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1. Doel van het Beleidskader subsidies 

 

Tijdens de bespreking van de Doorontwikkeling van het subsidiebeleid in de werkvergaderingen van 

de raad (op 1 juli en 23 september 2015) is onderschreven dat de gemeente méér resultaatgericht 

zou moeten sturen op de (grote) productsubsidies. 

In de nieuwe Algemene Subsidieverordening Zederik 2016 is dit instrumenteel uitgewerkt. De 

juridische grondslag vormt daartoe het Beleidskader subsidies, dat in art. 3, eerste lid, onder a, is 

genoemd.  

Dit Beleidskader subsidies is “het document waarin het beleid, de te realiseren doelstellingen en de 

daarvan afgeleide resultaten zijn opgenomen voor de te verstrekken productsubsidies” (art. 1, onder 

f). 

 

Door middel van dit Beleidskader kan de gemeenteraad sturing geven aan de productsubsidies, nl. 

door vooraf te bepalen welke gemeentelijke doelen relevant zijn, en welke daaruit voortvloeiende 

concrete resultaten de instellingen zouden moeten bereiken door de inzet van de subsidies. 

 

Er is gekozen voor een Beleidskader- light, d.w.z. dat zoveel mogelijk is uitgegaan van het huidige 

beleid, en dat de doelstellingen kwalitatief zijn beschreven, dus niet SMART van streefcijfers zijn 

voorzien. Wij willen namelijk vooral ervaring opdoen met het formuleren van resultaten die (straks) 

aanwijsbaar voordeel opleveren voor onze burgers. Daarom zullen de resultaten die we van de 

instellingen verwachten wel zo veel als mogelijk is SMART worden beschreven. In het overleg met 

de instellingen zullen we nagaan hoe deze gemeten gaan worden. 

 

Dit is een Beleidskader in ontwikkeling. Het is nog niet op alle onderdelen al even ver ingevuld, maar 

we zien het als goede stap om verder vorm te geven aan ons subsidiebeleid. 

 

Na vaststelling door de gemeenteraad zullen, op basis van in dit Beleidskader geformuleerde 

resultaten, de ‘opdrachten’ voor de instellingen worden geformuleerd, die de instellingen zullen 

verwerken in de subsidieaanvragen 2017. De in het Beleidskader opgenomen resultaten worden dus 

uitgangspunt van de activiteiten die de instellingen in hun activiteitenplan voor volgend jaar zullen 

gaan opnemen.  

 

Deze subsidieaanvragen (met resultaatgerichte activiteitenplannen) zullen vervolgens in de periode 

augustus - september besproken worden tussen gemeente en instellingen. Naar aanleiding van 

deze activiteitenplannen zal met instellingen overlegd worden in hoeverre deze voldoende tegemoet 

komen aan de resultaten uit dit Beleidskader. Dat kan in bepaalde gevallen leiden tot een verdere 

aanscherping van de resultaten van het Beleidskader. In het najaar zullen wij de raad over dit 

‘onderhandelingsresultaat’ verder informeren. 
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2. Sturen op het resultaat van de productsubsidies 

 

Tijdens de hiervoor genoemde werkvergaderingen van de raad is geconstateerd dat de instellingen 

(die een productsubsidie krijgen) tot op heden nog hoofdzakelijk worden aangestuurd op de 

aantallen prestaties die men levert (en soms dat zelfs niet eens). Het gaat dan om de ‘throughput’ 

(d.w.z. de inspanning, bijvoorbeeld aantallen uren maatschappelijke dienstverlening) en om de 

‘output’ (de geleverde producten en diensten, zoals aantallen voorlichtingsbijeenkomsten of 

uitgeleende boeken). Soms richt de prestatie zich ook op het ‘bereik’ van de dienstverlening, 

bijvoorbeeld het bereiken van de (VVE-)doelgroepkinderen met (dreigende) onderwijsachterstand. 

 

Als gemeente Zederik willen we uitdrukkelijker gaan sturen op het verwachte resultaat van de 

interventie van de instelling. Onder ‘resultaat’ verstaan we de aanwijsbare verandering c.q. de 

gerealiseerde baat die een (of meerdere) diensten bij burgers teweeg brengt, dan wel een 

maatschappelijke baat oplevert. Het resultaat gaat dus over de effectiviteit van de dienst of 

interventie. 

Het is immers niet primair van belang met hoeveel inspanningen bepaalde voorzieningen voor onze 

burgers gepaard gaan, maar wat ze concreet opleveren voor zowel de burgers (afnemers van de 

diensten) als de samenleving in zijn geheel. 

 

Resultaten worden afgeleid van de doelstellingen die de gemeente wil bereiken. Hoe scherper en 

concreter de doelstellingen worden beschreven, des te duidelijker wordt welke resultaten verwacht 

kunnen worden van een uitvoerende instelling. 

Welke doelen de gemeente na wil streven is erg afhankelijk van de problemen die maatschappelijk 

spelen en behoeften die er bij burgers bestaan. Voordat de gemeente beleid formuleert is het 

belangrijk de volgende vragen te stellen: is er een probleem, en zo ja, is dat probleem dat de lokale 

overheid geacht wordt op te lossen? 

 

Wij merken hierbij nog op dat er naast toegewijde professionals ook een groot aantal, eveneens 

toegewijde, vrijwilligers zich inzetten voor het wel en wee van de inwoners van onze gemeente. Wij 

verwachten dan ook dat de instellingen, waar vrijwilligers zich aan gebonden hebben, beleid hebben 

over de inzet van deze vrijwilligers. Dit zullen wij aan de orde stellen in ons overleg met deze 

instellingen. 

