wijze met elkaar verbonden zijn. Betrokken inwoners en organisaties zoals De Zonne-
bloem zijn samen op zoek gegaan Van Ik naar Samen.”
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De stappen daar naar toe
1.  Er is veel ‘onaangeboorde’ kennis en tijd in de gemeenschap aanwezig. Investeer als gemeenschap in het aanboren van dit  

      potentieel en mobiliseer de mensen die nog minder actief zijn. Zoek hierbij naar de gedeelde belangen.

2.  Focus hierbij op het mobiliseren van jeugd, omdat de verwachting is dat deze minder zijn gebonden aan de structuren van  

      gisteren. 

3.  Zorg dat je elkaar kent. Zoek elkaar op, investeer erin dat bestaande initiatieven en buurten elkaar kennen en investeer in  

      onderlinge relaties.

4.  Zoek vanuit de gemeenschap ook naar bovenlokale samenwerking, bijvoorbeeld in de regio. Hierdoor kun je krachten  

      bundelen en van elkaar leren.

5.  Denk als gemeenschap ook na over je eigen ‘huishoudboekje’; hoe zorg je er in gezamenlijkheid voor dat het ‘dak van de  

      gemeenschap dicht kan worden gehouden’? 

De omgevingsdoelen
1.  Gemeenschappen investeren in het onderhouden en verstevigen van hun eigen basis, door samenwerking te bevorderen  

      en door te zoeken naar verrassende verbindingen.

┮.		Gemeenschappen	zoeken	elkaar	op	waar	ze	dit	nodig	vinden,	denken	na	over	hun	eigen	behoete	aan	kennis	en	 
      ontwikkeling en geven hier in gezamenlijkheid vorm en inhoud aan.  

2.  Van ‘de onderdelen centraal’ naar ‘het geheel centraal’

De waardenoriëntatie 

Zoals hierboven aangegeven willen de experts die we spraken naar een situatie toe waarin de gemeenschap meer in de eigen 

driverseat zit. In dat kader hoorden we ook terug dat het goed is dat een gemeenschap, nog meer dan nu al wordt gedaan, 

vanuit het geheel gaat kijken naar de uitdagingen waar men als gemeenschap voor staat. 

Deze brede blik is nodig om als lokale gemeenschap de beperkt beschikbare ‘gemeenschapstijd en -expertise’ op het juiste 

moment aan het juiste thema te besteden, in plaats van dit te besteden aan thema’s die vanuit het perspectief van de delen 

mogelijk van belang zijn, maar vanuit het geheel bezien net wat minder urgent zijn.

De stappen daar naar toe
1.  Het maakt een gemeenschap krachtig als de onderdelen van deze gemeenschap samen nadenken over de eigen identiteit  

      en de sterke punten van deze gemeenschap. Stel een toekomstbeeld, een visie, op over dit geheel. Respecteer hierbij de  

      historie en identiteit van de onderdelen. 

2.  Het helpt als dit proces wordt aangejaagd door een communicatief platform dat het geheel overziet, zoals bijvoorbeeld een  

      dorpsoverleg in het geval van de kern als gemeenschap. 

3.  Soms wordt de urgentie om te focussen op het geheel nog niet breed gevoeld in een gemeenschap. Dan kan het helpen  

      als een dorpsoverleg of een ‘sidewatcher’ (die rol zou een overheid bijvoorbeeld kunnen pakken) het belang van het geheel  

      agendeert.  

4.  Investeer in verbinding van al bestaande gemeenschapsinitiatieven.

5.  ‘Opvoeden en opgroeien’ is in veel kernen een actueel thema. Centrale vraag hierbij is of de gemeenschap in brede zin  

      meer verantwoordelijkheid wil nemen bij het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Dit vraagt dat de gemeenschap  

						ook	zeggenschap	heet	over	maatschappelijke	organisaties,	zoals	bijvoorbeeld	het	onderwijs.	Het	is	zinvol	om	 
      gemeenschappen uit te dagen  of en hoe opvoeden en opgroeien weer meer tot een gemeenschapsverantwoordelijkheid   

      wordt.

De onderdelen

centraal

Het geheel centraal

Dhr. Joost Stemkens: “Als voorzitter van het dorpsoverleg Meijel zoek ik nadrukkelijk het gesprek met de buurtver-
enigingen; juist omdat ik geloof dat er veel gemeenschapskracht op buurtniveau ligt. Ik daag ze uit om nadrukkelijk 
na te denken over de rol die ze zouden kunnen nemen als buurtvereniging. Een rol die verder gaat dan het organise-
ren van buurtfeesten en paaseieren zoeken. Dit heet geleid tot een ambitieboek en bewustzijn bij buurtverenigin-
gen dat ze een bredere rol met meer maatschappelijke waarde zouden kunnen pakken.” 

Mevrouw Ine Jacobs: “Verbinden is nodig, meer van ons eiland afkomen. Weten hoe je elkaar kunt versterken, 
daar gaat het om. Het doen en denken ‘ontschotten’, uit de hokjes komen. Zowel in de gemeenschap als bij 
de gemeente.” 
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De omgevingsdoelen
1.  Gemeenschappen ontwikkelen zich tot krachtige sociale verbanden en geven zelf richting en invulling aan hun sociale en  

      fysieke leefomgeving.

2.  In dat kader stellen gemeenschappen, waar dit hun eigen ontwikkelproces helpt, een droombeeld van hun eigen inclusieve  

      toekomst op. 

3.  Van een Sturende Overheid naar een Faciliterende Overheid

De waardenoriëntatie

We hoorden terug dat Vitale Gemeenschappen ‘van onderop’ ontstaan. Duurzame, vitale gemeenschappen ontstaan 

vanuit een door verenigingen en betrokken burgers gedragen, open proces en niet omdat deze door een overheid worden 

afgekondigd. De kennis, competenties en ervaring die nodig zijn om een Vitale gemeenschap in stand te houden zijn meer dan 

voldoende aanwezig. De kunst voor de mensen die actief zijn in deze gemeenschap is om dit aan te boren. De kunst voor ons 

als overheid is om op een goede manier met onze ‘vakkennis’ aan te sluiten op de ‘contextkennis’ (de kennis van de lokale 

situatie en de lokale omstandigheden) die al in de gemeenschap aanwezig is.  De betrokken experts die wij spraken zien onze 

rol als faciliterend waar nodig, wat meer op de achtergrond, ruimte latend, bescheiden en – als het de integraliteit of heelheid 

van het debat bevordert – agenderend en stuwend. Maar niet achter het stuur, op de driverseat. Daar zit de gemeenschap 

immers zelf. Ons wordt gevraagd om doelregels te maken, dit zijn regels die gemeenschapsdoelen ondersteunen, in plaats van 

regels te maken die gemeenschapsinitiatief belemmeren. De experts die we spraken riepen ons krachtig op om minder beleid 

te maken, ‘beleid komt immers van bovenaf’ en meer te werken met kaders die ruimte geven aan gemeenschapsinitiatief. 

De stappen daar naar toe
1.  Heb als overheid aandacht voor het verschil in tempo, taal en prioriteiten van gemeenschap en gemeente. Het is de kunst  

      om je als gemeente op een goede manier te verhouden tot het tempo, de taal en de prioriteiten van de gemeenschap.

2.  De rol van de gemeente kan zijn dat er (tijdelijk) energie wordt toegevoegd aan initiatieven. Door deze initiatieven te  

      faciliteren of te helpen opstarten. Door de gemeenschap de juiste vraag te stellen en door het gesprek in de gemeenschap  

      aan te jagen. De rol is hierbij die van gelijkwaardig partner: niet sturend maar faciliterend.

