
 

 

 

6. Sociaal Domein 
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6.1  Samenkracht en burgerparticipatie 

Doelstellingen 
Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale 
samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt en verlaagt 
drempels. 
 

Maatregelen 
Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten 
Indien deze mogelijk zijn in het kader van de coronamaatregelen. 

Draagt bij aan: 

 
 

Stimuleren maatschappelijke initiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk 
enthousiasmeren en faciliteren 
Draagt bij aan: 

 
 

Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van 
communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen 
Draagt bij aan: 

 
 

Initiatieven integraal bekijken en maximaal mogelijk maken 
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Draagt bij aan: 

 
 

Puur Papendrecht ontwikkelt, in samenwerking met Sterk Papendrecht Vrijwilligerspunt, zich 
verder als sociale marktplaats (online en offline) 
Sociale relaties en capaciteiten van inwoners, organisaties en instellingen die er binnen de lokale 
gemeenschap zijn, zijn vindbaar en worden benut. Inwoners worden gestimuleerd en ondersteund om 
elkaar betekenisvol te ontmoeten. De samenwerking tussen bewonersinitiatieven, vrijwilligers diensten 
en professionals wordt bevorderd. 

Draagt bij aan: 

 
 

Doelstellingen 
Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en 
bevorderen van het luisterend vermogen 
 

Maatregelen 
Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van 
samenspraak met onze inwoners 
Draagt bij aan: 

 
 

Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is 
Draagt bij aan: 
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In gesprek gaan bij initiatieven om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de plannen verder 
uit te werken 
Draagt bij aan: 

 
 

Doelstellingen 
Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong 
tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen 
 

Maatregelen 
In co-creatie met maatschappelijke partners de preventiemogelijkheden versterken en 
bestendigen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp aan de hand van een 
Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 
Draagt bij aan: 

 
 

Uitvoering geven aan het Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht door Suppord te richten op 
vroegtijdige signalering, versterken doelgroep, voorkomen duurdere zorg en goede 
samenwerking met Sterk Papendrecht en het onderwijs 
Draagt bij aan: 
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Versterken van de stevige sociale basis van voorzieningen (zoals ouderenbonden, Bij 
Bosshardt-huis en Odensehuis), conform het Kompas Sociaal Domein 2021-2024 
Die mogelijkheden bieden tot ontmoeting, tegengaan van eenzaamheid, vroegsignalering en 
laagdrempelige ondersteuning. 

Draagt bij aan: 

 
 

Uitvoering geven aan de uitkomsten van de woonzorganalyse en de actieagenda 'Ouderen en 
Wonen' in samenwerking met maatschappelijke partners 
Draagt bij aan: 

 
 

Doelstellingen 
Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers 
 

Maatregelen 
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen mantelzorgers 
attenderen op ondersteuningsmogelijkheden en het verder vormgeven van het 
ondersteuningsaanbod om hen adequaat te steunen bij hun zorgtaken 
Draagt bij aan: 
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Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen uiting geven aan de 
waardering richting mantelzorgers voor hun inzet 
Draagt bij aan: 

 
 

Doelstellingen 
Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan 
vrijwilligers 
 

Maatregelen 
Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
Onder meer via de inzet van Sterk Papendrecht, het platform PuurPapendrecht en de 
vrijwilligersverzekering. 

Draagt bij aan: 

 
 

Promoten, stimuleren en aanjagen van vrijwilligerswerk via het platform PuurPapendrecht en 
via activiteiten georganiseerd door Sterk Papendrecht 
Draagt bij aan: 
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Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners  uiting geven aan de 
waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet 
Draagt bij aan: 

 
 

Doelstellingen 
Integratie en participatie van statushouders 
 

Maatregelen 
Vanaf 1 januari 2022 uitvoering geven aan de taken in het kader van de nieuwe Wet inburgering 
(in samenwerking met onder meer de SDD en Vluchtelingenwerk) 
Draagt bij aan: 
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6.2  Wijkteams 
Doelstellingen 
Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving 
(familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving 
Hierbij streven wij ernaar om zo min mogelijk inwoners afhankelijk te laten zijn van zwaardere zorg en 
ondersteuning. 