 

Bij de totstandkoming van dit Beleidskader hebben we gemerkt dat er op een aantal terreinen (nog) 

scherpere analyses nodig zijn over de problematiek die ervaren wordt en dat er ook relevante 

(lokale) cijfers ontbreken over de omvang/intensiteit van de behoeften en noden. Geleidelijk aan 

zullen wij daar meer greep op krijgen. Vooralsnog doen we het met de informatie (en cijfers) die 

thans voorhanden zijn. 

 

Zoals bleek uit het rondetafelgesprek dat op 30 mei 2016 plaatsvond, zijn de instellingen 
1
 al een 

eind gevorderd met het ontwikkelen van indicatoren om het resultaat te meten, en velen passen die 

meetinstrumenten nu al toe. De ontwikkeling naar resultaatgericht werken en subsidiëren kreeg 

algemene bijval vanuit de instellingen, en dat is belangrijk voor de doorontwikkeling van ons 

subsidiesysteem. 

                                                           
1
 Aanwezig waren: SKCN, MEE, SamenDoen, AanZet, Vluchtelingenwerk, Diaconaal Maatschappelijk werk en Jeugd 

en Jongerenwerk Midden-Holland. 
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Wij zijn ook verheugd dat instellingen tijdens het RTG aangaven het belangrijk te (blijven) vinden om 

samen te werken met andere instellingen teneinde het gewenste resultaat te realiseren. Daar zien 

we in de praktijk ook diverse voorbeelden van. 
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3. Opbouw van het Beleidskader subsidies 

 

Dit Beleidskader is opgebouwd rondom de (grote) instellingen die thans een productsubsidie krijgen. 

 

We hebben de werkterreinen van sommige instellingen daarbij geclusterd: 

- T.a.v. de jeugd hebben wij de activiteiten van het jongerenwerk, het schoolmaatschappelijk 

werk, de peuterspeelzalen en VVE geclusterd. Hierdoor is de samenhang in het jeugdbeleid 

beter zichtbaar (paragraaf 4). 

- In paragraaf 6 hebben wij de mantelzorgondersteuning en het vrijwilligerswerk samen 

beschreven omdat ook hier raakvlakken zitten. 

- Wij hebben ook het maatschappelijk werk en cliëntondersteuning geclusterd, vanwege het 

feit dat het beide ondersteuning betreft aan kwetsbare burgers, in het kader van het sociaal 

team (paragraaf 7). 

- Het spreekt voor zich dat we de beide dorpshuizen die thans een productsubsidie krijgen ook 

in één paragraaf (8) hebben behandeld. 

 

Het format dat we hebben toegepast per paragraaf is het volgende: 

- wat is de (maatschappelijke) ontwikkeling of problematiek?; 

- de visie die de gemeente heeft op dit thema (incl. besluiten die terzake genomen zijn); 

- de kwalitatief beschreven (beleids-)doelen, die we na gaan streven; 

- de daarvan afgeleide SMART resultaten die we specifiek van instellingen verlangen - deze 

zullen i.o.m. de instellingen nog verder geconcretiseerd worden (o.a. hoe precies te meten?). 
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4. Jeugdigen en hun ontwikkeling - algemeen 

We willen dat jeugdigen veilig en gezond opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot volwassen die 

actief kunnen meedoen in de samenleving. In Nederland gaat het gemiddeld met 85% van de 

jeugdigen goed en met 15% minder goed. In Zederik zijn er 3.179 jeugdigen tussen de 0 en 17 jaar 

en 876 jeugdigen tussen de 18 en 23 jaar.
2
  

Primair zijn ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het kind. Uit onderzoek is gebleken dat 

verschillende kenmerken van het kind en/of zijn ouders van invloed zijn op het ontstaan van 

risicofactoren. Risicofactoren bij het kind zijn bijvoorbeeld een laag geboortegewicht, verstandelijke 

beperking, voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkeloosheid. Risicofactoren bij ouders/opvoeders zijn 

bijvoorbeeld verslavingen, lichamelijke of psychische problemen, armoede of echtscheidingen. Het 

zou te ver voeren om hier uitgebreid op in te gaan, maar het kan dus zijn dat de ontwikkeling van 

een jeugdige niet verloopt zoals gewenst. Als jeugdigen of ouders ondersteuning nodig hebben 

benutten ze eerst het eigen netwerk. Als blijkt dat in de eigen omgeving geen ondersteuning 

beschikbaar is, zoeken ze de ondersteuning in een vertrouwde omgeving zoals school, kerk of 

huisarts. Door in te zetten op preventieve ondersteuning van jeugdigen en zijn ouders kan de 

gemeente bijdragen aan het terugdringen van de risico’s en kan zwaardere zorg worden voorkomen. 

 

4.a Jongerenwerk (Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland) 

 

1. Ontwikkeling en problematiek 

De doelgroep van het jongerenwerk bestaat uit jeugdigen in de leeftijdscategorie 10 tot 23 jaar. In de 

praktijk richt het jongerenwerk zich met name op jeugdigen in de leeftijdscategorie 10 tot 18 jaar. 