3.  Daarbij is het erg noodzakelijk dat een gemeente (raad en college) keuzes maakt en kaders bepaalt en in dat kader  

						aangeet	waarvoor	er	wel	en	waarvoor	er	geen	beroep	op	de	gemeente	–	of	door	de	gemeente	geinancierde	 
      maatschappelijke organisaties – gedaan kan worden, en welke rol er dan van de gemeente verwacht mag worden. 

4.  Gemeenschappen onderkennen daarbij de rol die de gemeente kiest. Ten aanzien van bepaalde thema’s betekent dit dat  

      de gemeente leidend is (in het ‘rode en blauwe deel’), terwijl op andere thema’s (de ‘groene’ thema’s) de autonomie van de  

      gemeenschap centraal staat en gemeenschappen daarmee in de driverseat zitten.

De omgevingsdoelen
1.  Zelfsturende vitale gemeenschappen ontwikkelen zich verder en groeien daarmee uit tot volwaardig partner van  

     overheden en maatschappelijk partners. 

Leeswijzer
Vanaf hier volgen de programma’s van het thema vitale gemeenschappen. De opbouw van de programma’s is als volgt.

Eerst beschrijven we de aansluiting van het programma met de waarden en omgevingsdoelen van het thema. Dit onderdeel 

sluit af met een missie van het programma. 

Vervolgens worden bij ieder programmadoel uitvoeringsafspraken gemaakt tussen raad en college. De uitvoeringsafspraken 

zijn een concretisering van de programmadoelen. We proberen deze uitvoeringsafspraken zoveel mogelijk te formuleren als 

doelregels. Dit zijn regels die ruimte geven om de doelstelling te realiseren, in plaats van de realisatie van deze doelstelling te 

beperken. Een enkele keer zijn het vanwege het karakter limitatieve bepalingen, bepalingen die grenzen stellen.

Sturende

overheid

Faciliterende

overheid

Dhr. Wil van Oosteren. “In Meijel zijn wij bezig met ‘Het Toekomstbeeld Meijel’, een initiatief echt vanuit het dorp. De 
start was klein – vier burgers die bijeen gingen zitten. Deze mensen hebben verbinding gezocht met allerlei partijen. 
Hierdoor is expertise binnengehaald, ook van de gemeente. Ook partijen die niet persé direct betrokken waren bij 
Meijel zijn benaderd. Uiteindelijk gingen al die partijen ook werkelijk meedenken. Eerst is het probleem gepresen-
teerd en vervolgens is gezamenlijk met experts overal vandaan gezocht naar oplossingen. Resultaat: een mooi plan 
waarmee partijen gezamenlijk naar de gemeente zijn gegaan. De investeringen die nodig zijn voor de realisatie van 
dit plan komen in de eerste plaats vanuit het private domein en daarna het publieke domein.”
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Programma 3.1 Gemeenschapsontwikkeling

De verhouding met de waardenoriëntatie en de omgevingsdoelen
Als	er	één	programma	is	waar	de	gemeente	beleidsruimte	heet	die	niet	ingeperkt	wordt	door	wetgeving,	dan	is	dat	
dit programma. Daarmee is het uitdagend om juist hier de eigenheid te zoeken. Er is vaak sprake van een gemis aan 

gemeenschap waar je als overheid iets aan wil doen. Zo daagt het gemis aan gemeenschap ons uit. Een gemis ontstaan door 

dominante trends zoals: internationalisering, intensivering, informatisering, informalisering, individualisering. Trends die de 

ontwikkeling naar samen-loosheid van de gemeenschap, verlies van economische zekerheid, overdreven aandacht voor het 

individu en vooral oppervlakkigheid en een gevoeld tekort aan kwaliteit van leven, verklaren. Het is tegen deze dominante 

trends in dat we onze kernwaarden, diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing inzetten als bakens van een nieuwe tijd. En 

het maakt ook dat we zoeken naar een richting die ligt voorbij het beheersen. Het nieuwe besturen is daar het bestuurlijke 

kompas voor.  

In de leefwereld van gemeenschappen, bij ondernemers die op waarde gebaseerd ondernemen praktiseren, in een 

duurzaamheidsnetwerk als Gloei, in allerlei vormen van gemeenschapszorg-organisaties zien we deze ambities van een 

nieuwe, op elkaar betrokken ontwikkeling, terug. We zien in de waardenoriëntatie en de omgevingsdoelen de ambitie van een 

authentieke en autonome ontwikkeling van de gemeenschappen in hun vele verschijningsvormen. Ook omdat de overheid 

die ander, de gemeenschappen, ziet,  krijgen we krachtige partners die hun deel van de toekomst invullen. We verhouden ons 

positief tot dat nieuwe. 

In de weg er naartoe, gedurende het afremmen van de dominante trends en het sterker worden van de 

gemeenschapswaarden zoals in de spanningsbogen benoemd, zijn er vele ontwikkelingen die we vanuit overheidsperspectief 

aandacht willen geven. Denk daarbij aan de grote verscheidenheid aan nationaliteiten die samen komen in de leefwereld, 

ook	in	Peel	en	Maas.	Aan	de	woonurgenten	zoals	statushouders	en	mensen	die	van	een	situatie	van	ゃbegeleid	wonenゅ	weer	
aangewezen zijn op een reguliere woning. Naast het primaat van de gemeenschappen zoals dat uit de spanningsbogen 

naar voren komt, zullen we ook een sterke rol als overheid moeten nemen. We zullen via beleidscoördinatie praktische 

uitvoering geven aan de urgente vraagstukken van deze tijd. Dat geldt ook voor openbare orde en veiligheidsvraagstukken. 

Daar waar de situatie het vraagt, treden we handhavend en regelend op, zonder dat we de aspecten van ontwikkeling van 

gemeenschappen tekort doen. Daar waar we het als overheid nodig vinden, maken we de keuze om zelf handelend op te 

treden. Dat doen we dan met zoveel mogelijk respect voor het ontwikkelperspectief van gemeenschappen.

Wat	betret	maatschappelijke	instituties	zoals	vanuit	welzijn,	zorg,	wonen	en	onderwijs	sturen	we	erop	dat	ze	een	autonome	
gesprekspartner zijn waarmee we op basis van gedeelde waarden, langdurige relaties aangaan. Dit betekent voor 

maatschappelijke partijen dat zij de gemeenschappen ook als eerste onder de gelijken erkennen en vanuit dat perspectief 

relaties aangaan met die gemeenschappen. Daarbij zijn kennisontwikkeling en professioneel handelen kenmerkend deel van 

de maatschappelijke instituties.

Missie 

Inwoners nemen maximaal deel aan ontwikkelingen in de (lokale) samenleving. Daarbij nemen zij zelf de regie over hun eigen 

ontwikkeling en de ontwikkelingen in hun omgeving, als onderdeel van de grotere samenleving. In het samenleven met andere 

inwoners gaan inwoners tolerant om met elkaar en respecteren zij elkaars verschillen. Generaties dragen zorg voor elkaar en 

geven elkaar ruimte om te vernieuwen en te veranderen: sociale innovatie en emancipatie zijn basisvoorwaarden voor het 

behoud van het Goede leven. Inwoners zijn leidend als het gaat om het hoofddoel: het realiseren en behouden van vitale en 

intelligente gemeenschappen, die gevormd en gedragen worden door betrokken inwoners. Overheden en maatschappelijke 

organisaties nemen dit hoofddoel als uitgangspunt voor hun handelen en leveren hier, waar gevraagd, een ondersteunende 

bijdrage aan. Diversiteit in de gemeenschappen zien we als een belangrijke bron van gesprek en ontwikkeling voor en door die 

gemeenschap. Als overheid nemen we verantwoordelijkheid wanneer minderheidsgroepen onvoldoende deelnemer zijn in de 

gemeenschappen, als ze te maken krijgen met discriminatie of voorzieningen hun onvoldoende bereiken.

