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Voorwoord 

 
De afgelopen drie jaar heeft de gemeente hard gewerkt om de decentralisaties in 
het sociaal domein lokaal vorm te geven. Dit is een grote operatie geweest, die 
vooral vroeg om een andere manier van denken en handelen. Met als uitgangspunt: 
wat hebben inwoners in hun specifieke situatie nodig en wat kunnen ze zelf.  
 
Voor sociale ondersteuning is de gemeente nu de eerste overheid. Bij bijvoorbeeld: 

• Inkomen en schulden; 
• Afstand tot de arbeidsmarkt;  
• Kinder- en oudermishandeling; 
• Jongeren en gezinnen met vragen; 
• Beperkingen bij het ouder worden; 
• Laaggeletterdheid. 

De gemeente moet antwoord kunnen geven op maatschappelijke vragen van 
inwoners. Dit vraagt om een krachtig en sociaalvriendelijk gemeentelijk beleid.  
Om deze opgave te realiseren heeft de gemeente het ‘Beleidsplan sociaal domein 
2018-2021’ vastgesteld. Jaarlijks stellen de beleidsmedewerkers van Team Sociaal 
Domein ter uitvoering van het beleid een uitvoeringsprogramma op. Het 
‘Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2019’ ligt nu voor u.   
 
Naast de uitvoering van de activiteiten die in dit uitvoeringsprogramma zijn 
opgenomen zijn er een aantal punten die bijzondere aandacht vragen in 2019.  

• De tekorten binnen het sociaal domein. 
• Verdere transformatie naar de voorkant door inwoners te voorzien van goede 

informatie. Toegang en ondersteuning/behandeling in een vroeg stadium 
zodat zwaardere interventies achterwege kunnen blijven. 

• Het organiseren van Speak & Eat sessies. Inwoners van Asten worden 
uitgenodigd om met bestuurders en beleidsmedewerkers in gesprek te gaan 
over relevante zaken op het gebied van sociaal domein, die er op dat 
moment toe doen.  

• Professionalisering van de monitoring. Gedegen en periodiek monitoren, 
analyseren en evalueren van processen en contracten leidt tot 
kwaliteitsverbetering van de dienstverlening aan de inwoner.   

 
In 2019 zal het Team Sociaal Domein samen met andere partijen verder werken aan 
een krachtig en sociaalvriendelijk gemeentelijk beleid.  

 
 
 
 
 
Team Sociaal Domein 
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1. Maatschappelijke ondersteuning in het lokaal sociaal netwerk 

 
 

Activiteit 
 
Convenant sociaal netwerk Asten 
 
Toelichting 
Binnen het sociaal netwerk Asten 
werkt de gemeente met diverse 
netwerkpartners integraal samen. 
 
In februari 2015 is het sociaal netwerk 
Asten van start gegaan. Destijds 
hebben alle betrokken 
netwerkpartners het convenant sociaal 
netwerk Asten 2015-2017 getekend.  
Naar aanleiding van evaluaties en 
ontwikkelingen is in 2018 afgesproken 
hoe het sociaal netwerk Asten verder 
gaat vanaf 2019. Hiervoor is het 
convenant vernieuwd.  

Wat gaan we doen 
Het convenant sociaal netwerk Asten 2019-
2021 wordt door betrokken netwerkpartners 
getekend. 
 

Resultaat 
Een sterke verbinding en integrale 
samenwerking binnen het sociaal 
netwerk Asten doordat visie, positie en 
globale werkwijze van het sociaal 
netwerk geborgd zijn.  
Inwoners kunnen hierdoor de 
ondersteuning krijgen waar nodig.  

Wanneer 
Januari en februari 2019. 

Kosten 
Ureninzet beleidsmedewerker. 

 

 
Activiteit 
 
Informerend huisbezoek ouderen 
 
Toelichting 
Een informerend huisbezoek houdt in 
dat een vrijwilliger op bezoek gaat bij 
ouderen om hen vrijblijvend te 
informeren over allerlei voorzieningen 
als het gaat om wonen, welzijn en 
zorg. 

Wat gaan we doen 
In samenwerking met vrijwilligersorganisaties 
(o.a. de cliëntondersteuners van de KBO) wordt 
bekeken hoe het informerend huisbezoek 
vormgegeven kan worden. 
Vervolgens wordt eind 2019 een start gemaakt 
met de informerend huisbezoeken.  

Resultaat 
Signalen van ouderen die eventuele 
ondersteuning nodig (gaan) hebben 
komen eerder in beeld.  
Daarnaast weten ouderen waar ze 
terecht kunnen met hulp- en 
ondersteuningsvragen. 

Wanneer 
Vanaf tweede kwartaal 2019. 

Kosten 
De kosten verbonden aan deze activiteit zijn nog niet bekend. Beoogd wordt om 
hiervoor vrijwilligers in te zetten. Zij dienen getraind te worden, wat mogelijk kosten 
met zich mee brengt.  
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Activiteit 
 
Dorpsondersteuning Ommel 
 
Toelichting 
De komst van dorpsondersteuning in 
Ommel zorgt ervoor dat 
ondersteuningsvragen van Ommelse 
inwoners in een vroegtijdig stadium in 
beeld komen.  

Wat gaan we doen 
Het inzetten van dorpsondersteuning in Ommel 
voor 4 uur in de week vanaf 1 maart t/m 31 
december 2019, met tussentijdse evaluaties in 
juni en november. Naar aanleiding van deze 
evaluaties dient vervolgens bekeken te worden 
of de inzet van de dorpsondersteuning in 
Ommel ook de komende jaren wordt voort-
gezet. 

Resultaat 
De dorpsondersteuning beoogt om 
inzet vanuit het lokale sociale systeem 
in te zetten, wat professionele 
zorginzet voorkomt. 

Wanneer 
Maart t/m 31 december 2019. 

Kosten 
De kosten voor het inzetten van dorpsondersteuning voor 4 uur per week van 1 maart 
t/m 31 december 2019 bedragen € 7.224,=. 