Zederik telt circa 1700 
3
 jongeren die binnen deze leeftijdscategorie vallen. Als we de landelijke 

percentages doortrekken naar Zederik dan zou circa 10% van de doelgroep van het jongerenwerk 

als (potentieel) kwetsbare jongeren bestempeld kunnen worden. We hebben het dan over 170 

jeugdigen. Het jongerenwerk richt zich vooral op jongeren in hun eigen leefomgeving en het domein 

vrije tijd. 

2. Visie / besluiten gemeente 

Vanaf 2015 hebben gemeenten zowel de regie over het preventief jeugdbeleid als over de 

jeugdhulp. We zijn als gemeente niet alleen verantwoordelijk voor een positief opvoed- en 

opgroeiklimaat, vroeg signalering en preventie, maar ook voor alle vormen van gespecialiseerde 

jeugdhulp.  

In deze nieuwe context kan het jongerenwerk een belangrijke rol spelen vanwege de preventiekracht 

en de ontmoetingsfunctie. Jongerenwerk wordt dan niet alleen ingezet om overlast te voorkomen en 

de veiligheid in de wijk te bevorderen, maar vooral in de rol van signaleerder en ondersteuner van 

kwetsbare jongeren. Het jongerenwerk vormt zo tevens een verbinding met jeugdhulp (sociaal team) 

als er meer zorg en ondersteuning nodig is. 

                                                           
2
 Bron: Gebiedsscan Zederik oktober 2014 (Onderzoekcentrum Drechtsteden). 

3
 Bron: Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ/Buurtmonitor 2014 
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De raad van Zederik onderschrijft het belang van de inzet van jongerenwerk in haar gemeente en 

heeft recentelijk in een werkraad (d.d. 25 november 2015) speerpunten aangegeven voor 2016: 

 De jongerenwerkers richten zich op alle jongeren in de gemeente Zederik, maar in het 

bijzonder op de kwetsbare jongeren en risicogroepen. 

 De jongerenwerkers hebben een signalerende en coachende rol. Indien nodig begeleiden ze 

jongeren naar het sociaal team voor verdere hulpverlening. 

 De jongerenwerkers zetten bij hun werkzaamheden nadrukkelijk in op alcohol- en 

drugpreventie. 

 De jongerenwerkers zetten meer in op het versterken van hun netwerk en zoeken daarbij de 

verbinding met partners in het veld (bijvoorbeeld het sociaal team, kerken, verenigingen, 

dorpshuisbeheerders, scholen. 

 De jongerenwerkers richten zich op het in eigen kracht zetten van jeugdigen en stimuleren 

jongeren om zelf activiteiten te organiseren. 

 De jongerenwerkers onderzoeken of het mogelijk is vaste ontmoetingsplekken voor jongeren 

te realiseren. 

 De jongerenwerkers zetten meer in op het gebruik van social media met het doel om voor de 

jongeren makkelijker vindbaar te zijn. 

 

3. Maatschappelijke doelen 

 

a) De zelfredzaamheid van kwetsbare jongeren wordt vergroot. 

b) Een groter deel van de jongeren neemt actief deel aan de samenleving, participeert in 

maatschappelijke organisaties en voelt zich verbonden met anderen. 

c) Het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren neemt af. 

d) De overlastbeleving van inwoners neemt af. 

 

4. Resultaten 

Ad. a. 30% van het aantal kwetsbare jongeren in Zederik krijgt individueel of in groepsverband 

ondersteuning van het jongerenwerk. Met vier van deze jongeren is een individueel traject 

doorlopen en zij scoren beter op de jongerenanalyse (afgeleide van de zelfredzaamheidsmatrix).  

 

Ad. a. De klanttevredenheid over de ondersteuning door het jongerenwerk is door de jongeren 

en indien van toepassing hun ouders/verzorgers beoordeeld met minimaal een 7,5. 

Ad. b. Totaal 100 jeugdigen hebben meegedaan aan een activiteit van het jongerenwerk en/of 

hebben zelf een activiteit georganiseerd. 

Ad. b. De klanttevredenheid over deze activiteiten is door de jongeren zelf beoordeeld met 

minimaal en 7,5. 

Ad. c. Verdeeld over het jaar vinden 2 ambulante voorlichtingsrondes plaats in samenwerking 

met deskundigen met als thema ‘middelengebruik; de jongerenwerkers bereiken met deze 

rondes jeugdigen in alle kernen, totaal worden minimaal 50 jeugdigen bereikt met deze rondes. 

Ad. c. Verdeeld over het jaar sluiten de jongerenwerkers minimaal 1x per jaar aan bij voorlichting 

in groepen 7 en 8 van de basisscholen. Hierbij worden minimaal 4 van de 9 basisscholen 

bereikt. 

Ad. d. Er is 30% afname van de overlastbeleving onder de omwonenden en belanghebbenden 

van een geïdentificeerde overlastlocatie. 
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4.b Schoolmaatschappelijk werk (Rivas) 

 

1. Ontwikkeling en problematiek 

In Zederik zijn negen basisscholen met totaal 1336 leerlingen
4
. De meeste leerlingen doorlopen 

zonder al te veel problemen hun schoolperiode. Bij sommige leerlingen is sprake van 

ontwikkelingsachterstanden en/of probleemgedrag dat zich op school manifesteert. Hieraan kunnen 

allerlei problemen ten grondslag liggen, factoren die in het kind zelf liggen of problemen thuis. 