Programmadoel 1: vitale gemeenschap
We ondersteunen gemeenschappen in de eigen ontwikkeling, zodat de vitaliteit van gemeenschappen groeit. 

Uitvoeringsafspraken
1.1 We ondersteunen de ontwikkeling naar  duurzame sociale kwaliteit, diversiteit van gemeenschappen en het vermogen 

om zich te ontwikkelen tot zelfsturende vitale gemeenschappen, gericht op een sterke identiteit.	Uitgangspunt	is	de	
gemeenschap	zoals	die	zichzelf,	vaak	geograisch,	manifesteert.	In	de	perspectievennota	is	uitvoerig	aandacht	besteed	aan	
de drie kernwaarden en de ontwikkeling van de eigen identiteit van gemeenschappen. Deze zaken hangen nauw met elkaar 

samen. 

 

1.2 De  gemeente faciliteert via de werkplaats gemeenschapsontwikkeling de dialoog in gemeenschappen. Belangrijk 

aandachtspunt hierbij zijn de verschillende rollen van de diverse partners. Rolzuiverheid is een belangrijk thema. Soms 

gaat de werkplaats het veld in om actief te agenderen, om beweging te veroorzaken die een gemeenschap uitdaagt tot 
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het innemen van standpunten of het uitvoeren van acties. Gelet op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 

ontgroening, vergrijzing, vermaatschappelijking van zorg, de toenemende onrust bij zowel nieuwkomers als autochtonen 

over	de	efecten	van	de	instroom	en	invloed	van	andere	culturen	en	veranderende	verhouding	overheid-burger,	is	deze	
dialoog waardevol en urgent. Gemeenschappen vormen zelf netwerken met maatschappelijke partners en overheid om 

kwaliteiten in de gemeenschap te realiseren. We stemmen ook af met initiatieven vanuit mondiaal burgerschap. Als een en 

ander leidt tot concrete voorstellen worden deze aan het college en waar nodig de gemeenteraad voorgelegd waarbij voor 

de dekking ook daarvoor bestemde reserves zullen worden ingezet. Eventuele gemeentelijke bijdragen in onderzoekskosten 

zullen worden onttrokken aan de reserves die nog voor de verschillende thema’s aanwezig zijn.

1.3 Gemeenschappen (en onderdelen daarvan zoals de dorpsdagvoorzieningen) zoeken elkaar op waar ze dit nodig vinden, 

denken	na	over	hun	eigen	behoete	aan	kennis	en	ontwikkeling	en	geven	hier	samen	vorm	en	inhoud	aan.	Wij	zijn	daarin	als	
overheid waar nodig ondersteunend. Door als werkplaats gemeenschapsontwikkeling actief relaties te onderhouden met alle 

gemeenschappen, kunnen verbindingen tot stand worden gebracht tussen gemeenschappen die met eenzelfde thema bezig 

zijn (samen ontwikkelen) of zijn geweest (leren van elkaar). Regionale samenwerkingsverbanden zijn daarbij ook van belang. 

Een	goed	voorbeeld	van	kennisdelen	in	de	regio	is	het	regionale	netwerk	ゃsLimburgersゅ	waarbij	een	aantal	inwoners	van	Peel	
en Maas direct betrokken zijn. 

1.4  We benadrukken de heelheid van gemeenschappen en faciliteren gemeenschappen bij het maken van hun eigen, 

integrale ontwikkelingsvisies waarin zij de kwaliteiten en ambities formuleren van hun eigen leefwereld. In het geval dit 

dorpskernen	betret,	kunnen	de	dorpsoverleggen	als	communicatief	aanjager	van	dit	proces	dienen.		Als	het	gaat	om	ons	
eigen functioneren als overheid, is het belangrijk dat we de gemeenschappen niet meerdere gezichten van de gemeente laten 

zien,	maar	dat	juist	de	eenheid	van	denken	over	de	relatie	wordt	uitgestraald.	Natuurlijk	is	het	soms	nodig	om	speciieke	
deskundigheid in te zetten. Het vraagt voor ons als overheid sensitiviteit om elkaar goed aan te vullen in de ondersteunende 

rollen vanuit de gemeente.

1.5 Zelfsturende vitale gemeenschappen  positioneren zich als volwaardig partner van overheden en maatschappelijke 

instituties. Daarbij geven gemeenschappen als krachtige, sociale verbanden zelf richting aan hun sociale-, economische- 

en fysieke leefomgeving. Zij stellen daarvoor zelf hun eigen beeld van hun toekomst op, door middel van een open proces 

waar velen bij betrokken zijn. In het geval het om dorpskernen gaat, kunnen de dorpsoverleggen dit proces communicatief 
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aanjagen. Vanuit dit programma Gemeenschapsontwikkeling zorgen we voor een kwalitatieve en integrale analyse, waarna 

we de gemeentelijke standpunten over eigenaarschap en inhoud terugkoppelen met de gemeenschap. 

Programmadoel 2: subsidies
We voeren een subsidiebeleid gericht op stabiliteit en ontwikkelperspectief van verenigingen en stichtingen.

Uitvoeringsafspraken
2.1 We waarderen het werk van verenigingen en subsidiëren dat. In 2015 is de discussie gevoerd over de systematiek van 

de waarderingssubsidies voor de periode 2017-2020. We hebben besloten een stabiel en continu subsidiebeleid te voeren. 

Aanvullend	op	de	algemene	subsidieverordening	zetten	we	in	op	programmaspeciieke	uitvoeringsregels	voor	het	toekennen	
van incidentele subsidies.  Hierbij wordt sterk gekeken naar de mate en  kwaliteit van samenhang en heelheid waar door 

aanvragers lokaal naar wordt gestreefd. Het subsidiebeleid steunt veel sociaal culturele activiteiten en uit de evaluatie is 

gekomen dat partijen dit zo willen houden. Hier zijn we het mee eens. 

2.2 Wij gaan de uitdaging aan om ook met het subsidiebeleid aanvullend te sturen richting heelheid van een gemeenschap, 

zoals bedoeld in de waardenoriëntatie. Als gemeenschappen geloven in extra dynamiek door een aanvullend (primair op 

de gemeenschap gericht) subsidiebeleid, waarbij een gemeenschap zelf verantwoordelijk wordt voor het verdelen van 

subsidiemiddelen	in	betrefende	gemeenschap,	dan	willen	we	extra	middelen	zoeken	om	een	experiment	mogelijk	te	maken	
binnen de bestaande budgetten. Dat doen we alleen op basis van vrijwillige pilots, omdat we het versterkend willen laten zijn. 

We willen voorkómen dat eigen belang het gesprek in gemeenschappen over de verdeling van subsidies domineert. Het is aan 

de dorpen zelf om hier een afweging in te maken.

Programmadoel 3: vrijwilligers 
Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van gemeenschappen en dat ondersteunen we vanuit de 

gemeente.