 

 
Activiteit 
 
Dagbesteding Asten 
 
Toelichting 
Inwoners met een minimale 
zorgbehoefte ondersteuning bieden bij 
het invullen van de dagbesteding.  
In Heusden en Ommel is zo’n 
voorziening al aanwezig. In Asten is 
deze vorm van dagbesteding er nog 
niet. De gemeente ontvangt signalen 
dat hier in Asten wel behoefte aan is.   

Wat gaan we doen 
Onderzoek starten samen met netwerkpartners 
(o.a. KBO, Onis Welzijn) naar het opzetten van 
een dagbesteding in Asten.  
In 2017 is gestart met het opzetten van een 
huiskamerproject in Asten. Dit is vanwege te 
weinig belangstelling helaas gestopt. Vanwege 
de signalen dat er toch een behoefte is én de 
kostenbesparing op geïndiceerde zorg wordt 
toch opnieuw kritisch bekeken hoe een 
dagbesteding in Asten wel vorm kan krijgen. 
Evaluatiepunten vanuit het huiskamerproject 
worden hierin meegenomen. 

Resultaat 
Inwoners met een minimale 
zorgbehoefte maken gebruik van de 
dagbesteding.  
Hierdoor hoeft er minder geïndiceerde 
zorg ingezet te worden.  
Tevens worden mantelzorgers ontlast. 

Wanneer 
Hele jaar 2019. 
 

Kosten 
De kosten voor een dagbesteding in Asten worden begroot op € 8.000,= per jaar. 
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Activiteit 
 
Aanpak personen met verward gedrag 
 
Toelichting 
De gemeente Asten heeft een aanpak 
‘personen met verward gedrag’. In 
deze aanpak staan een aantal 
actiepunten beschreven die in 2019 
opgepakt worden. 
 
 

Wat gaan we doen 
De medewerkers van het Sociaal Team Asten 
krijgen in 2019 een training over hoe om te 
gaan met GGZ-problematiek.  
 
Daarnaast worden voorbereidingen getroffen op 
de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ), die op 1 
januari 2020 ingaat. 
 
Per 1 februari 2019 worden personen met 
verward gedrag vervoerd via zorgambulances 
van de Regionale Ambulance Voorziening i.p.v. 
via de politie. 

Resultaat 
Aan personen met verward gedrag is 
zo goed en snel mogelijk de 
benodigde, best passende 
ondersteuning geboden. 

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
Training medewerkers Sociaal Team Asten ‘Pluis-niet Pluis gevoel’ bedraagt in totaal  
€ 480,=. 
De kosten voor de implementatie van de WVGGZ zijn nog niet bekend. 
De kosten voor zorgambulances worden betaald via de Regionale Ambulance 
Voorziening.  

 
 

Activiteit 
 
Hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Toelichting 
Veilig Thuis Helmond heeft binnen de 
regio de wettelijke taak om onderzoek 
te doen naar (vermoedens van) 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Daarnaast heeft 
Veilig Thuis een consultatie- en 
adviesfunctie. 
 

Wat gaan we doen 
Veilig Thuis blijft in 2019 de onderzoekstaken 
uitvoeren. Per 1 januari 2019 is de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling 
verbeterd. Dit houdt in dat professionals in zorg 
en welzijn eerder dienen te melden. 
Professionals hebben een meldplicht. Het 
eerder melden door professionals moet leiden 
tot een betere monitoring door Veilig Thuis.    
 
Daarnaast gaat er een nauwere samenwerking 
komen tussen Veilig Thuis en de medewerkers 
van het Sociaal Team Asten. 

Resultaat 
Een adequate en effectieve 
samenwerking met Veilig Thuis. 
Dit betekent o.a. dat Veilig Thuis 
alleen onderzoek start op het moment 
dat ondersteuning uit het voorliggend 
veld niet toereikend is.  

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
De kosten Veilig Thuis in 2019 zijn begroot op € 83.816,=.  
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Activiteit 
 
Slimme mobiliteit doelgroepen 
 
Toelichting 
Per 1 november 2017 is de 
projectorganisatie ‘Slimme Mobiliteit 
Doelgroepen’ gestart. De 
projectorganisatie is aan de slag 
gegaan met het uitwerken van een 
bestuurlijk gedragen visie binnen de 
21 regiogemeenten. Deze visie is 
inclusief uitgangspunten voor de 
toekomstige aanbesteding met 
betrekking tot de inrichting van het 
doelgroepenvervoer en het 
(kleinschalig) openbaar vervoer in 
Zuidoost-Brabant. 
In 2018 zijn de visie en bijbehorende 
uitgangspunten uitgewerkt binnen de 
projectorganisatie. Het visiedocument 
is eind 2018 vastgesteld.  

Wat gaan we doen 
In 2019 wordt de aanbesteding voor Taxbus 
(zowel vervoer als een mobiliteitscentrum) 
gedaan.  
 

Resultaat 
Een bestuurlijk gedragen visie 
(vastgesteld januari 2019) met 
betrekking tot het doelgroepenvervoer 
en de aanbesteding Taxbus. 

Wanneer 
De aanbesteding voor Taxbus loopt door in 
2019. De implementatie van de aanbesteding 
vindt plaats van september 2019 tot februari 
2020. 

Kosten 
Totale kosten slimme mobiliteit doelgroepen (vervoer, mobiliteitscentrum, 
aanbestedingskosten, contractbeheer) in 2019 bedraagt € 161.821,=. 
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2. Jeugd 

 

 
Activiteit 
 
Nadere regel subsidie peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
 
Toelichting 
Met ingang van het schooljaar 2019-
2020 komt de subsidie aan Stichting 
Peuterspeelzaal Pinkeltje te vervallen. 
Vanaf die datum wordt het peuterwerk 
en de VVE uitgevoerd door de 
organisaties Korein en Norlandia. Dit 
vraagt om een nadere regel subsidie 
peuterwerk en VVE.  