Leerkrachten en intern begeleiders kunnen schoolmaatschappelijk werk inzetten om leerlingen 

laagdrempelige ondersteuning te bieden met het doel psychosociale problemen en/of 

probleemgedrag te voorkomen, positief te beïnvloeden of op te lossen. Deze ondersteuning wordt 

zowel individueel als in groepsverband aangeboden (bijvoorbeeld training sociale vaardigheden). 

2. Visie / besluiten gemeente 

Vanaf 2015 hebben gemeenten zowel de regie over het preventief jeugdbeleid als over de 

jeugdhulp. We zijn als gemeente niet alleen verantwoordelijk voor een positief opvoed- en 

opgroeiklimaat, vroeg signalering en preventie, maar ook voor alle vormen van gespecialiseerde 

jeugdhulp.  

Vanaf 2015 werkt de gemeente met een sociaal team. In dit team werken professionals samen om 

inwoners van 0-100 jaar ondersteuning te bieden op terrein van jeugdhulp, maatschappelijke 

ondersteuning etc. In de regio AV is afgesproken om de schoolmaatschappelijk werker als 

brugfunctionaris in dit sociaal team te positioneren. De schoolmaatschappelijk werker vormt zo de 

verbinding tussen het sociaal team en de scholen. Naast het bieden van laagdrempelige 

ondersteuning aan leerlingen is dit een nieuwe taak van het schoolmaatschappelijk werk.  

Recente besluit is het raadsvoorstel over ophogen subsidie schoolmaatschappelijk werk. Aanleiding 

hiervoor is gelegen in het feit dat de voorgaande jaren het aantal aanvragen voor het 

schoolmaatschappelijk werk is toegenomen. Om het aantal aanmeldingen beter te reguleren is met 

de scholen afgesproken dat de aanmeldingen voor het schoolmaatschappelijk werk worden getoetst 

voordat de schoolmaatschappelijk werker de hulpverlening oppakt. Dit omdat de scholen in het 

kader van de wet Passend Onderwijs ook zelf zorg inzetten voor leerlingen op scholen en we zo een 

betere afweging kunnen maken wie de ondersteuning gaat bieden. 

 

3. Maatschappelijke doel 

 

De weerbaarheid van kwetsbare leerlingen is toegenomen door de inzet van het 

schoolmaatschappelijk werk. 

 

4. Resultaten 

 

a) 50% van het aantal aangemelde leerlingen voor schoolmaatschappelijk werk zit ‘beter in zijn 

vel’ (nader te operationaliseren) 

b) Het aantal leerlingen dat wordt aangemeld voor het schoolmaatschappelijk werk blijft gelijk 

aan het aantal aanmeldingen in 2015. 

c) Er is een toename van het aantal aanmeldingen bij het sociaal team Zederik vanuit het 

schoolmaatschappelijk werk. 

                                                           
4
 Teldatum 1 oktober 2015. 



9 
 

 

4.c Regulier peuterwerk (Stichting Kinderopvang Centraal Nederland en de 

Hummeltjeshoeve) 

 

1. Ontwikkeling en problematiek 

In Zederik zijn vier peuterspeelzalen in de dorpen Meerkerk, Lexmond, Ameide en Nieuwland. Deze 

vier peuterspeelzalen waren tot 1 mei 2015 ondergebracht bij de Stichting Peuterspeelzalen Zederik. 

Vanaf deze datum zijn de peuterspeelzalen overgenomen, de peuterspeelzalen in Nieuwland en 

Ameide door de Hummeltjeshoeve en de peuterspeelzalen in Lexmond en Meerkerk door de 

Stichting Kinderopvang Centraal Nederland.  

Zij bieden in totaal 152 reguliere peuterplaatsen. 

 

2. Visie / besluiten gemeente 

De peuterspeelzalen richten zich op het bieden van een veilige speel- en ontmoetingsplek en het 

stimuleren van de verschillende taal- en ontwikkelingsgebieden van peuters in de leeftijd van 2 tot 4 

jaar. De gemeente Zederik hecht grote waarde aan deze laagdrempelige voorschoolse voorziening 

en draagt door middel van subsidie bij aan de exploitatie van deze peuterspeelzalen. 

Op 17 december 2013 heeft het college ingestemd met nieuwe subsidieafspraken voor de 

peuterspeelzalen, ingaande 2014. Vanaf dat moment ontvangen de peuterspeelzalen een 

exploitatiesubsidie voor de uitvoering van het reguliere peuterwerk (totaal 152 peuterplaatsen) en 

daarnaast subsidie voor het realiseren van een aantal VVE-plaatsen voor doelgroep-peuters (totaal 

16 VVE-plaatsen).  

Afspraken die zijn gemaakt t.a.v. het reguliere peuterwerk zijn vastgelegd in een 

uitvoeringsovereenkomst. Uitgangspunten zijn onder andere: 

 De peuterspeelzaal is toegankelijk voor alle peuters van 2 tot 4 jaar uit de gemeente Zederik. 

 De peuterspeelzalen bieden activiteiten aan peuters in gecombineerde (regulier en VVE) 

groepen op maximaal 168 peuterplaatsen (152 reguliere plaatsen en 16 VVE-plaatsen). 

 Een gecombineerde peutergroep (regulier +VVE) bestaat uit maximaal 16 kinderen. 

 De bekostiging van het peuterspeelzaalwerk vindt plaats door het heffen van een 

ouderbijdrage, door overige inkomsten en gemeentelijke subsidie. 