Uitvoeringsafspraken
3.1 We faciliteren en ondersteunen desgevraagd  vrijwilligers die hun deskundigheid willen vergroten of die zich inzetten om 

vrijwillige inspanning van mede-inwoners te bewerkstelligen. Vrijwilligers zijn best vaak vanaf de jaren ‘80 een middel geweest 

voor de overheid om overheidstaken te realiseren. Dit willen we als gemeente niet. We sturen ten aanzien van vrijwilligers 

op	het	teruggeven	van	de	vrijwilliger	aan	de	gemeenschap.	Met	andere	woorden.	de	ゃinzet	om	nietゅ	in	de	gemeenschap	
wordt bepaald door de in de gemeenschap gezamenlijk vastgestelde doelen en niet door het belang van instituten/

organisaties. Vanaf de jaren ‘00 zien we dit vaak gebeuren als het gaat om burgerinitiatieven die een ‘publiek belang’ dienen. 

Daarmee worden burgerinitiatieven een uitvoeringspraktijk van overheidsbeleid. Voorbeelden zijn de landelijke gestuurde 

beleidsaanpak met eerst de doe-democratie, toen de participatiesamenleving en nu de democratic challenge. Allemaal 

pogingen om het democratische gehalte van onze samenleving te verhogen door burgerinitiatieven in dat belang te plaatsen. 

Daarbij worden de burgerinitiatieven getoetst aan een aantal democratische beginselen, bijvoorbeeld vertegenwoordiging, 

verantwoording en zeggenschap. Dit staat haaks op het idee van een zelfsturende vitale gemeenschap, waarbij de waarden 

van de gemeenschap leidend zijn en waar wordt gesteund op de draagkracht van mensen die zich hier voor inzetten.

┯.┮	We	voeren	zelf	speciiek	beleid	dat	ondersteunend	is	aan	een	op	de	gemeenschap	gericht	belang,	zoals	maatjes	projecten	
en een vrijwilligers centrale. Ook hier willen we graag toe naar een benadering die steeds meer door de gemeenschap zelf 

wordt gedragen.

Programmadoel 4: accommodaties
Organisaties, verenigingen en gemeenschappen zijn zelf verantwoordelijk voor hun accommodaties.

Uitvoeringsafspraken
4.1 Om  gemeenschappen en verenigingen op een goede manier in accommodatie- en huisvestingsvraagstukken te 

ondersteunen,	heet	het	college	de	uitvoeringsafspraken	maatschappelijk	vastgoed	vastgesteld.	Uitgangspunten	hierbij	
zijn	dat	in	de	eigen	behoete	wordt	voorzien	en	dat	de	organisatie	zelf	eigenaar	is.	We moeten vooral nog werken aan het 

uitgangspunt dat gemeenschapshuizen van de gemeenschap zelf zijn. Bij het ondersteunen van gemeenschapshuizen 

hanteren we de volgende uitgangspunten:

•  Gemeenschapshuizen tonen aan de exploitatie sluitend te krijgen op basis van voorzichtige ramingen.

•  Bij (ver)nieuwbouw en/of functie uitbreiding van gemeenschapshuizen is er een maximale subsidie van 75% van de  

    geraamde investeringskosten met een maximum van € 850.000,-.

•  Bij verbouw en instandhoudingsonderhoud wordt een subsidie van 50% beschikbaar gesteld met een maximum van  

    € 850.000,-.

•  Gemeentelijke voorzieningen die mogelijk ingebracht worden, zoals een gymzaal, een bibliotheek en een school worden  

    in beginsel door de gemeente betaald. Er worden op basis van gebruik exploitatieafspraken gemaakt die recht doen aan de  

    verantwoordelijkheid van de gemeente om deze voorzieningen beschikbaar te stellen.

•  De gemeente stelt grond in erfpacht beschikbaar voor een canon van € 1,- en verzorgt de aanleg van de infrastructuur  
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    eromheen. 

Als het gemeenschapshuis niet meer voor het doel wordt geëxploiteerd, vervalt de voorziening aan de gemeente, tenzij er met 

inanciers,	met	goedkeuring	van	de	gemeente,	andere	afspraken	zijn	gemaakt.		

4.2 Deze (college)periode wordt gebruikt om het eigendom van gemeenschapshuizen waar het eigenaarschap nog niet in de 

gemeenschap belegd is, over te dragen en (exploitatie)subsidies af te bouwen.	Het	betret	dus	die	gemeenschapshuizen	die	
nog niet door de gemeenschap worden geëxploiteerd.

Programmadoel 5: participatie van minderheidsgroepen
We zetten in op evenredige participatie van minderheidsgroepen.

Uitvoeringsafspraken
5.1 Het college formuleert beleid rondom participatie van minderheidsgroepen zoals statushouders en arbeidsmigranten. 

In het te formuleren beleid zijn emancipatie, het samenleven en toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen 

kernpunten. Gemeenten hebben bijvoorbeeld de wettelijke taak te voorzien in de huisvesting van statushouders. 

Maatschappelijke begeleiding van statushouders geven we vorm door individuele ondersteuning gericht op een zelfstandig 

bestaan in onze gemeente. De participatieverklaring maakt onderdeel uit van de maatschappelijke begeleiding en vormt 

voor statushouders de start van de inburgering. Na huisvesting ontvangt de gemeente een vergoeding voor maatschappelijke 

begeleiding van de Rijksoverheid. 

5.2 Met de regiogemeenten en de provincie geven we uitvoering aan de opvang van vluchtelingen en huisvesting 

van statushouders waarbij we rekening houden met de actualiteit. Per 1 juli 2017 verandert de Wet Inburgering. De 

participatieverklaring	is	hierbij	een	nieuw	instrument.	De	gemeente	heet	hier	een	rol	in.	Waar	mogelijk	wordt	de	
participatieverklaring verbreed door regionaal samen te werken en de invoering van dit instrument voor arbeidsmigranten 

wordt onderzocht. Het bestuursakkoord en uitwerkingsakkoord tussen Rijk, VNG en IPO krijgen in wetswijzigingen verder 

vorm. 

5.3 We werken mee aan een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel is het borgen van de 

lessen uit de pilotfase participatieverklaring

┱.┰		We	richten	het	beleid	zo	in	dat	speciieke	groepen	zoals	statushouders	en	arbeidsmigranten	zo	snel	mogelijk	deel	worden	
van het samenleven in gemeenschappen. Dus ook hier: teamplay, het geheel centraal en een faciliterende overheid. Als we 

naar onze ambities kijken dan zien we aan de ene kant een hardwerkende overheid en aan de andere kant onze sturing 

op heelheid van gemeenschappen. Deze twee processen vragen om een sensibele afstemming. Natuurlijk is aanvullend 

overheidsbeleid op zijn plaats als we kijken naar de dynamiek van veranderingen en de grote opgaven die er liggen. Dat 

vraagt voortdurend gevoel voor de ontwikkelingen in de samenleving en de harde realiteit daarvan. We richten ons op het 

proces	van	emancipatie,	zodat	deze	speciieke	groepen	zich	kunnen	nestelen	in	een	gemeenschap.	Door	deze	ontwikkelingen	
wordt diversiteit een natuurlijk deel van het geheel. En emancipatie, groei van gemeenschappen, ondersteunt dat. 