Wat gaan we doen 
Het opstellen van een nadere regel subsidie 
peuterwerk en VVE met als uitgangspunt ‘geld 
volgt kind’. De nadere regel voldoet aan de 
subsidierechtelijke een staatssteunrechtelijke 
regelgeving.   

Resultaat 
De nadere regel subsidie peuterwerk 
en VVE is vastgesteld.  

Wanneer 
Tweede kwartaal 2019. 

Kosten 
Ureninzet beleidsmedewerker. 

 
 
Activiteit 
 
Financieel plan ‘Besteding specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid 2019-2022’ 
 
Toelichting 
De gemeente ontvangt voor het 
voorkomen en bestrijden van 
onderwijsachterstanden in de 
Nederlandse taal een specifieke 
uitkering van het Rijk. Deze uitkering 
wordt voor een periode van 4 jaar 
beschikbaar gesteld. Aan het einde 
van de 4-jarige periode moet de 
opgebouwde reserve zijn besteed 
anders vordert de minister het geld 
terug. Per 1 januari 2019 is een 
nieuwe vierjarige periode gestart. De 
uitkering wordt per kalenderjaar 
berekend. De gemeente ontvangt in 
2019 een uitkering van € 169.647,=.  

Wat gaan we doen 
Het opstellen van een financieel plan ‘Besteding 
specifieke uitkeringen gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022’ 
conform de beleidsdoelstellingen en de nieuwe 
financieringssystematiek 
onderwijsachterstandenbeleid van het Rijk.      

Resultaat 
Het financieel plan ‘Besteding 
specifieke uitkeringen gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid 2019-
2022’ is opgesteld.  

Wanneer 
Tweede kwartaal 2019.  

Kosten 
Ureninzet beleidsmedewerker. 
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Activiteit 
 
Lokaal educatieve agenda 2019-2022 (LEA) 
 
Toelichting 
De LEA is een instrument om vanuit 
de eigen rol maar in gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te komen tot  
afspraken over het onderwijs- en 
jeugdbeleid.  
In 2011 is in de gemeente Asten de 
eerste LEA opgesteld. Inmiddels is 8 
jaar gewerkt met de LEA. De 
gemeente Asten, PRODAS, PlatOO, 
Pinkeltje en Korein hebben 
aangegeven ook voor de periode 
2019-2022 een LEA te willen 
opstellen.  

Wat gaan we doen 
Het opstellen van de LEA 2019-2022.  

Resultaat 
De LEA 2019-2022 is vastgesteld. 

Wanneer 
Tweede kwartaal 2019.   

Kosten 
Ureninzet beleidsmedewerker. 

 

 
Activiteit 
 
Een sluitende zorgstructuur in de voor- en vroegschoolse periode 
 
Toelichting 
De gemeente is, in het kader van het 
integraal jeugdbeleid en de voor- en 
vroegschoolse educatie, 
verantwoordelijk voor een sluitende 
zorgstructuur. Cruciaal hierbij is 
vroegsignalering. De gemeente streeft 
naar voorschoolse voorzieningen die 
de ontwikkeling van kinderen 
stimuleren en hiernaast ook een 
preventieve en signalerende functie 
vervullen. Vroegtijdig signaleren wat 
een kind aan extra zorg nodig heeft 
om zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen en om een goede 
overstap te kunnen maken naar de 
basisschool.       

Wat gaan we doen 
Samen met partners een plan van aanpak 
‘Ondersteuning voorschool en overgang naar 
primair onderwijs’ opstellen.    

Resultaat 
Het plan van aanpak ‘Ondersteuning 
voorschool en overgang naar primair 
onderwijs’ is vastgesteld.   

Wanneer 
Eerste kwartaal 2019. 

Kosten 
Ureninzet beleidsmedewerker. 

 
  



 
 

9 
 

Activiteit 
 
Monitoren jeugd en onderwijs  
 
Toelichting 
Is het gevoerde beleid effectief? Is de 
inwoner er beter van geworden? 
Daarvoor is het nodig om gegevens in 
beeld te brengen. Doel is om jongeren 
een toekomst te bieden op de 
arbeidsmarkt en volwaardig te laten  
participeren in de samenleving.   
 

Wat gaan we doen 
Voor het onderwijs wordt in beeld gebracht 
hoeveel jongeren er zijn met een vrijstelling 
leerplicht en bij hoeveel jongeren er sprake is 
van voortijdig schoolverlaten. Hoe ziet hun 
toekomstperspectief richting het onderwijs 
eruit? Tevens wordt de verbinding gelegd met 
jeugdhulp. Zijn deze jongeren in beeld bij 
jeugdhulp, bijv. dagbesteding?  

Resultaat 
De jongeren met een vrijstelling 
leerplicht en voortijdig schoolverlaten 
zijn in beeld en worden gevolgd. 

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
Ureninzet beleidsmedewerker. 

 

 
Activiteit 
 
Doorgaande lijn jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar 
 
Toelichting 
Al jarenlang wordt de discussie 
gevoerd of de jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) door één organisatie moet 
worden uitgevoerd.  
Nu is de uitvoering van de 
jeugdgezondheidszorg verdeeld. De 
zorg voor kinderen van 0-4 jaar ligt bij 
de Zorgboog en van 4-18 jaar bij de 
GGD Brabant-Zuidoost. 

Wat gaan we doen 
De GGD Brabant-Zuidoost wordt uitgenodigd 
om te onderzoeken of het wenselijk is om de 
doorgaande lijn JGZ 0-18 jaar onder te brengen 
bij één organisatie. 

Resultaat 
Een goed onderbouwd voorstel om de 
JGZ 0-18 jaar onder te brengen bij 
één organisatie. 

Wanneer 
De GGD Brabant-Zuidoost hanteert een strakke 
planning en hoopt op 1 juli 2019 een besluit te 
hebben van alle gemeenteraden. 

