
Offerte 2020-2023 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen) 

  Wijkteams (toegang) 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) 

  Begeleide- en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

  Maatwerkdienstverlening 18+ 

  Maatwerkdienstverlening 18 - 

 

 
    

 
 

 

Onderwerp :  Pilot Netwerk voor Voorzieningen (*) 

 

Betreft   :  FCL 46710305 – 46710306 - 46710307 en  46710300 

 

Incidenteel / structureel 

 

 

Investeringsbedrag          N.v.t. 

Afschrijvingstermijn   N.v.t. 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2020 2021 2022 2023 

Kapitaallasten (afschrijving) - - - - 

Kapitaallasten (rente 1,5%) -  - - 

Vrijval kapitaallasten 1e jaar - - - - 

Overige) exploitatielasten 250 205 - - 

Dekking: 

bijdrage reserve  

BR Sociaal Domein 

250 205 - - 

Te dekken 0 0 - - 

 



Algemene toelichting 

Aanleiding 
Een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is dat 
gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de uit-
voering van 3 transities: Wmo, Participatie en Jeugd met 
als doel om hun inwoners optimaal te laten participeren.  
 
Gemeenten kregen niet alleen een nieuwe taak, maar 
krijgen ook steeds minder middelen om deze kanteling  
uit te voeren. Dit heeft ertoe geleid dat we op zoek moeten 
gaan naar efficiëntere, effectievere en innovatieve 
oplossingen.   

 
Proces 
Op 25 september 2018 heeft het College de visie “Een 
netwerk voor Algemene Voorzieningen en het Sociaal 
Domein” vastgesteld. Deze visie is besproken in de 
commissie Samenleving & Bestuur van 1 november 2018.  
Op verzoek van de gemeenteraad is de visie op 21 februari 
2019 in een raadsinformatiebijeenkomst gepresenteerd en 
behandeld. In de gemeenteraad van oktober 2019 wordt 
de visie ter besluitvorming voorgelegd. 
 
De visie is in een Plan van Aanpak voor een pilot uitge-
werkt. Dit Plan van Aanpak is in september 2019 aan het 
College ter besluitvorming en wordt in oktober 2019 ter 
informatie aan de Raad voorgelegd.  
 
De pilot wordt uitgewerkt in 3 deelplannen (Melle, Bogerd 
in relatie tot het project SOS De Bogerd en Odiliapeel) en 
start na besluitvorming door het College en eindigt uiter-
lijk op 31 december 2021. De voorliggende offerte gaat 
over deze drie locaties (proeftuinen). 
 
Separaat, op 3 andere locaties, volgen en evalueren we de 
inmiddels in gang gezette ontwikkelingen bij het Oranjerijk, 
de Fietsenstalling en het Muzerijk.  
 
Inhoud; wat gaan we doen? 
De essentie van de visie is te zorgen voor een dekkend 
Udens Netwerk van algemene maatschappelijke Voor-
zieningen gericht op participatie in brede zin, vormgegeven 
door ondernemers, aanbieders, vrijwilligers en gemeente, 
met een gevarieerd, passend en kwalitatief aanbod 
waarmee kwetsbare mensen zich stapsgewijs kunnen 
ontwikkelen en weer optimaal kunnen participeren,  
het liefst richting werk. 
 

Deze visie krijgt handen en voeten in een Plan van Aanpak 
door op 3 locaties (proeftuinen) in Uden de mogelijkheden 
van algemene maatschappelijke voorzieningen te onder-
zoeken. Dit gaan we doen door een pilot te starten en te 
onderzoeken op welke wijze een algemene maatschappe-
lijke voorziening het beste gerealiseerd kan worden en  
hoe het beste het wijkgericht werken vormgegeven kan 
worden. Dit in een periode van maximaal 2 jaar.  
   
Deze algemene maatschappelijke voorziening richt zich op 
de minder zelfredzame en kwetsbare inwoners die lichte 
ondersteuning nodig hebben. Deze voorziening wordt 
georganiseerd door vrijwilligers en biedt lichte onder-
steuning aan die vrij toegankelijk is.  
 
 



Een indicatie is niet nodig. Het aanbod, lichte onder-
steuning, van de algemene voorziening draagt ertoe bij  
dat kwetsbare inwoners weer mee kunnen doen en dat 
zwaardere geïndiceerde zorg voorkomen of uitgesteld kan 
worden. Daarmee is de algemene maatschappelijke voor-
ziening een voorliggende voorziening, een voorportaal naar 
de geïndiceerde zorg. 
 
Beoogd resultaat. 
Over twee jaar is onderzocht: 

 of en in welke mate de inzet van de lichte 
ondersteuning van de algemene maat-
schappelijke voorziening en wijkgerichte  
aanpak leidt tot vertraging en of vermindering  
van instroom naar de inzet van geïndiceerde  

zorg en ondersteuning. 
 in hoeverre deze vorm van lichte ondersteuning  

bij kan dragen aan de kwaliteit van leven en de 
zelfredzaamheid van inwoners.  

 welke randvoorwaarden een dergelijke 
voorziening nodig heeft. 

 

Richtinggevende offerte (*)  
Het Plan van Aanpak “Pilot Netwerk van Voorzieningen”  
is in september 2019 ter besluitvorming aan het College 
aangeboden en wordt in oktober 2019 aan de Raad ter 
informatie voorgelegd. Getracht is deze richtinggevende 
offerte zo realistisch mogelijk op te stellen, op basis van de 
nu beschikbare informatie. Op basis van het vastgestelde 
Plan van Aanpak worden de onderliggende deelplannen 
opgesteld en ter besluitvorming aan het College voor-

gelegd. Hiermee wordt aan elk deelproject een deelbudget 
toegekend. Met deze offerte wordt een maximaal budget 
voor de totale pilot in de Programmabegroting voor de 
jaren 2020 en 2021 gereserveerd. 
   

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

De doelen van de algemene maatschappelijke voorziening  
met de lichte ondersteuning passen in het coalitie akkoord 
2018-2021 waarin is opgenomen dat preventie de basis  is 
van ons sociaal beleid: 
 

 De beste manier van zorg verlenen, is het 
voorkomen van zorg. We zetten daarom extra in 
op preventie en sluiten zoveel mogelijk aan op 
maatschappelijke initiatieven. 
 

 (..) willen wij ervoor zorgen dat Uden in de basis 
voldoende algemeen toegankelijke 
maatschappelijke voorzieningen heef om de inzet 
van duurdere gespecialiseerde zorg  en 
individueel maatwerk aan huis te voorkomen of te 
vertragen.  
 

 We zetten in op de doorontwikkeling van 
multifunctionele accommodaties als 
ontmoetingsplekken en ondersteuningsplekken in 
de wijk 

 
 Zorg wordt op de juiste schaal verstrekt 

 

 