┱.┱		Het	college	geet	vorm	aan	en	biedt	toegang	tot	een	antidiscriminatie	voorziening	せADVそ	voor	de	ingezetenen.	De taken 

hiervan zijn onafhankelijke bijstand te verlenen aan personen die klachten hebben rondom onderscheid en deze klachten 

te	registreren.	De	overheid	heet	een	wettelijke	taak	discriminatie,	uitsluiting	en	racisme	tegen	te	gaan	せroodそ	evenals	het	
organiseren	van	huisvesting	voor	statushouders.	Door	middel	van	beleid	せblauwそ	geet	de	overheid	het	voorbeeld	en	zorgt	de	
overheid dat haar voorzieningen voor al haar inwoners toegankelijk zijn. Er blijven groepen die (tijdelijk) extra ondersteuning 

nodig	hebben.	De	wettelijke	anti-discriminatievoorziening	inancieren	we	door	middel	van	een	bijdrage	per	inwoner	aan	de	
ADV Limburg.

5.6 We zullen de opgaven rondom nieuwkomers actief agenderen in de gemeenschappen. Naast de eigenheid die ze 

meebrengen zijn ze ook deel van het geheel. We stimuleren de ontmoeting en dialoog tussen minderheidsgroepen en de 

gemeenschap. En vooral steunen we op de waarden van de gemeenschap zelf, zoals in dit thema benoemd.

5.7  We ondersteunen de dialoog in de samenleving, onder andere door een subsidie aan de stichting Mondiaal burgerschap 

Peel en Maas. Gemeenschapsinitiatieven gericht op het bevorderen van draagvlak voor diversiteit worden actief ondersteund. 

Hierbij speelt ontmoeting een belangrijke rol. We sturen erop dat inwoners een zelfstandig bestaan in de samenleving kunnen 

hebben. Het is een wederzijds proces, waar individu en gemeenschap gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn en waar de 

overheid zo nodig een voorwaardenscheppende rol vervult.

Programmadoel 6: welzijnswerk
Welzijnswerk ondersteunt de toegankelijkheid van het samenleven voor al onze inwoners.

Uitvoeringsafspraken
6.1 We sturen erop dat het welzijnswerk ondersteunend is aan de ontwikkeling van een gemeenschap. De rol van het 

welzijnswerk	verschuit	naar	meer	presentie.	Bij het thema sociaal domein zijn er afspraken die een herpositionering van 
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instituties	en	professionals	inhouden.	Het	thema	sociaal	domein	heet	een	hoog	zorggehalte	en	het	karakter	blijt	vooral	
interventies	plegen.	Welzijnswerk	heet	een	zelfstandige	positie.		Als	we	naar	jeugd	kijken	is	er	een	kleine	risicogroep.	
Daarbij is repressie soms noodzakelijk, denk aan politie of jeugdzorg. Daarvóór ligt het werk van welzijn en daarvóór 

de gemeenschap; het goede leven. Welzijnswerk zit daarmee in een tussenpositie.  Het is zaak hierin zoveel mogelijk de 

gemeenschap te ondersteunen, zodat repressief beleid minder of niet nodig is.

6.2 We stellen een gemeentelijke visie op welzijnswerk vast. Deze	gemeentelijke	visie	geet	de	richting	aan	waar	het	
welzijnswerk	wel	en	niet	van	is	en	legt	de	verbinding	tussen	vitale	gemeenschappen	en	het	sociaal	domein	en	beschrijt	de	
bijzondere tussenpositie van het welzijnswerk. 

Programmadoel 7: inburgering
We stemmen diverse aspecten van inburgering op elkaar af en zoeken naar wegen om migranten actief deel te laten zijn van 

gemeenschappen.

Uitvoeringsafspraken
7.1 We sturen op samenhang en ondersteunend zijn aan elkaar, denk daarbij aan organisaties als jeugdwerk, 

vluchtelingenwerk en inburgering. Dat vraagt ruimte van gemeente, taalaanbieders en maatschappelijke instellingen in 

het functioneren en eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat maakt dat we sturen op een duurzame kwalitatieve relatie met 

onze welzijnsinstelling Vorkmeer. Kortom, met name de welzijnsorganisaties hebben een belangrijke strategische rol in het 

ondersteunend zijn aan gemeenschappen. In deze lijn geven we een budgetsubsidie aan Vorkmeer met een onderliggende 

uitvoeringsovereenkomst. 

7.2 De ondersteuning van statushouders door Vluchtelingenwerk Limburg en Vorkmeer stemmen we op elkaar af. Eén en 

ander is ook afhankelijk van de wijziging Wet Inburgering. Als gemeente nemen we een regierol.

7.3  We werken actief aan samenhang rondom integratie en inburgering waarbij taal en werk(ervaring) belangrijk zijn om een 

actieve inburgering te realiseren. We werken aan een basisstructuur waarbinnen integratie, taal en werk voor alle migranten 

vorm krijgen. Hierbij is de verbinding tussen professionele taallessen en vrijwillige maatjesprojecten van belang. De duale 

trajecten voor statushouders geven zo ruimte inburgering en werkervaring op te doen binnen Peel en Maas.
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Programma 3.2 Onderwijshuisvesting

De verhouding met de waardenoriëntatie en de omgevingsdoelen
Gemeenschappen vinden het hebben van een basisschool en een gymzaal heel erg belangrijk. Het maakt als het ware 

een gemeenschap compleet. Het is vaak één van de laatste voorzieningen in dorp of wijk. Vanuit het idee dat we kinderen 

samen in de gemeenschap opvoeden, komt er een kentering in dat denken. Niet de voorziening staat centraal maar de 

ontwikkeling van de kinderen. Het is juist bij het thema vitale gemeenschappen dat heelheid, teamplay en een faciliterende 

overheid  centraal staan. We zullen dan ook vanuit dat gemeenschapsdenken meebewegen met en richting geven aan 

onderwijshuisvesting en alternatieve ideeën hierover. Dit vanuit een gedeeld doel, een hoge kwaliteit van opvoeden en 

opgroeien.

De krimp in het aantal kinderen zet door. Het aantal vrijkomende klaslokalen loopt verder op. We stellen ons de vraag hoe we 

slimme verbindingen met de gemeenschap kunnen maken. Een leegstaand klaslokaal valt onder maatschappelijk vastgoed 

dat ingezet kan worden voor en door de gemeenschap. Een adequate en tijdige afstemming tussen gemeenschappen, 

gemeenten en onderwijsveld is dan een eerste voorwaarde.

Missie
Kinderen en jongeren worden in staat gesteld te groeien naar zelfstandigheid,  voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk 

te participeren, rekening houdend met hun leetijd en ontwikkelingsniveau. Een goede stimulerende onderwijshuisvesting 

faciliteert daarbij.

Programmadoel 1: fysieke leeromgeving
Vanuit onze wettelijke taak bijdragen aan een fysieke leeromgeving.

Uitvoeringsafspraak
1.1  We zorgen ervoor dat er een op de situatie goed afgestemde fysieke onderwijs infrastructuur is. Op basis van onze 

wettelijke verantwoordelijkheid voor het zorgdragen van onderwijshuisvesting, dragen we  bij aan een basisinfrastructuur 

voor kinderen en jongeren in de kernen en wijken. Bij voorkeur in voorzieningen waarin scholen en kinderopvang in 

samenhang met elkaar zijn ondergebracht. 