 De peuterspeelzalen streven naar een minimale bezetting van 90% op de groepen. 

 

3. Maatschappelijke doelen 

 

a) Het relatieve bereik van peuters op peuterspeelzalen is toegenomen. 

b) Leidsters van peuterspeelzalen zijn bekend met het sociaal team Zederik en weten waar ze 

terecht kunnen met vragen en/of zorgen over een peuter; 

c) De ouderbetrokkenheid is toegenomen. 

 

4. Resultaten 

Ad. a. Het relatieve bereik van peuters is eind 2017 met 10% toegenomen. 

Ad. b Er is minimaal 2x per jaar contact tussen de leidsters/coördinatoren van de 

peuterspeelzalen en het sociaal team Zederik. 

Ad. c. Het percentage ouders dat een ouderavond en/of thema-avond bezoekt is met 10% 

toegenomen.  
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4.d Voor- en vroegschoolse educatie  (VVE) op de peuterspeelzalen  

(Stichting Kinderopvang Centraal Nederland en Hummeltjeshoeve) 

 

 

1. Ontwikkeling en problematiek 

 

In Zederik zijn vier peuterspeelzalen in de dorpen Meerkerk, Lexmond, Ameide en Nieuwland. Deze 

vier peuterspeelzalen waren tot 1 mei 2015 ondergebracht bij de Stichting Peuterspeelzalen Zederik. 

Vanaf deze datum zijn de peuterspeelzalen overgenomen, de peuterspeelzalen in Nieuwland en 

Ameide door de Hummeltjeshoeve en de peuterspeelzalen in Lexmond en Meerkerk door de 

Stichting Kinderopvang Centraal Nederland. Zij bieden totaal 16 peuterplaatsen voor doelgroep-

peuters (Voor en Vroegschoolse Educatie).   

 

2. Visie / besluiten gemeente 

 

De gemeente Zederik is geen VVE-gemeente en ontvangt derhalve ook geen specifieke uitkering 

voor Voor en Vroegschoolse Educatie. Toch vindt de gemeente het belangrijk dat er voorschoolse 

activiteiten worden aangeboden aan peuters die een verhoogd risico lopen op taal- en 

ontwikkelingsachterstanden. Daarom heeft de gemeente in het kader van de wet 

ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie besloten om subsidie te verlenen voor VVE, in de 

vorm van een tegemoetkoming aan ouders in de ouderbijdrage. Doelgroep-peuters wordt een VVE-

programma aangeboden en kunnen vier dagdelen de peuterspeelzaal bezoeken.  

 

De gemeente heeft de volgende doelgroep criteria vastgesteld:  

 Alle peuters van twee tot vier jaar waarbij door het consultatiebureau op grond van een 

uitgebreide spraak- en ontwikkelingstoets een (taal)achterstand wordt geconstateerd; 

 Alle peuters van twee tot vier jaar bij wie de peuterspeelzaalleidsters een (taal)achterstand 

signaleren en waarbij na inbreng en bespreking in het MDT 0-4 jaar wordt vastgesteld of er 

sprake is van een (taal)achterstand. Als toetsinstrument kan een observatie op 

peuterspeelzaal worden gedaan door de jeugdverpleegkundige of kan de peuter een keer 

extra worden opgeroepen voor het consultatiebureau. 

 

Uitgangspunten voor de VVE subsidieafspraken zijn: 

 Er staan minimaal twee VVE-gecertificeerde leidsters op de groep. 

 Er wordt gewerkt met een erkend, gecertificeerd VVE-programma. 

 De SKCN en Hummeltjeshoeve streven naar een bereik van doelgroepkinderen van 90%. 

 De SKCN en Hummeltjeshoeve streven naar een bereik van ouders in het ouderprogramma 

van 70%. 

 De ontwikkelingen die de doelgroep-peuters doormaken op de peuterspeelzalen worden 

individueel gemonitord. De bevindingen worden vastgelegd in een overdrachtsformulier naar 

de basisscholen (met toestemming van de ouders). 

 De SKCN en de Hummeltjeshoeve stemmen minimaal 2x per jaar de toeleiding van kinderen 

naar de VVE-plaatsen af met het consultatiebureau van Rivas. 

 

3. Maatschappelijke doelen 

a. De taalvaardigheid van doelgroep-peuters is toegenomen; 

b. De ouderbetrokkenheid is toegenomen. 
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4. Resultaten 

 

Ad a: 

- Een minimaal bereik van doelgroepkinderen VVE van 90%.  

- Minimaal 80% van de peuters met een VVE-indicatie is aan het einde van groep twee 

tenminste net voldoende taalvaardig. 

- De monitoring van de doelgroep-peuters is ingebed op alle peuterspeelzalen; de werkgroep 

VVE heeft in 2017 een werkplan gereed met daarin afspraken over monitoring van de 

doelgroep-peuters op de peuterspeelzalen. 

- In 2017 zijn door de werkgroep VVE afspraken gemaakt met alle basisscholen over de 

doorgaande leerlijn. 

Ad b: 

- Eind 2017 zijn minimaal 70% van de ouders van peuters met een VVE-indicatie bereikt in het 

ouderprogramma.  
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5. Bibliotheekwerk (AanZet) 

 

1. Ontwikkeling / problematiek 

25% van de basisschoolleerlingen in Nederland verlaat op dit moment de basisschool met een 

taalachterstand, 25% van de leerlingen van het VMBO verlaat de school als functioneel analfabeet. 