Kosten 
De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden vallen binnen het reguliere budget van 
de GGD Brabant-Zuidoost. 
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Activiteit 
 
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd 
 
Toelichting 
Huisartsen hebben vanuit de Jeugdwet 
het mandaat om jeugdhulp in te 
zetten. Uit cijfers blijkt dat huisartsen 
vaak doorverwijzen naar tweedelijns 
zorg. 
Een POH Jeugd kan er voor zorgen dat 
er minder doorverwezen hoeft te 
worden naar tweedelijns zorg. 
Ook de lijntjes met het Sociaal Team 
Asten kunnen door een POH Jeugd 
korter worden. 
In 2018 waren huisartsen in Asten nog 
niet enthousiast over een POH Jeugd. 
Inmiddels worden hier gesprekken 
over gevoerd. 

Wat gaan we doen 
Onderzoeken of eventuele implementatie van 
een POH Jeugd bijdraagt aan afschaling dure 
jeugdhulp en bijdraagt aan sturing en 
inhoudelijke kennis. 

Resultaat 
De gemeente heeft met de huisartsen 
afspraken gemaakt over de inzet van 
een POH Jeugd.  

Wanneer 
Tweede kwartaal 2019. 

Kosten 
Als besloten wordt een POH Jeugd in te zetten dan zullen de kosten gedragen worden 
door de ziektekostenverzekeraar CZ en de gemeente. CZ betaalt dan ongeveer 2/3 deel 
van de kosten en de gemeente 1/3 deel.  

 

 
Activiteit 
 
Pilot tussen huisartsen en gemeente Asten 
 
Toelichting 
De samenwerking met de huisartsen is 
erg belangrijk. Zij hebben vanuit de 
Jeugdwet het mandaat om jeugdhulp 
in te zetten.  
Hier wil de gemeente meer inzicht in 
en eventueel grip op krijgen. 
Eind 2018 is gestart met een pilot 
waarbij er gekeken wordt naar de 
verwijzingen van de huisartsen, die 
via de zorgaanbieder binnenkomen bij 
de gemeente. Deze pilot loopt door in 
2019.  

Wat gaan we doen 
Eind 2018 is gestart met een pilot tussen de 
huisartsen en de gemeente waarbij het doel is 
dat er meer grip ontstaat op de verwijzingen 
jeugdhulp. 
Deze pilot loopt door in 2019. 
Er wordt gekeken naar de verwijzingen van de 
huisartsen, die via de zorgaanbieder bij de 
gemeente binnenkomen. 
De Peelgemeenten zijn ook betrokken bij deze 
pilot. Deze pilot zal tussentijds geëvalueerd 
worden. 

Resultaat 
Eind 2019 is de pilot geëvalueerd. 
Uit de cijfers moet blijken of de pilot 
bijdraagt aan minder doorverwijzingen 
naar tweedelijns zorg door de 
huisartsen. 

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
Ureninzet beleidsmedewerker. 
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Activiteit 
 
Sluitend netwerk tussen Sociaal Team Asten, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en 
Veilig Thuis 
 
Toelichting 
Integrale samenwerking is van groot 
belang. Zeker bij multiproblem 
casuïstiek. Nu is er vaak 
onduidelijkheid over elkaars taken, 
rollen en verwachtingen. 

Wat gaan we doen 
Duidelijke afspraken maken met de betreffende 
organisaties. Het realiseren van korte lijnen en 
het aanwijzen van contactpersonen om 
gezamenlijk te kunnen optrekken bij casussen. 
 

Resultaat 
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt 
met het gedwongen kader en Veilig 
Thuis over de afstemming met het 
Sociaal Team Asten. Contactpersonen 
zijn bekend en de coördinator van het 
Sociaal Team Asten heeft korte lijnen 
met de betreffende contactpersonen.  
Elkaars taken, rollen en verwachtingen 
zijn helder. 

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
Ureninzet beleidsmedewerker. 

 
  



 
 

12 
 

Activiteit 
 
Implementatie werkagenda verantwoorde jeugdhulp 
 
Toelichting 
In samenwerking met de 
Peelgemeenten is er in 2018 een 
werkagenda verantwoorde jeugdhulp 
opgesteld. Op deze werkagenda staan 
beheersmaatregelen. Deze 
beheersmaatregelen worden in 2019 
uitgewerkt en uitgevoerd en kennen 
zowel een inhoudelijke als financiële 
component.  
 
 
 
 

Wat gaan we doen 
1. Monitoring: inzicht krijgen en 

houden op de ontwikkelingen van de 
specialistische jeugdzorg. 

2. Contractmanagement en 
handhaving.  

3. Toegang optimaliseren. 
4. Het beheersen van de medische 

verwijsroute.  
5. De Producten Diensten Catalogus 

doorontwikkelen en tarieven 
bijstellen.  

6. Vooralsnog geen budgetplafonds/wel 
0-meting: voorkomen dat de 
invoering van budgetplafonds elders 
in de regio tot een ‘waterbedeffect’ 
leidt in onze inkoopregio.  

7. Voorlopig geen beperking op 
instroom aanbieders. 

8. Transformatieagenda: het 
voorkomen en verminderen van het 
aantal jeugdigen in (specialistische) 
jeugdzorg en de verlaging van de 
daaraan gerelateerde kosten.  

Resultaat 
De inzet van de beheersmaatregelen 
heeft in 2019 bijgedragen aan:   
1. Kwalitatief en kwantitatief passende 
zorg, gericht op zoveel mogelijk 
versterking van de eigen kracht en het 
sociaal netwerk van de jeugdige.  

2. Het op verantwoorde wijze  
stabiliseren van de inzet van zware en 
langdurige professionele tweedelijns 
zorg. 
3. Kostenbeheersing.  