Programma 3.3 Sport en bewegen

De verhouding met de waardenoriëntatie en de omgevingsdoelen
Dit programma gaat voornamelijk over de georganiseerde sport. Sport in al haar facetten is een krachtig deel van het geheel 

van een gemeenschap.. Naast de georganiseerde sport zijn er tal van niet georganiseerde sportactiviteiten die eveneens 

belangrijk	zijn.	Denk	aan	de	vele	wandel-	en	ietsclubjes.	Met	de	opkomst	van	de	sportscholen	heet	het	individuele	karakter	
van	sporten	ook	een	gezicht	gekregen.	Die	beweging	naar	sporten	om	ゃje	lijf	it	te	houdenゅ	en	minder	als	sociale	activiteit	
past in de huidige tijdgeest.

We vinden individueel sporten prima, maar vanuit dit programma gaat onze aandacht uit naar sporten in verenigingsverband 

en in de talloze kleine informele verbanden. De verenigingen zijn ontstaan, omdat mensen samen sportief bezig wilden 

zijn.	Vanuit	de	behoete	aan	teamplay	dus.	Vaak	ontstonden	deze	verenigingen	op	de	schaal	van	een	kern.	Deze	natuurlijke	
verbondenheid met de omgeving past uitstekend in de heelheid van gemeenschappen. Dat betekent dat we niet het belang 

van bijvoorbeeld voetballen het belangrijkst vinden, maar het voetballen in een bepaalde context, als uiting van een sociale 

activiteit van een gemeenschap. Dat betekent dat we in onze benadering meer de nadruk leggen op de verbinding en het 

sociale doel dan op de sportieve prestatie. Dat neemt niet weg dat ook topsport als inspiratie belangrijk is. 

Natuurlijk	is	het	zo	dat	we	verenigingen	die	een	bepaalde	sport	doen	en	door	demograische	ontwikkelingen	bijvoorbeeld	hun	
jeugdafdeling niet overeind kunnen houden, ondersteunen bij de samenwerking met een andere vereniging. Maar daarnaast 

zullen we ook stimuleren dat eerst de vraag wordt gesteld, wat betekent dat mogelijk voor de andere verenigingen uit die 

gemeenschap?  Die logica volgt uit de waardenoriëntaties van dit programma. Daarom is het vanzelfsprekend dat we bij het 

opstellen van dorpsvisies de rol en positie van verenigingen belangrijk vinden. En daarmee de vraag voorhouden wat hun 

toekomstperspectief is en hoe ze zich daartoe willen verhouden? 

Een ander aspect van sport en bewegen is de nauwe relatie met voeding en gezondheid. Deze relatie is vanuit de regio 

opgepakt enerzijds in een regionale sportvisie en anderzijds doordat dit één van de hoofdthema’s is van de Greenport Venlo 

aanpak. Daarmee kent het ook een economische invalshoek. Op dit snijvlak van beleidsdomeinen zullen we onze inzet 

eveneens plegen.

Missie 

Het eigenaarschap van Sport en Bewegen ligt nadrukkelijk bij de burgers, de verenigingen en de lokale gemeenschappen en is 
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wat ons betret onderwerp van het integrale debat in deze gemeenschappen. Onze rol is faciliterend en agenderend waar nodig. 

Sport en bewegen draagt bij aan vitaliteit van de kernen, zorgt voor vele ontmoetingen tussen sporters, vrijwilligers, ouders en 

supporters en draagt daarmee bij aan de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Peel en Maas, aan het goede leven.

Programmadoel 1: facilitering
We faciliteren de kernen en andere logische verbanden om sport en bewegen een krachtig deel van het geheel van 

gemeenschappen te laten zijn.

Uitvoeringsafspraken
1.1 We richten ons op het bevragen van gemeenschappen en sportorganisaties op hun samenhang. Sommige verenigingen 

zijn gericht op een groter geheel; anderen zijn nog heel makkelijk te koppelen aan één van onze kernen. Ook het gesprek 

tussen sportverenigingen zelf is van belang. We maken een beweging: sportverenigingen die  gericht zijn op gelijke 

verenigingen naar sportverenigingen die ook gericht zijn op andere onderdelen van de gemeenschap. We ondersteunen het 

functioneren van sportverenigingen inhoudelijk door op deze relatie te focussen en het primaat van gemeenschappen en 

verenigingen om activiteiten te ontplooien. Daarmee stimuleren en faciliteren we sportverenigingen om samen in een breder 

perspectief naar de toekomst te kijken.

1.2 We stemmen de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches af met de werkplaats 

gemeenschapsontwikkeling met als doel om gemeenschappen zelf leidend te laten zijn. Daartoe vindt een integrale inzet van 

ondersteuning en facilitering plaats van de werkplaats gemeenschapsontwikkeling met de combinatiefunctionarissen en 

anderen die professioneel bij gemeenschapsontwikkeling actief zijn. We willen zo gebruik maken van elkaars kennis en kunde 

en nieuwe verbindingen laten ontstaan. We willen met deze samenhang voorkómen dat we van buiten de gemeenschappen 

in	de	rol	van	organisator	en	ontwikkelaar	stappen.	Dit	is	voor	een	duurzaam	perspectief	een	echte	valkuil.	Uitgangspunt	is	de	
ondersteuningsbehoete	van	gemeenschappen	en	verenigingen.

1.3 We agenderen problematieken als omgaan met een dalend aantal jeugdigen en bezetting van accommodaties. Wij 

bevragen	de	gemeenschappen	op	de	speciieke		rol	van	sport	en	bewegen,	met	name	bij	de	ontwikkeling	van	dorpsvisies.	
Dat betekent ook dat we anderen, zoals het Huis van de Sport, zo nodig zullen bevragen op hun bijdrage aan de 

gemeenschapsambities van Peel en Maas.

1.4 We dagen de gemeenschap uit eigenaarschap van buitenschoolse activiteiten te nemen. Voor een duurzame sociale 

kwaliteit helpt het zeer wanneer de gemeenschappen en verenigingen drager worden van aansprekende programma’s van 

buitenschoolse activiteiten met ondersteuning van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.

Programmadoel 2: sportaccommodaties
Sport en bewegen, en de sportaccommodaties daarvoor, zijn zoveel mogelijk van de gemeenschappen zelf en zijn zo optimaal 

mogelijk in gebruik.

Uitvoeringsafspraken
2.1 We nemen rond de exploitatie van sportvoorzieningen meer en meer de rol van ondersteuner en ondersteunen de 

buitensportverenigingen (voetbal, tennis, hockey)  om het beheer en de exploitatie van de accommodaties op zich te 

nemen. Dit	doen	we	door	de	verenigingen	die	zich	hebben	aangesloten	bij	de	coöperatie	sportinhoudelijk	en	inancieel	te	
ondersteunen;	niet	aangesloten	verenigingen	worden	inhoudelijk	せadviesそ	en	inancieel	ondersteund	door	de	gemeente.

De tijd dat het realiseren van sportvoorzieningen en de exploitatie daarvan vanzelfsprekend door de overheid werden gedaan 

ligt achter ons. Voor ons ligt de weg naar eigenaarschap bij de gemeenschappen en daarbinnen zijn dit vaak verenigingen of 

stichtingen die dit eigenaarschap concreet dragen. Eén van de consequenties van dit beleid is dat de vraag naar een adequaat 

aantal sportvoorzieningen beter meebeweegt met de draagkracht van gemeenschappen. Daarmee krijgen we een aanbod 

aan voorzieningen dat op een natuurlijke manier afgestemd wordt op wat burgers en gemeenschappen er écht voor over 

hebben. Als gemeente kunnen we een kern helpen met het nadenken over het realiseren en daar waar mogelijk in stand 

houden van sportvoorzieningen en sportaanbod in de eigen kern. 