Functioneel analfabetisme houdt in dat iemand wel in staat is om losse woorden te lezen en ook de 

eigen naam te kunnen schrijven,  maar dat hij of zij niet in een redelijk tempo teksten kan lezen. Het 

lukt hen dus niet om formulieren in te vullen of informatieborden en ondertiteling te lezen.  

Functioneel analfabeten raken vaker werkloos dan mensen die wel goed kunnen lezen en schrijven. 

Daarnaast blijken zij minder te participeren in de samenleving, krijgen vaker problemen met 

zelfredzaamheid en lopen een groter risico op gezondheidsproblemen. Kinderen van functioneel 

analfabetische ouders lopen ook een groot risico op een contextuele taalachterstand en de daaraan 

verbonden problematiek: de taalachterstand beïnvloedt hun emotionele ontwikkeling, lichamelijke 

ontwikkeling, maatschappelijke loopbaan en schoolcarrière negatief.  

Landelijk wordt er van uitgegaan dat van de volwassenen (16-65 jaar) bijna 12% laaggeletterd is.  

In Zederik
5
 is het geschatte percentage iets lager: tussen de 8 en 11 % (per 1-1-2016). Dat betreft 

dan ongeveer 1.036 inwoners van onze gemeente. 

 

2. Visie / besluiten gemeente 

In het voorjaar 2015 is, mede als gevolg van een taakstellende bezuiniging, een andere invulling 

gegeven aan het bibliotheekwerk in Zederik. De nieuwe invulling is gebaseerd op de onderstaande 

kaders zoals die bij raadsbesluit van 3 juni 2015 zijn vastgesteld.  

- De bibliotheek maakt onderdeel uit van de vitaliteit van de kernen in de gemeente Zederik. 
 

- De bibliotheek dient in principe uitgevoerd te worden binnen het financieel gestelde kader van € 
187.000,00.  
 

- De bibliotheek in Zederik bevat een servicepunt in de kernen Lexmond, Ameide en Meerkerk en 

de Bibliotheek op School in de kernen Nieuwland, Leerbroek en Hei- en Boeicop. 

- De bibliotheek dient zo goed als mogelijk invulling te geven aan een vijftal kernfuncties zoals die 
zijn opgenomen in de Bibliotheekwet die per 1 januari 2015 in werking is getreden, te weten: 
 
a. De bibliotheek is een plek waar kennis en informatie beschikbaar is (de uitleenfunctie). 
b. De bibliotheek maakt het voor een ieder mogelijk zich te ontwikkelen. 
c. De bibliotheek is een plek waar het lezen en kennismaken met literatuur wordt bevorderd. 
d. De bibliotheek is een plek voor ontmoeting en debat. 
e. De bibliotheek is een plek waar mensen kennis kunnen maken met kunst en cultuur.  
 

Uiteindelijk is het doel om de inwoners van Zederik te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en 

participatie in de samenleving. 

 
 
 
 

                                                           
5
 Gemeten voor de gemeenten Zederik. Leerdam en Molenwaard tezamen (Maastricht University/ ROA, Regionale 

spreiding van geletterdheid in Nederland, januari 2016) 
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3. Maatschappelijk doel 

Een bibliotheekvoorziening realiseren die een eenvoudige toegang tot kennis en cultuur mogelijk 

maakt, waar aandacht is voor de doorgaande lees- en leerlijn 0 - 12 jarigen, het bestrijden van 

taalachterstand en het bevorderen van taalvaardigheid, mediawijsheid en digitale vaardigheid.  

4. Resultaten 

a) Met het invoering van de Bibliotheek op School in de 3 kernen zonder servicepunt dient een 

impuls gegeven te worden aan de leesbevordering op deze scholen. Als resultaat dient 

aantoonbaar gemaakt te worden dat de scholen meer doen aan taalgerelateerde projecten. 

Tevens dienen leerlingen in meerderheid ( > 70%) aan te geven meer plezier in lezen te hebben 

dankzij de Bibliotheek op School. 

b) Verder wordt verwacht van de servicepunten dat zij invulling geven aan de 5 kernfuncties zoals 

opgenomen in de Bibliotheekwet. 
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6. Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk (SamenDoen en MEE) 

 

 

1. Ontwikkeling en problematiek 

De gemeente wil een verschuiving tot stand brengen van professionele naar informele zorg. 

Informele zorg is zorg en ondersteuning die onder meer door mantelzorgers, het sociale netwerk, 

kerken en vrijwilligers wordt verricht. Door de extramuralisering worden burgers geacht langer 

zelfstandig te blijven wonen, zelf meer regie over en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven 

en daarbij zo nodig ondersteuning te vragen in hun directe leefomgeving. 

 

Mantelzorgondersteuning 

Bovenstaande ontwikkelingen alsmede die van de vergrijzing zorgen ervoor dat de druk op de 

mantelzorger toeneemt. Dit kan leiden tot uitval van de mantelzorger waardoor er een verschuiving 

naar dure formele zorg dreigt. 

Uit gegevens van de Dienst Gezondheid en Jeugd blijkt dat in Zederik in 2015 23% van de 

volwassenen mantelzorg verleent en 14% verleende intensieve of langdurige mantelzorg. Van de 

ruim 2200 mantelzorgers in Zederik is 65% vrouw, de gemiddelde leeftijd is 52 jaar en 60% heeft 

betaald werk. Van de mantelzorgers in Zederik voelt 9% zich zwaar belast. Het betreft ca. 200 

inwoners. Het ontlasten (en voorkomen van overbelasting) van mantelzorgers vereist goede  

samenwerking tussen betrokken mantelzorger, het sociaal team, MEE en SamenDoen. 