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten  
Ureninzet beleidsmedewerker. 
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3. Participatie 

 

 
Activiteit 
 
Ontwikkelen van lokale projecten gericht op integratie en participatie van statushouders 
 
Toelichting 
In de jaren 2015 en 2016 hebben we 
met een sterk toegenomen 
asielinstroom te maken gehad. De 
gevolgen hiervan ondervinden wij nog 
steeds, aangezien een groot deel van 
hen langdurig afhankelijk is van een 
bijstandsuitkering. Dit resulteert in 
een hoog percentage statushouders in 
ons uitkeringsbestand (december 
2018 24,6%). Belangrijk is dat de 
integratie sneller en beter verloopt, 
waarbij naast taal tegelijkertijd 
aandacht is voor werk. Een goede 
samenwerking tussen Onis Welzijn, 
Senzer en het ROC is hierbij 
essentieel.  

Wat gaan we doen 
1. De begeleiding van statushouders pakken we 
integraal op, met aandacht voor elk leefgebied. 
2. De gemeente bevordert de samenwerking 
tussen de betrokken organisaties Onis Welzijn, 
Senzer, en ROC. 
3. Al tijdens de inburgeringsfase leggen we de 
focus op werk en zetten we trajecten richting 
werk in. Hierover maken wij afspraken met de 
betrokken organisaties. 
4. Het project ‘Stip aan de Horizon’ van Onis 
Welzijn wordt verlengd tot 1 juli 2020, de 
datum waarop de nieuwe Inburgeringswet in 
werking treedt.  

Resultaat 
Statushouders integreren sneller en 
beter en participeren in onze 
maatschappij. Waar mogelijk via 
betaald werk, zodat het percentage 
statushouders binnen het 
uitkeringsbestand Participatiewet 
daalt. 

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
De kosten van het Project ‘Stip aan de Horizon’ bedragen in 2019 € 17.108,= en worden 
uit het krediet Verhoogde asielinstroom voldaan. 
Aan de overige activiteiten zijn geen kosten verbonden.  
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Activiteit 
 
Start implementatie nieuwe Inburgeringswet 
 
Toelichting 
Vanaf 1 juli 2020 gaat de nieuwe 
Inburgeringswet gelden. Deze nieuwe 
wet wil toe naar een brede intake 
sociaal domein breed, intensiever 
taalonderwijs gecombineerd met werk 
en een betere en snellere begeleiding 
c.q. activering richting werk. 
Inburgering moet hierbij ten dienste 
staan aan participatie. Hoe de wet er 
concreet uit komt te zien is nog niet 
bekend. Verschillende landelijke 
werkgroepen zijn op dit moment bezig 
de uitgangspunten verder uit te 
werken. Duidelijk is wel dat de 
verantwoordelijkheid ten aanzien van 
de inburgering (weer terug) naar de 
gemeenten gaat. Wat er precies 
verwacht gaat worden en in hoeverre 
gemeenten daarvoor gecompenseerd 
gaan worden is nu nog onduidelijk. De 
verwachting is dat hierover in de loop 
van 2019 meer bekend wordt. 

Wat gaan we doen 
1. Intensief samenwerken met Onis Welzijn en 
Senzer en samen de ontwikkeling van de 
nieuwe Inburgeringswet volgen en hierop 
anticiperen. 
2. Regionaal samenwerken met de andere 
Peelgemeenten, daar waar dat schaalvoordelen 
oplevert (denk aan inkoop taallessen). 
 
 

Resultaat 
1. De gemeente is tijdig voorbereid op 
de nieuwe wet, zodat de taken die 
vanaf juli 2020 bij de gemeente 
komen te liggen goed opgepakt 
kunnen worden. 
2. De lokale werkwijze is vóór de 
ingangsdatum van de nieuwe wet al 
aangepast aan de uitgangspunten en 
richtlijnen van de nieuwe wet. 
3. De samenwerking tussen Onis 
Welzijn en Senzer is verbeterd en 
verder geoptimaliseerd.    

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
Aan deze activiteit zijn nu nog geen kosten verbonden. Pas na inwerkingtreding van de 
nieuwe wet wordt de gemeente geconfronteerd met hogere uitvoeringskosten. Wat de 
exacte financiële gevolgen zijn is nu nog niet bekend.  
Ureninzet beleidsmedewerker. 
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Activiteit 
 
Voorkomen laaggeletterdheid 
 
Toelichting 
Kunnen lezen en schrijven is een 
belangrijke voorwaarde om mee te 
kunnen doen in onze maatschappij. 
Het bepaalt voor een belangrijk deel 
de mate van zelfredzaamheid en werkt 
door op allerlei gebieden zoals 
gezondheid, participatie en armoede. 
Om de aanpak van laaggeletterdheid 
kracht bij te zetten zijn is de 
gemeente met de gemeente Someren, 
Onis Welzijn, Bibliotheek Helmond-
Peel, het ROC en stichting Lezen en 
Schrijven gaan samenwerken. 
Resultaat hiervan is de opening van 
het Taalpunt op 28 februari 2018. Het 
taalpunt is een plek waar iedereen 
met taalvragen terecht kan. 

Wat gaan we doen 
1. De samenwerking met de gemeente 
Someren, Onis Welzijn, Bibliotheek Helmond-
Peel, het ROC en stichting Lezen en Schrijven  
in stand houden en intensiveren. Hiertoe stelt 
de gemeente samen jaarlijks een actieplan op. 
2. De gemeente steekt in op signaleren en 
herkennen van laaggeletterdheid en vergroten 
bekendheid van het onderwerp. 
3. Naast formeel onderwijs (ROC) biedt de 
gemeente inwoners ook informeel onderwijs 
aan via Onis Welzijn. 
 

Resultaat 
1. De samenwerking met gemeente 
Someren, Onis Welzijn, Bibliotheek 
Helmond-Peel, het ROC en stichting 
Lezen en Schrijven is verbeterd. 
2. Het thema laaggeletterdheid is 
beter bekend en inwoners weten het 
Taalpunt te vinden. 
3. Het aantal deelnemers aan 
informeel onderwijs bedraagt 
minimaal 10 personen. 
4. De lokale taalgroep van het ROC is 
volledig bezet.  

Wanneer 
Hele jaar 2019.  