2.2 Rond een gezonde levensstijl ondersteunen we met onze inzet de beweging naar een meer intrinsiek gevoerde discussie 

over dit thema in gemeenschappen. Dit komt in de plaats van het sterk gericht zijn op het beïnvloeden van de levensstijl door 

professionals. Professionals blijven een belangrijke rol spelen op dit vlak, maar stellen zich meer faciliterend en dienstbaar 

aan gemeenschapsinitiatief op. Denk aan een goed advies van een zorgprofessional. We gaan meer indirect sturen door te 

stimuleren dat mensen elkaar bevragen en in actie komen. Op het voorkómen van een probleem doordat mensen zichzelf van 

dingen bewust zijn, in plaats van het corrigeren van een leefstijl door preventie. Overigens is dit niet nieuw, het gebeurt al heel 

veel. Denk maar aan de vele sportgroepjes die niet in verenigingsverband actief zijn. 

2.3  De belangrijke rol van sportverenigingen in onze gemeenschappen waarderen wij. Dit doen we onder andere door 

sportverenigingen	waarderingssubsidies	te	geven.	Verder	promoten	we	sport	speciiek	door』	het	Sportgala;	de	nationale	
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Sportweek; subsidiëren van incidentele sportevenementen/initiatieven.

2.4 Topsport is een motivator voor breedtesport. We zijn ons bewust dat topsport een motivator voor breedtesport is. Daar 

waar het de breedtesport stimuleert zullen we de positieve interactie ondersteunen.

2.5 We ondersteunen stichtingen en sportverenigingen om het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties 

op zich te nemen. Dit doen we door samen met partijen het juiste inzicht in cijfers te krijgen en goede afspraken te maken 

over beheer en exploitatie.

2.6 We streven naar een optimale bezettingsgraad van de sportaccommodaties, waar de exploitatie hiervan tot onze 

verantwoordelijkheid behoort. Dit doen we door goed inzicht te hebben in de bezettingsgraden van de gemeentelijke  

binnensportaccommodaties en daar waar mogelijk ook de niet-gemeentelijke accommodaties. We maken de juiste keuzes 

die	leiden	tot	een	eficiënte	en	optimale	bezetting.	Voorbeelden	zijn	het	sluiten	van	een	aantal	gymzalen	en	de	ontwikkeling	
die momenteel in Helden speelt met de gymzaal van de Liaan. Hier kijken we verder, door ook het maatschappelijk vastgoed 

zoals de school en het gemeenschapshuis te betrekken.

2.7  We streven door middel van sport naar een gezondere leefstijl. Dit doen we door het bestaande beweegaanbod onder 

de aandacht te brengen van andere kernen om zo tot een door de kernen gedragen uitbreiding van bewegen gericht op een 

gezonde levensstijl te komen. Dit is onderdeel van de taak van de combinatiefunctionarissen. Daarbij ondersteunen we 

sport-	en	beweeginitiatieven	vanuit	de	gemeenschap	zowel	inhoudelijk	als	inancieel.	We	zoeken	actief	de	dialoog	op	met	
overheden, onderwijs en kennisinstellingen, bedrijfsleven en andere (sociale) partners.

2.8 We hebben oog voor het brede maatschappelijk belang van samen bewegen. Bewegen	voor	ouderen	heet	vaak	naast	
gezondheid in fysieke zin ook de functie van ontmoeten. 

Programmadoel 3: sport in de regio
We werken samen aan een sportklimaat in de regio.

Uitvoeringsafspraken
3.1 In regionaal verband zetten we in op de combinatie van sport en een gezonde levensstijl, omdat die sterk met elkaar 

verbonden zijn. In de regiovisie regio Venlo, ‘Regio in balans’, worden heldere keuzes gemaakt rondom het primaat van 

gemeenschappen, innovatie en economische ontwikkeling op de sterke punten van de regio en een ondersteunende 

adequate infrastructuur. In die zin komen onze visies over gemeenschappen goed overeen. De gemeenten van de regio 

Venlo hebben ook het regioplan Sport vastgesteld.  Sport en bewegen kent vele relaties. Onder andere met de economie 

(omdat er veel geld in omgaat) en met gezondheid. Het past daarom ook bij de speerpunten van de Greenport Venlo aanpak. 

In deze aanpak zijn gezondheid, gezonde voeding en bewegen speerpunten. Dit raakt tal van partijen in de regio en is ook 

economisch van groot belang. In ons nieuwe besturen past het dat we in (nieuwe) netwerken gaan inzetten op krachtige en 

open innovaties. Dit past bij een aantrekkelijke regio en daarmee ook bij het goede leven. Vanuit dit beeld zetten we ons daar 

in de regio ook voor in.  

3.2 Met groen en gezond binden wij mensen. We werken actief samen met onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. 

We willen samen met onze partners gezonde arrangementen, evenementen, producten, scholen en sportkantines realiseren. 

Dit doen we primair via de kansen die de Greenport Venlo aanpakt biedt en waar we een krachtig deel van zijn. 

3.3 Sport versterkt onze economie. We zien bewegen als een instrument om arbeidsproductiviteit te verhogen en 

ziekteverzuim te verlagen. Daarnaast dragen sportevenementen bij aan economische bestedingen bij lokale ondernemers en 

verenigingen. Onze ruimte en natuur nodigt eigen inwoners en toeristen uit om te recreëren, te bewegen en te beleven. Als 

gemeente	bevorderen	we	onze	buitenruimte	en	vele	wandel-	en	ietspaden.	

Programma 3.4 Kunst en Cultuur

De verhouding met de waardenoriëntatie en de omgevingsdoelen
Kunst en cultuur dragen bij aan het goede leven in Peel en Maas. De mate van cultuur laat de mate van beschaving zien. 

Ontwikkelingen die in de cultuur ontstaan zijn bijna zonder uitzondering afhankelijk van de ambitie, motivatie en de kracht 

van gemeenschappen. Delen van cultuur - zoals cultuur in de openbare ruimte, de Stichting Dok 6 Theater en de bibliotheek 

Maas en Peel - kennen een grotere scope dan alleen de kern. Maar andere culturele organisaties zoals de plaatselijke 

oudheidkamers, de schutterijen, de harmonieën, de fanfares, de slagwerkgroepen, de toneel verenigingen, poporkestjes,  et 

cetera, zijn vaak verbonden met een kern.

De relatie van het thema vitale gemeenschappen met kunst en cultuur is groot. Kunst en cultuur is één van de centrale 

onderdelen van een gemeenschap. Dat maakt ook dat kunst en cultuur deel zijn van de heelheid van een gemeenschap en 
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van het samenspel van die gemeenschap. Het beleven van cultuur is een vorm van ontmoeting. Tijdens deze ontmoeting 

komen mensen elkaar tegen en gaan ze in gesprek met elkaar. Van daaruit ontstaan initiatieven en durven mensen hun 

talenten te laten zien en dragen zij bij aan de gemeenschap. Dat relationele aspect is ook de kern van gemeenschap en de 

kern van een krachtige individuele ontwikkeling. Het kunst en cultuur beleid richt zich op die kracht. 

Kunst en cultuur staat niet alleen. Het is vaak een relevante verbindende factor voor andere beleidsvelden, zoals economie/

toerisme, ruimtelijke ordening, jeugd, welzijn en sport en bewegen.

