
6.  Sociaal Domein



6.  Sociaal Domein
We streven ernaar dat inwoners van Papendrecht zoveel mogelijk kunnen participeren in de 
samenleving.  We ondersteunen zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Inwoners van 
Papendrecht zijn zelfredzaam door allereerst de eigen kracht en de kracht van de sociale omgeving 
(familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten) te benutten. Ze leveren een actieve bijdrage aan de 
samenleving. Waar de eigen kracht en de kracht van het netwerk niet toereikend is, bieden we 
passende ondersteuning in de vorm van algemene en maatwerkvoorzieningen op het gebied van de 
volgende beleidsterreinen: Wmo, Jeugdhulp, Werk & Inkomen en publieke gezondheid.
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6.1  Samenkracht en burgerparticipatie
Doelstellingen
Het verminderen van jongerenoverlast

Maatregelen
Inzet van de straatcoach

Doelstellingen
Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk

Maatregelen
Realiseren structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk
Voldoen aan nieuwe visie Jeugd- en jongerenwerk

Doelstellingen
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve 
manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de 
gemeenschap

Maatregelen
Versterken van het aanbod jeugd- en jongerenwerk
Een visie is opgesteld voor het  jeugd- en jongerenwerk  die aansluit op de transformatiedoelen die 
door de gemeente zijn gesteld met als resultaat een stevig jeugd- en jongerenwerk (JJW). Een 
fundament voor het Sociaal Domein Papendrecht met directe en korte lijnen met Sterk Papendrecht. 
Deze visie is vertaald naar uitvoeringsdoelen en beoogde resultaten welke leiden tot een 
doorontwikkeling van het JJW met een uitvoeringsplan volgens de vier programmalijnen: preventieve 
voorlichting en advies, vindplaatsgericht jeugd -en jongerenwerk, talentontwikkeling en coaching en 
toeleiding.

Doelstellingen
Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank)

Maatregelen
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel 
verenigingsondersteuning
Vrijwilligersondersteuning vindt plaats vanuit Sterk Papendrecht.
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Kwaliteit
- Deskundigheidsbevordering via mini sportcongres met thema's op verzoek van de sportclubs: Wet 
op de Privacy en Van Missie naar Strategie;
- Advisering op verzoek van een sportclub;
- Sportclubs betrekken bij de organisatie van gemeentelijke (sport en beweeg) activiteiten;
- Er is uitvoering gegeven aan de regeling jeugdsportsubsidie.

Puur Papendrecht

Kwaliteit
Sinds de lancering van het digitale dorpsplein PuurPapendrecht groeit het aantal deelnemende 
bewoners gestaag. Papendrecht heeft zichzelf op de kaart gezet. Tijdens een landelijk congres van 
Mijnbuurtje is PuurPapendrecht als voorbeeld voor veel andere gemeentes gepresenteerd. 
PuurPapendrecht.nl is echt 'van Papendrechters voor Papendrechters': de mensen die 
Papendrecht met elkaar maken, maken ook PuurPapendrecht.nl met elkaar. PuurPapendrecht.nl 
helpt als online buurtplatform om met elkaar te delen wat er allemaal is en wat er allemaal gaat 
gebeuren. De komende periode wordt verder gebouwd aan bekendheid en het realiseren van een 
sociale kaart.

Steunpunt vrijwilligerswerk

Vrijwilligersvacaturebank

Doelstellingen
Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders

Maatregelen
Instromende taakstellers worden via regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toegedeeld 
aan de sociale verhuurders in de betreffende gemeente en vervolgens met voorrang 
gehuisvest.
Het met voorrang door Woonkracht10 huisvesten van toegewezen vergunninghouders in 
Papendrecht.

Doelstellingen
Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving

Maatregelen
Bieden van maatschappelijke begeleiding aan statushouders
Begeleiding bij asielprocedure, coachen bij vestiging in de gemeente en integratie/inburgering, 
begeleiden bij gezinshereniging. informatievoorziening over rechten en plichten

4



Kwaliteit
Stichting Vluchtelingenwerk heeft in opdracht van de gemeente bovenstaande activiteiten 
uitgevoerd

Doelstellingen
Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland

Maatregelen
Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van 
een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie.
Stichting Vluchtelingenwerk verzorgt de participatieverklaringstrajecten. Na afloop van het traject 
wordt de participatieverklaring ondertekend.
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6.2  Wijkteams
Doelstellingen
Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod

Maatregelen
Aanmoedigen van het gebruik van basisvoorzieningen voor inwoners die veelal leunen op 
vrijwillige inzet en mogelijkheden bieden tot ontmoeting. Waar nodig  en passend worden 
initiatieven ondersteund.