 

Maatregelen 
Vanuit het Kompas Sociaal Domein 2021-2024 initiëren van verschillende acties om een 
zorgzaam en veerkrachtig Papendrecht te blijven en waar mogelijk te versterken. Jaarlijks 
zorgen voor het opstellen van een uitvoeringsagenda sociaal domein 
Draagt bij aan: 

 
 

Doelstellingen 
Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0  
tot 100 jaar 
Met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte: zo dichtbij mogelijk, zo vroeg 
mogelijk en zo zwaar als nodig. 

 

Maatregelen 
Samen met Sterk Papendrecht, de scholen en andere gelieerde instellingen die professioneel 
actief zijn met jeugdigen, inzetten op een stevige samenwerking op het gebied van onderwijs 
en jeugd(hulp) aan de hand van nieuwe lokale samenwerkingsafspraken 
Draagt bij aan: 

 
 

Samen met Sterk Papendrecht, zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde 
instellingen bestendigen van een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische 
domein 
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Dit gebeurt onder andere door de inzet van Sterk Papendrecht met een wijkverpleegkundige en 
jeugdhulp bij en rondom de huisartsenzorg. 

Draagt bij aan: 

 
 

Uitvoering geven aan het Convenant Preventiehuisuitzetting 
Waarbij Sterk Papendrecht, Woonkracht10 en de SDD gezamenlijk inzetten op het voorkomen van 
huisuitzettingen vanwege betalingsachterstanden. 

Draagt bij aan: 

 
 

Opstellen van prestatiegerichte (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht die continu 
stapsgewijs worden doorontwikkeld 
De afspraken zijn gericht op maatschappelijke relevantie met aandacht voor kwaliteit, inhoudelijke 
effecten, procesresultaten en doorontwikkeling collectief aanbod. 

Draagt bij aan: 

 
 

Invulling geven aan het lokaal opdrachtgeverschap richting Stichting Jeugdteams 
Draagt bij aan: 



11 

 
 

Door de inzet van Buurtbemiddeling door Sterk Papendrecht, in samenwerking met 
Woonkracht 10, beperken van burenoverlast 
Draagt bij aan: 
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6.3  Inkomensregelingen 
Doelstellingen 
Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief 
 

Maatregelen 
Samen met SDD, Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en andere maatschappelijke partners 
lokaal invulling geven aan de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
In bijzonder de vroegsignalering bij betalingsachterstanden. 

Draagt bij aan: 

 
 

Uitvoeren van de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regionale 
visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. 
bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer) 
Draagt bij aan: 

 
 

In het kader van de verwachte boeggolf aan schulden door de coronacrisis wordt samen met 
maatschappelijke instellingen vorm gegeven aan een actieplan om financiële problematiek 
onder inwoners verder te bestrijden en te voorkomen 
Draagt bij aan: 
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6.4  Begeleide participatie 
Doelstellingen 
Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet 
 

Maatregelen 
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op 
basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk 
Draagt bij aan: 
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6.5  Arbeidsparticipatie 
Doelstellingen 
Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk 
 

Maatregelen 
Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis 
waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet 
Draagt bij aan: 

 
 

Doelstellingen 
Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap 
 

Maatregelen 
Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie 
Draagt bij aan: 

 
 

Doelstellingen 
Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd 
 

Maatregelen 
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden via 
de Sociale Dienst Drechtsteden en centrumgemeente Dordrecht met het onderwijs en Bureau 
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 
Draagt bij aan: 
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Invulling geven aan het lokaal opdrachtgeverschap richting participatieplekken bij lokale 
bedrijven en organisaties 
Draagt bij aan: 
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6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 
Doelstellingen 
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het 
maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen 
 

Maatregelen 
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden 
Op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD. 

Draagt bij aan: 

 
 

Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een 
samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht 
Als vervolg op de opdracht Gezamenlijk transformeren. 

Draagt bij aan: 
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6.71  Maatwerkdienstverlening 18+ 
Doelstellingen 
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het 
maatschappelijk leven, waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen 
 

Maatregelen 
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden 
Op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD. 