Kosten 
Ureninzet beleidsmedewerker. 
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Activiteit 
 
Verbeteren dienstverlening aan laaggeletterden 
 
Toelichting 
Het is belangrijk dat onze 
gemeentelijke voorzieningen voor alle 
inwoners toegankelijk zijn. Informatie 
hierover moet ook voor mensen die 
moeite hebben met lezen en schrijven 
te begrijpen zijn. Om ideeën te krijgen 
over hoe wij onze digitale 
dienstverlening kunnen verbeteren, 
hebben wij in 2018 deelgenomen aan 
een landelijk project van VNG en 
stichting Lezen en Schrijven. 

Wat gaan we doen 
1. Suggesties die vanuit het landelijk project 
naar voren zijn gebracht vertalen naar onze 
eigen dienstverlening. 
2. Teksten op de gemeentelijke website en die 
van het Sociaal Team Asten verbeteren en qua 
taalniveau aanpassen. 
3. Intern het thema laaggeletterdheid onder de 
aandacht brengen. 

Resultaat 
Informatie van de gemeente is beter 
toegankelijk voor een grotere groep. 

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
Ureninzet beleidsmedewerker. 

 

 
Activiteit 
 
Optimaliseren gebiedsgericht werken Senzer 
 
Toelichting 
Sinds maart 2018 zijn medewerkers 
van Senzer fysiek gehuisvest in de 
Beiaard en maken zij deel uit van het 
Sociaal Team Asten. Dit maakt het 
eenvoudiger om gezamenlijk tot een 
integraal plan te komen in het 
individuele geval. Deze werkwijze past 
volledig bij de uitgangspunten van 
Senzer, te weten doelmatigheid en 
maatwerk. Een volledige integratie 
van Senzer in het gebiedsteam is 
hiervoor essentieel.    
 
Andersom kan het Sociaal Team Asten 
worden ingezet om een passende dag 
invulling te vinden voor mensen met 
een arbeidsvermogen < 30%.  

Wat gaan we doen 
Het gebiedsgericht werken van Senzer 
intensiveren en hen nog meer dan nu 
betrekken bij het Sociaal Team Asten. 

Resultaat 
1. Dienstverlening ten aanzien van 
inkomensondersteuning en 
arbeidsintegratie vindt dicht bij huis 
plaats. 
2. Er wordt beter afgestemd en 
samengewerkt met lokale partners. 
3. Sociaal Domein breed is expertise 
aanwezig binnen Sociaal Team Asten. 

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
Ureninzet beleidsmedewerker. 



 
 

17 
 

Activiteit 
  
Extra dienstverlening Senzer lokaal 
 
Toelichting 
Eind 2016 is een lokaal project gestart 
waarbij ook inwoners die niet tot de 
doelgroep van Senzer behoren maar 
wel in een kwetsbare positie verkeren 
naar werk dan wel een uitkering 
kunnen worden begeleid. In de 
praktijk gaat het vaak om jongeren 
die dreigen uit te vallen. Van dit 
project gaat een sterk preventieve 
werking uit op diverse terreinen, zoals 
leefbaarheid, veiligheid, onderwijs en 
inkomensondersteuning. Gezien de 
positieve resultaten is het project in 
2018 voortgezet. 

Wat gaan we doen 
1. Het project ook in 2019 voortzetten. 
2. Eind 2019 opnieuw een evaluatie uitvoeren.   

Resultaat 
1. Een actieve bijdrage vanuit Senzer 
in het kernteam van het Sociaal Team 
Asten. 
2. Een caseload van tenminste 35 
personen op jaarbasis. 
3. Tenminste 7 personen (20%) die 
vanuit het project zijn doorgeleid naar 
werk of opleiding.  

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
De kosten van dit project bedragen voor 2019 € 41.780,= en worden betaald uit de 
voorziening ‘Basisvoorziening Asten-Someren’. 

 

 
Activiteit 
 
Invullen garantiebanen binnen eigen organisatie 
 
Toelichting 
Zowel de markt- als de 
overheidssector moeten voldoen aan 
een wettelijk quotum voor het 
realiseren van garantiebanen voor 
arbeidsbeperkten (IBA). Dit houdt in 
dat een door het rijk vastgesteld 
percentage werknemers binnen de 
eigen organisatie moet vallen onder de 
doelgroep. Het quotumpercentage 
voor de overheid bedraagt voor 2018 
1,93% en loopt op tot 2,5% in 2026.   

Wat gaan we doen 
Samen met de afdelingen facilitaire zaken en 
personeelszaken inventariseren we de 
mogelijkheid om de 
schoonmaakwerkzaamheden vanaf 1 juli 2019 
in eigen beheer uit te voeren. De intentie is om 
voor de werkzaamheden mensen uit de 
doelgroep van de IBA in te zetten.  

Resultaat 
Vanaf medio 2019 valt 2% van ons 
personeelsbestand onder de doelgroep 
IBA.  

Wanneer 
Eerste helft 2019. 

Kosten 
De verwachting is dat het onderbrengen van deze werkzaamheden in eigen beheer een 
kostenbesparing oplevert. Wat de financiële gevolgen exact zijn, is nog in onderzoek.  
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4. Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en 

Schulddienstverlening (BMS) 

 
 
Activiteit 
 
Verbeteren communicatie over inkomensondersteunende maatregelen en voorzieningen 
 
Toelichting 
Uit de GGD monitor is gebleken dat 
36% van de inwoners die binnen de 
doelgroep minimum inkomen valt, 
niet op de hoogte is van de regelingen 
die de gemeente heeft om hen 
(financieel) te ondersteunen.  

Wat gaan we doen 
Samen met communicatie bekijken hoe de 
gemeente meer inwoners binnen de doelgroep 
minimum inkomen kan bereiken.   

Resultaat 
Inwoners die vallen binnen de 
doelgroep minimum inkomen weten 
de weg naar de 
inkomensondersteunende 
maatregelen en voorzieningen te 
vinden.   