 Op diverse wijzen wordt door het actieve verenigingsleven en kerkelijke gemeenschappen 
laagdrempelige ondersteuning geboden zonder directe bemoeienis van de gemeente,

 Sterk Papendrecht biedt aanvullend laagdrempelige, algemene voorzieningen aan, zoals 
cliëntondersteuning, mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning en sociaal 
raadsliedenwerk.

 Sterk Papendrecht heeft de kennis en expertise op het gebied van Sociale Netwerkversterking 
(Eigen Kracht) en ondersteunt hierin andere maatschappelijke organisaties.

 Aandachtspunt bij de versterking van het voorzieningenaanbod in 2018 is het inspelen op de 
beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis (langer zelfstandig wonen van 
mensen met een beschermd wonen indicatie of die hiervoor in aanmerking zouden komen) en 
de sluitende aanpak van mensen met verward gedrag.

Doelstellingen
Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk 
optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn

Maatregelen
Huisvesting Sterk Papendrecht
Sterk Papendrecht - vanaf 2018 gehuisvest in het nieuwbouwproject Den Briel - is en wordt het eerste 
(centrale) punt voor alle inwoners van 0-100 jaar met een (ondersteunings)vraag op alle 
levensgebieden. Ondersteuning wordt georganiseerd samen met en vanuit de vraag van de inwoner 
met de gedachte: zo dichtbij mogelijk, zo vroeg mogelijk en zo zwaar als nodig.

Doelstellingen
Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij 
inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen 
worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft

Maatregelen
Uitvoeren van de "Wmo 2015" en de Jeugdwet, zoals respectievelijk verwoord in het Wmo 
beleidsplan Papendrecht / Drechtsteden en het beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht/ Zuid-
Holland Zuid. Beleidsplannen worden verder uitgewerkt in een lokaal uitvoering
Via diverse activiteiten wordt invulling gegeven aan drie hoofdopgaven:

1. Het stimuleren van eigen kracht en het faciliteren en ondersteunen van de kracht van sociale 
netwerken van inwoners.

2. Het bieden van algemene voorzieningen.

3. Indien bovenstaande niet voldoende is, worden maatwerk voorzieningen geboden.
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 Voor uitvoering van de Jeugdwet zien wij lokaal de volgende taken:

 versterken van de sociale opvoedomgeving van jeugdigen en hun gezinnen.

 versterken en verbinden van basisvoorzieningen. De basisvoorzieningen spelen een 
belangrijke rol in het voorkomen en tijdig signaleren van hulpvragen en het bieden van 
ondersteuning bij opgroeien en opvoeden.

 versterken van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) / Jeugdteam die gezamenlijk de 
'voordeur' vormen voor de jeugdhulp. In deze jeugdketen vormt het jongerenwerk een 
belangrijke preventieve basis voorziening en kan zodoende zwaardere zorg voorkomen.
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6.3  Inkomensregelingen
Doelstellingen
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners

Maatregelen
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) 
facilitering van maatschappelijke initiatieven (zoals ASFP, schuldhulpmaatje en Voedselbank).
Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld door het maken van subsidieafspraken. 
Via de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede geven we samen met maatschappelijke 
partners de komende 4 jaar vorm aan een gezamenlijke aanpak.
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6.4  Begeleide participatie

6.4  Begeleide participatie
Sinds 2017 zijn gemeenten wettelijk verplicht beschut werken aan te bieden aan personen die daarop 
zijn aangewezen. De SDD zorgt voor de uitvoering van deze gemeentelijke plicht.
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6.5  Arbeidsparticipatie
Doelstellingen
Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk

Maatregelen
Via de SDD inzetten op het toeleiden naar werk
Door SDD uitvoeren van Jaarplan 2018

Doelstellingen
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie)

Maatregelen
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
Zie toelichting bij thema Economie en ondernemen

Doelstellingen
Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd

Maatregelen
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering
Vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt wordt de landelijke regeling Terugdringen 
jeugdwerkloosheid gecoördineerd.

Kwaliteit
Vanuit de inzet van Baanbrekend wordt door de SDD ingezet op de integrale 
werkgeversbenadering. Daarnaast zijn door SDD en Drechtwerk in 2017 voorbereidingen getroffen 
om in 2018 een gezamenlijke detacheringsorganisatie op te zetten.

