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Artikel 2.1.2

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid met betrekking
tot maatschappelijke ondersteuning.

1
Het plan beschrijft de beleidsvoornemens inzake door het college te nemen besluiten of te verrichten handelingen die erop gericht
zijn:

2
de sociale samenhang, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te
bevorderen, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen, alsmede huiselijk geweld te voorkomen en te
bestrijden;

a.

de verschillende categorieën van mantelzorgers, en vrijwilligers, zoveel mogelijk in staat te stellen hun taken als
mantelzorger of vrijwilliger uit te voeren;

b.
vroegtijdig vast te stellen of ingezetenen maatschappelijke ondersteuning behoeven;c.
te voorkomen dat ingezetenen op maatschappelijke ondersteuning aangewezen zullen zijn;d.
algemene voorzieningen te bieden aan ingezetenen die maatschappelijke ondersteuning behoeven;e.
maatwerkvoorzieningen te bieden ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie aan ingezetenen van de
gemeente die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun
sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn;

f.

maatwerkvoorzieningen te bieden aan personen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving en
beschermd wonen of opvang behoeven in verband met psychische of psychosociale problemen of omdat zij de thuissituatie
hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld.

g.

Het plan is erop gericht dat:3
cliënten zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven;a.
cliënten die beschermd wonen of opvang ontvangen, een veilige woonomgeving hebben en, indien mogelijk, weer in staat
zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

b.

In het plan wordt bijzondere aandacht gegeven aan:4
een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid,
preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen;

a.
de samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet met het oog op een zo
integraal mogelijke dienstverlening;

b.
keuzemogelijkheden tussen aanbieders voor degenen aan wie een maatwerkvoorziening wordt verstrekt, waarbij rekening
wordt gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van cliënten, in het
bijzonder voor kleine doelgroepen;

c.

de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking;d.
de wijze waarop de continuïteit van hulp wordt gewaarborgd, in het bijzonder ten aanzien van de persoon die door het
bereiken van een bepaalde leeftijd geen jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet meer kan ontvangen;

e.
mogelijkheden om met inzet van begeleiding, waaronder dagbesteding, mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te
laten blijven;

f.
de wijze waarop ingezetenen worden geïnformeerd over de personen die kunnen optreden als vertegenwoordiger van een
cliënt die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

g.

In het plan wordt aangegeven op welke wijze de gemeente artikel 2.1.7 toepast dan wel de reden om dat artikel niet toe te passen.5
In het plan wordt aangegeven welke resultaten het gemeentebestuur in de door het plan bestreken periode wenst te behalen,
welke criteria worden gehanteerd om te meten hoe deze resultaten zijn behaald en welke prestatie-indicatoren worden gehanteerd
ten aanzien van aanbieders.
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