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten  
Geen kosten voor de uitvoering, wellicht wel voor drukwerk.  

 
 
Activiteit 
 
Harmoniseren en dereguleren van bijzondere bijstand 
 
Toelichting 
In de samenwerking met GR Peel-
gemeenten is de ambitie uitgesproken 
om minder beleidsregels te hebben in 
de bijzondere bijstand waardoor er 
meer ruimte ontstaat voor maatwerk.  
 
Ook is ingezet op harmonisering van 
bijzondere bijstand zodat Senzer voor 
elke gemeente dezelfde regeling kan 
gebruiken.  

Wat gaan we doen 
Senzer is bezig met het trainen van de 
uitvoerders op “de omgekeerde toets”. Kijk 
naar het probleem en hoe kunnen we dit 
oplossen in plaats van een lijstje afvinken en 
hieruit een conclusie trekken.  
 
De vijf Peelgemeenten kijken samen welke 
beleidsregels binnen de bijzondere bijstand 
geharmoniseerd kunnen worden. Waardoor de 
verschillen tussen de gemeenten minder groot 
worden.  

Resultaat 
Minder regels, meer eenheid en 
hierdoor wordt beter maatwerk 
geleverd.  
Betere dienstverlening aan onze 
cliënten.  

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
Geen kosten voor de uitvoering. Indien de dienstverlening beter en efficiënter wordt zou 
dit een besparing moeten opleveren.   
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Activiteit 
 
Uitbreiden financiële dienstverlening met budgetbeheer en begeleiding 
 
Toelichting 
Veel mensen die hun financiële zaken 
niet zelfstandig kunnen beheren 
komen onder beschermingsbewind. De 
kosten komen hiervan voor de 
inwoner zelf, maar worden vergoed 
door de bijzondere bijstand als 
inwoners een laag inkomen hebben.  
Een groot deel van de bijzondere 
bijstand wordt betaald voor 
bewindvoering.   
Budgetbeheer is een vrijwillige keuze 
en wordt niet door bijzondere bijstand 
vergoed.  

Wat gaan we doen 
Samen met Schuldhulpverlening zoeken naar 
wegen om mensen te blijven ondersteunen 
waarbij mensen wel begeleiding krijgen maar 
minder snel door hoeven naar bewindvoering. 
Bij budgetbeheer wordt ingezet op 
zelfstandigheid waar het kan en op begeleiding 
waar het moet.  
 
Door ook hier meer maatwerk te leveren wordt 
het aantal bewoners onder bewind lager en 
worden mensen zelfstandiger.      

Resultaat 
Minder mensen onder bewindvoering 
waardoor de kosten in de bijzondere 
bijstand verlagen.   

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
Investering in uitbreiding schuldhulpverlening waarbij de verwachting is dat deze kosten 
zich terugverdienen op termijn.   

 
 
Activiteit 
 
Vroegsignalering 
 
Toelichting 
In het vastgestelde BMS programma is 
vroegsignalering opgenomen.  
Vroegsignalering betekent een 
intensieve samenwerking tussen 
partijen waarbij signalen vroeg 
gedeeld worden om schulden-
problematiek te voorkomen (de ‘vroeg 
erop af methode’). 

Wat gaan we doen 
Vroegsignalering volgens ‘de vroeg erop af 
methode’ is nu nog niet haalbaar. Wel voor de 
toekomst.   
Signalen die we nu krijgen worden opgepakt. 
We leggen en verbeteren contacten tussen alle 
betrokken partijen.  
 

Resultaat 
Minder mensen met problematische 
schulden.  

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
Meer mensen preventief helpen zal in beginsel geld kosten, maar zal zich later 
terugbetalen. 
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5. Lokaal gezondheidsbeleid 

 

 
Activiteit 
 
Integraal plan van aanpak alcoholgebruik 
 
Toelichting 
Het alcoholgebruik onder jongeren 
onder de 18 jaar behoeft nog steeds 
aandacht. Jaarlijks worden er op het 
gebied van preventie, handhaving en 
veiligheid verschillende acties 
uitgevoerd. Deze acties staan vaak op 
zichzelf, maar alcoholpreventie vraagt 
om een integrale aanpak. 

Wat gaan we doen  
Er wordt een visie opgesteld m.b.t. een 
integrale aanpak alcoholgebruik. Tevens wordt 
in kaart gebracht hoe groot het probleem is en 
waar het probleem precies ligt. Vervolgens 
wordt een integraal plan van aanpak 
geschreven. 
 

Resultaat 
De visie en het integrale plan van  
aanpak alcoholpreventie zijn 
vastgesteld. 
De afstemming tussen preventie, 
handhaving en veiligheid is 
geoptimaliseerd waardoor het 
alcoholgebruik onder minderjarigen 
wordt teruggedrongen. 

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
De kosten van de uitvoering van het integrale plan van aanpak zijn nog onbekend. Dit is 
afhankelijk van de inhoud van het plan. 
Ureninzet beleidsmedewerker. 

 
 

Activiteit 
 
Positieve gezondheid 
 
Toelichting 
In 2016 is de gemeente Asten in 
samenwerking met de GGD en Onis 
Welzijn gestart met het thema 
positieve gezondheid. Doel is om deze 
visie op gezondheid een onderdeel te 
laten worden van het lokaal 
gezondheidsbeleid. 

Wat gaan we doen 
In 2019 wordt, bij voldoende draagvlak onder 
de partners, gestart met het geven van 
workshops, trainingen en het uitzetten van 
trainer-trainer concept. 

Resultaat 
De term ‘Positieve Gezondheid’ is een 
begrip onder de professionals, de 
vrijwilligers en inwoners. 
Mensen gaan handelen naar deze visie 
waardoor meer maatwerk wordt 
geleverd in de hulpverlening. Hierdoor 
worden inwoners mentaal en fysiek 
gezonder en is er minder zorg nodig. 