Er is verscheidenheid in de cultuur. Cultuur is deel van een geheel, is verbindend  en staat ook op zichzelf. Die diversiteit 

koesteren	we,	want	deze	diversiteit	geet	de	verschillen	tussen	kernen	betekenis	en	maakt	ook	Peel	en	Maas	een	eigen	
uniek gebied. Vooral op het gebied van cultuureducatie, muziekonderwijs, talentontwikkeling, kunst en kunstbeleving 

is het van belang die diversiteit te koesteren. Ook ontmoeting en inspiratie uit andere culturen is belangrijk. Met onze 

programmadoelen willen we dat onderstrepen. 

Missie
Kunst en cultuur zijn van essentiële waarde voor een vitale gemeenschap: ze zorgen voor de verbinding tussen inwoners en 

ze stimuleren het wij-gevoel en de verdraagzaamheid in de gemeenschap. Kunst en cultuur dragen bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven. Inspireren en vernieuwen zijn belangrijke kernwaarden van cultuur. Ze stimuleren 

dat inwoners zelf aan de slag gaan. Het eigenaarschap ligt bij de inwoners zelf en bij de gemeenschappen waar die inwoners 

deel van uit maken.  

Programmadoel 1: dialoog
We stimuleren en ondersteunen de dialoog tussen verenigingen, instellingen en andere partijen in het culturele veld. 

Samen met de gemeenschap, juist ook over de grenzen van kunst en cultuur heen. Initiatieven tot samenwerking die in de 

gemeenschap ontstaan zijn, faciliteren we waar gevraagd en gewenst. 

Uitvoeringsafspraken
1.1 Wij steunen de positieve wederkerigheid en zullen daar de gemeenschap en de verenigingen zo nodig op bevragen. 

Cultuur is een gezamenlijke schat en  inspiratie van en voor een gemeenschap.  Cultuur en de identiteit van een groep liggen 

in elkaars verlengde. Dat betekent dat de verbinding van cultuuractiviteiten en verenigingen met de gemeenschap van groot 

belang is voor de gemeenschap als geheel. En wellicht nog meer voor de vereniging die uit de gemeenschap voortkomt. Deze 

wederkerige afhankelijkheid en het richten op het doel, het goede leven in een gemeenschap, helpt om de kwaliteit van die 

gemeenschappen te versterken. Dat is vaak in contrast met het bevechten van de grenzen van een vereniging, juist als de 

vanzelfsprekendheid om mee te doen in de gemeenschap afneemt. Dit betekent dat de ontwikkeling van ieder talent ertoe 

doet en zeker niet alleen het toptalent. Juist die breedtewerking van cultuur is belangrijk. Dat betekent dat cultuur primair 

belevingsgericht is in plaats van prestatiegericht.

1.2  We ondersteunen cultuurorganisaties met waarderingssubsidies. Cultuur zorgt voor sociale samenhang, verbinding en 

participatie in de gemeenschap en voor een rijkere samenleving door haar streven naar schoonheid en creativiteit. Juist 

wanneer culturele verscheidenheid wordt gevierd ontstaat dynamiek. Cultuur zorgt voor een bredere kijk op de wereld en een 

trotser gevoel voor de eigen omgeving.

1.3  We ondersteunen en stimuleren groepen en initiatieven. Onder andere zijn dat de Openbare Bibliotheek Maas en Peel, 

Stichting Dok6 Theater, Stichting Keverberg, het Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas, gelet op hun functie als inspirator,  

aanjager en facilitator van diverse maatschappelijke doelen, waaronder kunst en cultuur. En ook steunen we initiatieven zoals 

de ontwikkeling van de kunstroute Peel en Maas en de ontwikkeling van de geschiedeniscanon in hun activiteiten.

Programmadoel 2: initiëren en vernieuwen
We erkennen de initiërende, vernieuwende en onafhankelijke rol van kunst en cultuur en zoeken die actief op.

Uitvoeringsafspraak 

2.1 We onderkennen de rol van cultuur als middel voor individuele ontplooiing. De individuele creativiteit is vaak 

inspiratiebron voor veel vernieuwing en nieuwe ontmoeting. Vernieuwing juist buiten de bestaande kaders zoeken we 

actief op. In een tijd van veel onzekerheid zijn het de kunsten die nieuwe wegen kunnen duiden en communicatie kunnen 

bevorderen. Dit betekent dat cultuur inspirator is voor vernieuwing van de samenleving zelf.

 

Programmadoel 3: de culturele omgeving van het kind
Cultuur verbindt, inspireert en maakt mensen alert en vaak gelukkig. We versterken de sociaal emotionele ontwikkeling van 

het kind en de relatie met de culturele omgeving van het kind. 

Uitvoeringsafspraken
3.1  We  ondersteunen activiteiten en projecten die een actieve cultuurdeelname bevorderen of die gelegenheid geven om 

kunst en cultuur te beleven. Uit	de	wetenschap	blijkt	de	grote	betekenis	van	cultuur	en	cultuureducatie	voor	de	cognitieve	
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en emotionele ontwikkeling van het kind. Het helpt te bouwen aan een maatschappij waarin samenwerken, begrip 

voor het andere en het vermogen om te concentreren en daarmee te presteren allemaal worden gediend. We faciliteren  

cultuureducatie op onder andere basisscholen, muziekonderwijs (collectief, individueel) en de bibliotheekvoorzieningen.

3.2 We onderzoeken vernieuwing en aansluiting bij de huidige beeldcultuur. In het kader van de doorontwikkeling van 

muziekonderwijs oriënteren wij ons op de mogelijkheden van popcultuur.

Programmadoel 4: erfgoed
Cultureel erfgoed is een resultaat van het verleden. We blijven zorgen voor erfgoed en voor de kunstwerken in de openbare 

ruimte.

Uitvoeringsafspraken
3.1 Het hoofddoel van het cultuurbeleid bij cultureel erfgoed is het stimuleren van participatie, versterking en zichtbaar 

zijn van het vele erfgoed als sterke identiteitsdragers, vaak in relatie met natuur en natuurbeleving. Trots op cultuur en 

cultuurbeleving weerspiegelt zich ook vaak diep in cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed zorgt vaak voor een sterkere 

verbinding tussen cultuur, erfgoed, natuur en landschap. Cultureel erfgoed vindt bescherming in de Erfgoedwet. De 

Erfgoedwet (juli 2016) en de Omgevingswet (verwachting 2019) vullen elkaar aan en maken samen een integrale bescherming 

van ons cultureel erfgoed mogelijk. De bescherming van archeologische en gebouwde monumenten, stads- en dorpsgezichten 

en cultuurlandschappen krijgen voor een belangrijk deel een plek in de nieuwe Omgevingswet. In de Erfgoedwet staat 

roerend cultureel erfgoed en de aanwijzing van rijksmonumenten centraal. De Omgevingswet regelt de aanwijzing van stads- 

en dorpsgezichten, cultuurlandschappen en het omgaan met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving. 

3.2 We zetten in op de doorontwikkeling van het erfgoedbeleid in samenwerking met  de lokale gemeenschappen (waaronder 

heemkundeverenigingen). In het kader van het erfgoedbeleid stimuleren we initiatieven die gericht zijn op het (digitaal) 

ontsluiten van en de beleving van cultuurhistorische waarden, zowel bovengronds (monumenten) als ondergronds 

(archeologie), zoals het PeelenMaasNet. 

3.3 We zetten in op behoud en verspreiding van kunstwerken. We laten kunstwerken indien nodig en gewenst restaureren. Het 

geven van kunstwerken in bruikleen wordt gestimuleerd door een vereenvoudigde bruikleenovereenkomst.
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