 

Vanaf 2015 is het Mantelzorgcompliment vanuit het Rijk afgeschaft. De gemeenten hebben per 2015 

extra budget ontvangen om vanuit de gemeenten zelf de waardering en ondersteuning van 

mantelzorgers vorm te geven. In Zederik is voor 2015 gekozen voor een cadeaubon als waardering 

aan de mantelzorgers. 

In 2015 zijn er ca. 300 mantelzorgers geregistreerd bij het lokale Steunpunt Mantelzorg. Dit zijn er 

ca. 130 meer dan in 2014. Dit komt doordat mantelzorgers zich konden opgeven voor de 

cadeaubon.   

 

Vrijwilligerswerk 

In de regio Zuid-Holland Zuid doet 33% aan vrijwilligerswerk; met name op het gebied van recreatie, 

sport en kerk en minder op het gebied van zorg. Het landelijke percentage vrijwilligers is 38%. Op 

allerlei terreinen zijn al vrijwilligers actief in Zederik om mensen met een ondersteuningsbehoefte te 

helpen. Er is echter niet in beeld hoeveel zorgvrijwilligers er precies zijn. Daarbij speelt ook mee dat 

de grenzen tussen een zorgvrijwilliger en een gewone vrijwilliger soms diffuus zijn en er veel 

verschillende instanties zorgvrijwilligers leveren. Uit allerlei kwalitatieve signalen, onder andere van 

zorgaanbieders blijkt echter dat het aanbod niet voldoet aan de vraag. Het lokale 

Vrijwilligersinformatiepunt, uitgevoerd door SamenDoen, gaat zich meer richten op vrijwilligers die 

ondersteuning kunnen bieden aan kwetsbare inwoners  

 

2. Visie / besluiten gemeente 

 

In het Coalitie-akkoord 2014-2018 is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociaal domein 

dat niemand noodzakelijke zorg mag ontberen. De decentralisaties bieden ook kansen voor 

vernieuwing en verbetering. Het doel is om gezamenlijk de beweging te realiseren die wortd 

aangeduid als “De Kanteling”. Met deze beweging willen we een samenleving realiseren waar 
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inwoners (naar vermogen) meedoen en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, door daar 

met elkaar de schouders onder te zetten en naar elkaar om te zien.   

In het Coalitie-akkoord wordt verder aangegeven dat vrijwilligers ondersteund worden door goede 

informatievoorziening. Binnen de verenigingen en organisaties dient vrijwilligerswerk gestimuleerd te 

worden.  

 

3. Maatschappelijke doelen 

 

a) Voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. De vraag van de mantelzorger zelf staat 

hierbij centraal.  

b) Meer inzet door vrijwilligers bij mensen die ondersteuning nodig hebben op verschillende 

leefgebieden. 

 

4. Resultaten 

Ad a. In beeld krijgen wie van de geregistreerde mantelzorgers (ca. 300) zich overbelast voelt.  

 

Ad a. (Overbelaste) mantelzorgers zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van een huisbezoek voor 

advies en mogelijke ondersteuning op maat.  

 

Ad a. Het merendeel van de mantelzorgers die ondersteuning hebben ontvangen voelt zich  minder 

belast en kan de situatie beter aan.  

 

Ad b. Het aantal (zorg-)vrijwilligers die mensen ondersteunen is toegenomen. 
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7. Algemeen en diaconaal maatschappelijk werk (Rivas en Diaconaal 

maatschappelijk werk) en cliëntondersteuning (MEE) 

 

1. Ontwikkeling en problematiek 

Het streven naar een participatiemaatschappij staat de laatste tijd sterk in de belangstelling van de 

(rijks)overheid. Iedereen die dat kan neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven en 

omgeving, waarbij de overheid slechts een faciliterende rol speelt. 

Het ingezette rijksbeleid houdt in dat er bezuinigd wordt op de dure professionele zorg om deze zorg 

betaalbaar te houden voor de lange termijn. Dit impliceert een verschuiving van professionele naar 

informele zorg. Burgers worden geacht langer zelfstandig te blijven wonen, zelf meer regie over en 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven en daarbij zo nodig ondersteuning te vragen in hun 

directe leefomgeving. Duidelijk is dat nog niet alle burgers hiertoe in staat zijn. 

 

Landelijke cijfers geven aan dat het met zo’n 85% van de burgers goed gaat, zo’n 10% heeft echter 

lichte professionele ondersteuning nodig (1
e
 lijn) en 5% heeft zware tot zeer zware professionele 

ondersteuning (2
e/
 en 3

 e
 lijn). Deze laatste doelgroep zal altijd in meer of mindere mate afhankelijk 

blijven van professionele ondersteuning. Dit gezien de aard van hun problematiek /complexe 

problemen op meerdere leefgebieden. 

 

Maatschappelijk werk 

Vanuit de jaarrapportages algemeen maatschappelijk werk is bekend dat cliënten vaak met één 

probleem binnenkomen maar in de praktijk meerdere problemen blijken te hebben. Veel 

voorkomende problemen zijn relatiegerelateerd of inkomens-, scholings- en arbeidsgerelateerd en of 

hebben te maken met gezondheid. Met de transities op het sociaal domein, en de gemeentelijk 

verantwoordelijkheid daarin, krijgt de gemeente ook steeds meer inzicht in de verschillende 

problematieken. 