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
In de beginfase extra kosten voor het opzetten van trainingen ± € 5.000,=. Afhankelijk 
van de ontwikkelingen zullen hier nog bescheiden kosten bijkomen. 
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Activiteit 
 
Uniek Sporten de Peel  
 
Toelichting 
In 2017 en 2018 is vanuit de Provincie 
Noord Brabant hulp en geld 
geïnvesteerd om sport en bewegen 
voor mensen met beperkingen te 
stimuleren. Beperkingen zijn 
bijvoorbeeld fysieke beperkingen, 
verstandelijke beperkingen, chronisch 
zieken en dementie. De doelgroep is 
heel breed. ‘Uniek Sporten de Peel’ is 
opgericht en wordt door de zes 
peelgemeenten gezamenlijk opgepakt. 
Alle gemeenten hebben toegezegd om 
het project voor de periode 2019-2021 
te borgen.  

Wat gaan we doen 
Meer zichtbaar maken van ‘Uniek Sporten de 
Peel’ en daardoor meer inwoners begeleiden 
naar sport en bewegen, waardoor zij mentaal 
en fysiek gezonder en fitter worden. 

Resultaat 
‘Uniek Sporten de Peel’ (een van de 7 
regio’s van Uniek Sporten in Brabant) 
is een begrip en inwoners weten dat 
ze hier terecht kunnen met vragen. In 
2021 wordt er zodanig veel gebruik 
van gemaakt dat het noodzakelijk 
blijkt om Uniek Sporten de Peel te 
handhaven. 

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
€ 5.000,= per jaar. 

 

 
Activiteit 
 
Dementievriendelijke gemeente 
 
Toelichting 
Door de vergrijzing neemt ook het 
aantal mensen met dementie in de 
gemeente Asten toe. Er worden al tal 
van activiteiten georganiseerd voor 
inwoners met dementie en hun 
naasten. 

Wat gaan we doen 
In 2019 wordt, met ondersteuning van ZET, 
gewerkt aan een ‘paraplu’ waaronder 
georganiseerde activiteiten gaan plaatsvinden. 
ZET is een organisatie die ondersteuning biedt 
aan de gemeente op het gebied van dementie. 
Hierdoor kan Asten in 2020 in aanmerking 
komen voor ‘dementievriendelijke gemeente’. 

Resultaat 
Continuïteit en borging van activiteiten 
voor inwoners met dementie en hun 
naasten.  
Asten is een ‘dementievriendelijke’ 
gemeente. 

Wanneer 
Hele jaar 2019. 

Kosten 
ZET wordt gesubsidieerd door de provincie. Hier zijn dus geen kosten aan verbonden. 
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6. Subsidiebeleid welzijn & participatie 

 

 
Activiteit 
 
Ontwikkelen subsidiebeleid welzijn & participatie 2021-2024  
 
Toelichting 
Het subsidiebeleid welzijn & 
participatie geeft de richting aan 
waarmee de gemeente in de periode 
2021-2024 subsidie wil verstrekken 
aan vrijwillige en professionele 
organisaties. Het subsidiebeleid draagt 
bij aan het realiseren van een goed en 
samenhangend aanbod van 
voorzieningen gericht op het 
verankeren van de 
participatiegedachte in de Astense 
samenleving. Iedere inwoner krijgt 
kansen om mee te doen in de Astense 
samenleving.   

Wat gaan we doen 
Het huidige subsidiebeleid welzijn & participatie 
loopt tot eind 2020. In verband met de 
aanvraagprocedures voor subsidies dient voor 
eind 2019 het nieuwe subsidiebeleid 2021-2024 
te zijn vastgesteld.     
 
 

Resultaat 
Het subsidiebeleid welzijn & 
participatie 2021-2024 is vastgesteld. 

Wanneer 
Eind 2019 is het subsidiebeleid welzijn & 
participatie 2021-2024 vastgesteld. 

Kosten 
Ureninzet beleidsmedewerker. 
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7. Speak & Eat sessies sociaal domein 

 

 
Activiteit 
 
Speak & Eat sessies sociaal domein 
 
Toelichting 
Het doel van een Speak & Eat sessie is 
om inwoners (jong en oud) en 
bestuurders/beleidsmedewerkers 
samen te brengen en ze in gesprek 
(dialoog) te laten gaan over de 
relevante zaken op het gebied van 
sociaal domein, die er op dat moment 
toe doen. Waarbij de focus ligt op wat 
er wél werkt. Aan de gesprekspartners 
wordt gevraagd om de ervaren 
problemen en knelpunten vanuit een 
positieve, waarderende blik te 
benaderen. Zo worden (nieuwe) 
kansen en mogelijkheden voor 
verbetering van het sociaal domein 
gecreëerd. 

Wat gaan we doen 
In 2019 worden 2 Speak & Eat sessies 
gehouden.  

Resultaat 
In 2019 hebben 2 Speak & Eat sessies 
plaatsgevonden.  

Wanneer 
Hele jaar 2019.  

Kosten 
Kosten per sessie € 500,=.  
Ureninzet beleidsmedewerker. 
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8. Participatieraad 

 

 
Activiteit 
 
Participatieraad 
 
Toelichting 
Het blijkt in de praktijk moeilijk om de 
continuïteit en de deskundigheid van 
de Participatieraad te waarborgen. 
Daarnaast sluit de huidige werkwijze 
van de Participatieraad onvoldoende 
aan bij de integrale werkwijze binnen 
het Sociaal Domein.  

Wat gaan we doen 
Samen met de huidige leden van de 
Participatieraad onderzoeken hoe de 
Participatieraad toekomstbestendig gemaakt 
kan worden.  

Resultaat 
Er zijn afspraken gemaakt over de 
nieuwe opzet. Deze zijn vastgelegd in 
de verordening Cliëntenparticipatie.  

Wanneer 
Hele jaar 2019.  

Kosten 
Deskundigheidsbevordering leden participatieraad. Deze kosten zijn nog niet bekend.  
Ureninzet beleidsmedewerker. 

 

 