Draagt bij aan: 

 
 

Versterken van de verbinding tussen de algemene en maatwerkvoorzieningen door een 
samenwerkingsagenda met de SDD en Sterk Papendrecht 
Als vervolg op de opdracht Gezamenlijk transformeren. 

Draagt bij aan: 
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6.72  Maatwerkdienstverlening 18- 
Doelstellingen 
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar 
vermogen mee te kunnen doen 
 

Maatregelen 
Uitvoering geven aan beleidskaders en de regionale samenwerking 
Op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie 
Jeugd (SOJ). Zie ook onderdeel 6.2. 

Draagt bij aan: 

 
 

Uitvoering geven aan een hervormingsagenda jeugd die voortvloeit uit de arbitrage afspraken 
tussen Rijk en VNG 
Naast de lokale uitvoeringsagenda vindt nadere uitwerking van een aantal zaken plaats in regionaal 
verband via het portefeuillehoudersoverleg jeugd, zoals de afbakening van jeugdhulp en de verbinding 
met de jeugdbeschermingsketen. 

Draagt bij aan: 
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6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 
Doelstellingen 
Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio 
Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 
Waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en 
mensen die opvang nodig hebben vanwege huiselijk geweld terecht kunnen. 

 

Maatregelen 
Op basis van een regionale samenwerkingsagenda met aanbieders wordt inhoud gegeven aan 
de beweging beschermd thuis 
Waarbij mensen zo lang mogelijk, met de nodige ondersteuning, zelfstandig in hun eigen wijk kunnen 
blijven wonen. In dit kader wordt uitvoering gegeven aan de resultaten van de pilot Wijk GGD'er en 
Waakvlam in samenwerking met onder meer de DG&J, Yulius en Sterk Papendrecht. 

Draagt bij aan: 

 
 

Op basis van een regionale samenwerkingsovereenkomst wordt door  Dordrecht (als 
centrumgemeente) invulling gegeven aan de maatwerkvoorzieningen op het gebied van 
Beschermd Wonen en Opvang 
Draagt bij aan: 
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6.82 Geëscaleerde zorg 18- 
Doelstellingen 
Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en 
jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben 
 

Maatregelen 
Uitvoering geven aan de beleidskaders en de regionale samenwerking 
Op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de SOJ (inzet Veilig 
thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering). 

Draagt bij aan: 
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Statistiek Sociaal domein 
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Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
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Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 

Lasten       

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

-2.604 -2.747 -2.668 -2.686 -2.565 -2.560 

Wijkteams -1.749 -1.841 -1.729 -1.644 -1.644 -1.644 
Inkomensregelingen -12.650 -10.073 -10.681 -10.781 -10.769 -10.729 
Begeleide participatie -2.254 -2.117 -1.963 -1.957 -1.935 -1.889 
Arbeidsparticipatie -1.418 -1.707 -1.975 -1.979 -1.980 -1.962 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

-513 -527 -611 -656 -701 -757 

Maatwerkdienstverlening 
18+ 

-6.933 -7.176 -8.053 -8.464 -8.891 -9.299 

Maatwerkdienstverlening 
18- 

-6.297 -5.483 -6.609 -6.441 -6.445 -6.445 

Ge?scaleerde zorg 18+ -294 -398 -386 -392 -323 -323 
Ge?scaleerde zorg 18- -1.140 -1.141 -1.103 -1.103 -1.103 -1.103 
Totaal Lasten -35.852 -33.210 -35.778 -36.102 -36.355 -36.710 
Baten       

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

859 380 373 373 373 373 

Inkomensregelingen 10.304 7.628 8.058 8.058 8.058 8.058 
Begeleide participatie 42 40 40 40 40 40 
Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

1 0 0 0 0 0 

Ge?scaleerde zorg 18+ 936 500 600 540 480 420 
Totaal Baten 12.142 8.548 9.071 9.011 8.951 8.891 
Resultaat -23.710 -24.662 -26.707 -27.091 -27.404 -27.819 