Doelstellingen
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen

Doelstellingen
Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken

Maatregelen
Faciliteren van voldoende aanbod aan participatieplekken bij lokale bedrijven/ organisaties

Verbreding van de doelgroep
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6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Doelstellingen
Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen

Maatregelen
Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleidsplan en de 
samenwerkingsafspraken op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd 
door de Sociale Dienst Drechtsteden
Monitoren en bijsturen van de gevolgen van (Rijks)beleid die leiden tot het langer zelfstandig wonen 
van inwoners aan de hand van de PALT-afspraken en het eventueel opstarten van pilotprojecten met 
samenwerkingspartners.

Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders
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6.71  Maatwerkdienstverlening 18+
Doelstellingen
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners

Maatregelen
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) 
facilitering van maatschappelijke initiatieven
Uitvoering geven aan een lokale aanpak armoede (en kinderen). Ondersteunen van maatschappelijke 
initiatieven, bijvoorbeeld door het maken van subsidieafspraken (o.a. Sterk Papendrecht, Algemeen 
Sociaal Fonds Papendrecht en Schuldhulpmaatje).

Kwaliteit
Verschillende bijeenkomsten zijn georganiseerd om de Papendrechtse situatie in beeld te brengen 
en de aanpak vorm te geven wat geresulteerd heeft in de Actieagenda gezinnen en kinderen in 
armoede 2017-2021. Daarnaast is (professionele) ondersteuning aan minima bij hun 
belastingaangifte geboden en heeft de kick-off plus uitrol plaatsgevonden van Geldplannen 
(NIBUD) en Bereken uw recht onder maatschappelijke partners.

Doelstellingen
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden

Maatregelen
Uitvoering van het schuldhulpbeleid door de SDD
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6.72  Maatwerkdienstverlening 18-
Doelstellingen
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar 
vermogen mee te kunnen doen

Maatregelen
Invulling geven aan Beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2021 en de nieuwe onderwijs- en 
jeugdagenda
Het beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht bestaat uit een regionaal deel voor 17 gemeenten en de 
lokale invulling.

In samenwerking met kinderen, jongeren, ouders en maatschappelijke partners wordt uitvoering 
gegeven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda. In deze agenda staat de vraag centraal wat 
kinderen, jongeren en ouders nodig hebben om op een prettige manier op te groeien en op te voeden 
in Papendrecht

Doelstellingen
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve 
manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de 
gemeenschap

Maatregelen
Structureel invulling geven van aanpak jeugd(hulp)participatie
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6.81 Geëscaleerde zorg18+
Doelstellingen
Indien de eigen kracht en het sociale netwerk in samenwerking met de algemene 
voorzieningen tekort schieten  kan een beroep worden gedaan op maatwerkvoorzieningen

Maatregelen
Invulling geven aan het Wmo beleidsplan.
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6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Doelstellingen
Invulling geven aan beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2022.

Maatregelen
Het lokale beleidsplan bestaat uit een regionaal deel voor de 17 gemeenten, waaronder 
geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming, jeugdreclassering) een belangrijk onderdeel is.

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000

Exploitatie Realisatie 
2016

Raming 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Lasten
Samenkracht en 
burgerparticipatie

-3.557 -2.502 -2.288 -2.354 -2.241 -2.321

Wijkteams -1.800 -1.384 -1.374 -1.374 -1.374 -1.374
Inkomensregelingen -9.757 -9.922 -9.474 -9.295 -9.117 -8.904
Begeleide participatie -2.551 -2.384 -2.544 -2.433 -2.338 -2.263
Arbeidsparticipatie -750 -1.058 -1.466 -1.417 -1.437 -1.493
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO)

-359 -396 -370 -370 -370 -370

Maatwerkdienstverlening 
18+

-3.895 -4.544 -5.406 -5.380 -5.398 -5.392

Maatwerkdienstverlening 
18-

-3.769 -4.446 -4.835 -4.730 -4.670 -4.609

Ge?scaleerde zorg 18+ -57 -210 -225 -225 -74 -74
Ge?scaleerde zorg 18- -1.105 -637 -817 -817 -817 -817
Totaal Lasten -27.599 -27.482 -28.799 -28.394 -27.836 -27.617
Baten
Samenkracht en 
burgerparticipatie

1.360 532 532 517 517 517

Inkomensregelingen 6.645 6.532 6.987 6.987 6.987 6.987
Begeleide participatie 113 40 40 40 40 40
Arbeidsparticipatie 100 40 40 40 40 40
Ge?scaleerde zorg 18+ 1.296 151 426 471 0 0
Totaal Baten 9.514 7.295 8.025 8.055 7.584 7.584
Resultaat -18.085 -20.187 -20.774 -20.339 -20.252 -20.032
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