Beschrijving
Mens en Samenleving gaat over al onze inwoners. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Iedereen telt mee. En iedereen moet ook op een prettige manier kunnen deelnemen aan de
samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk, maar zo nodig
zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en Armoedebeleid.
Portefeuillehouder(s)
• Wethouder Esther Prent
• Wethouder Koos Krook
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Wat hebben we bereikt in 2020?
Onze opgaven
Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de volgende
opgaven te herleiden:
Leefbaarheid & Kernen
Wat willen we

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Waar dat kan en

Evaluatie en herziening

Het beleid Leefbaarheid en Kernen is in december

waar inwoners dit

subsidiebeleid gemeente

2020 vastgesteld. Deze zaken volgen uit het nieuwe

willen, hebben zij meer

en onderzoek mogelijkheid

beleid en zullen in een Doe-agenda vanaf 2021 hun

bereiken?

verantwoordelijkheid voor wijkbudgetten.

beslag krijgen. De evaluatie subsidiebeleid is gedaan

hun eigen sociale en

en de eventuele aanpassingen volgen in 2021.

fysieke omgeving.

In
ontwikkeling

Het nader inrichten van

Nieuwe werkprocessen zijn ingericht en worden in

werkprocessen rondom

2021 doorontwikkeld. Daarnaast werken we aan een

inwonerinitiatieven, in nauwe

continue verbetering van onze samenwerking met en

samenhang met de Visie op

dienstverlening aan onze inwoners.

Dienstverlening, Transformatie
Sociaal Domein en ‘right to

Afgerond

challenge’.
Ondersteunen en

Formele en informele netwerken De coronacrisis heeft nieuwe kansen geboden, doordat

versterken sociale

in de kernen verder versterken,

netwerken versterkt zijn en nieuwe netwerken ontstaan.

samenhang.

o.a. door het organiseren van

In De Heen, Nieuw-Vossemeer en Kruisland zijn

netwerkbijeenkomsten tussen

inwoners gestart met nieuwe of herijkte kerngerichte

initiatiefnemers, ondernemers en toekomstplannen. Deze plannen zijn in ontwikkeling en
verenigingen.

zullen in 2021 verder hun beslag krijgen. We hebben
een Doe-agenda opgesteld en werken deze gestaag af.

Inwoners zijn betrokken

Projectleiders / beleidsmakers

Het beleid Leefbaarheid en Kernen is in december

bij het maken van ons

nemen we mee in methodieken

2020 vastgesteld. De uitvoering daarvan komt in

beleid en onze plannen,

participatie, door middel van

2021 verder van de grond. De implementatie van de

zowel in het fysieke als

training en opleiding en ‘train de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. De

in het sociale domein.

trainer’ constructie.

Afgerond

voorbereidingen daarvoor in het kader van participatie,
zoals het opstellen van een participatieverordening, zal
in 2021 zijn beslag krijgen. Dit is ook een onderdeel
van de Doe-agenda.

Als gemeente zijn

We stomen de gemeentelijke

Sinds 1 juni 2020 beschikken we over een

we een betrouwbare,

organisatie klaar om in te

procescoördinator Leefbaarheid en Kernen. Uitbreiding

benaderbare en

kunnen spelen op initiatieven /

van uren voor de kerncoördinatoren is eveneens

transparante overheid.

actuele ontwikkelingen in de

gerealiseerd. De nieuwe kerncoördinatoren starten

kernen, door onder andere

vanaf 2021. Inspraak en participatie krijgen in de Doe-

uitbreiding van de uren voor

agenda hun beslag.

In
ontwikkeling

de kerncoördinatoren. We
hebben (meer) aandacht voor

Afgerond

terugkoppeling voor wat we doen
met inspraak en participatie.
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