 

Clientondersteuning 

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) bevat een wetsbepaling die 

gemeenten verplicht om “”Cliëntondersteuning” als laagdrempelige algemene voorziening aan te 

bieden voor alle doelgroepen, waarbij geen eigen bijdrage mag worden gevraagd. Het ministerie van 

VWS, de VNG en MEE Nederland hebben samen transitieafspraken gemaakt met als doel een 

zorgvuldige transitie van de cliëntondersteuning. 

 

2. Visie / besluiten gemeente 

De raad en het college streven naar een maatschappij waarin burgers zelfredzaam zijn, zich bij 

elkaar betrokken voelen en naar vermogen bijdragen aan de participatiesamenleving. Zederik zet 

daarbij lokaal  op de zogenaamde 0
de

 lijn (het sociaal netwerk) en 1
ste

 lijnsondersteuning (lokale 

hulpverleners), waardoor minder (snel) een beroep wordt gedaan op de zogenaamde 2
de

 

lijnsondersteuning (zorgprofessionals). Uitgangspunt van het sociaal team is om de inzet van 

professionals waar mogelijk te beperken en die van de informele zorg te vergroten.  

 

In het Coalitie-akkoord 2014-2018 is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociaal domein 

dat niemand noodzakelijke zorg mag ontberen. De decentralisaties bieden ook kansen voor 

vernieuwing en verbetering. Het doel is om gezamenlijk de beweging te realiseren die wordt 

aangeduid als “De Kanteling”. Met deze beweging willen we een samenleving realiseren waar 

inwoners (naar vermogen) meedoen en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, door daar 

met elkaar de schouders onder te zetten en naar elkaar om te zien.   
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Maatschappelijk werk 

Er ligt een raadsvoorstel om voor 2016 en 2017 de eerdere bezuinigingen op het algemeen 

maatschappelijk werk terug te draaien zodat de inzet in het sociaal team voor 2016 en 2017 kan 

worden ‘hersteld’. Tevens ligt er het voorstel ter verhoging van het subsidie voor diaconaal 

maatschappelijk werk om wachtlijst te voorkomen. 

 

Clientondersteuning 

Er zijn in 2014 en 2015 transitie- en subsidieafspraken gemaakt de regio Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden, waarbij voldoende ruimte is voor lokaal maatwerk. In  2014 heeft het college 

afspraken gemaakt met de MEE-organisatie over minimaal de cliëntondersteuning in 2015. In 2016 

zijn deze afspraken gehandhaafd. Deze afspraken betreffen de hoogte van het budget en de 

continuïteit van de dienstverlening en de inzet in het sociaal team. In 2016 wordt regionaal bekeken 

hoe cliëntondersteuning in 2017 en verder moet worden ingevuld. 

 

3. Maatschappelijk doel  

Een samenleving waarin zelfredzaamheid en het sociale netwerk van mensen met een 

beperking versterkt worden.  

 

4. Resultaten 

a) 100% van de mensen die zich aanmelden bij het sociaal team worden tijdig ondersteund 

door 1
e
 lijnsondersteuner.  

 

 b) De meeste  van de via de 1
e
 lijn  ondersteunde mensen geven aan dat zij aantoonbaar 

baat hebben op 1 of meerdere leefgebieden van de zelfredzaamheidmatrix (ZRM). 
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8. Vluchtelingenwerk (stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland) 

 

 

1. Ontwikkeling en problematiek 

 

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen op de vlucht op zoek naar een veilig bestaan. Een deel van 

deze vluchtelingen vraagt asiel aan in ons land. In 2015 vroegen 43.093 vluchtelingen asiel aan in 

ons land. De meeste van hen zijn afkomstig uit Syrië en Eritrea. Asielzoekers doorlopen in ons land 

een asielprocedure, die kan leiden tot een vergunning om, al dan niet tijdelijk, in ons land te 

verblijven en een nieuw bestaan op te bouwen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunningshouders. Het Rijk legt de 

gemeente hiervoor jaarlijks een taakstelling op. In 2015 bedroeg de taakstelling voor de gemeente 

Zederik 24 vergunningshouders.  

Naast het bieden van huisvesting is de gemeente wettelijk verplicht de vergunningshouders 

maatschappelijk te begeleiden. 

 

2. Visie / besluiten gemeente 

 

De gemeente ondersteunt vergunninghouders in de vestiging in de gemeente. Tevens ondersteunt 

de gemeente de vergunninghouders met het traject van gezinshereniging. Hiervoor maakt de 

gemeente gebruik van de expertise van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland.  

 

De gemeente maakt vergunningshouders wegwijs in onze (lokale) maatschappij en ondersteunt hen 

naar een volwaardige plek in de samenleving. Deze coaching zal in de loop der tijd breder worden. 

Hiervoor wordt een integrale aanpak toegepast, waarbij Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest 

Nederland één van de ketenpartners is. In samenwerking met andere organisaties zal de gidsfunctie 

verder worden ontwikkeld. 

 

3 Maatschappelijk doel  

 

De huisvesting en integratie van vergunninghouders (en hun overkomende gezinsleden) in de 

(lokale) samenleving, overeenkomstig de jaarlijks door het Rijk opgelegde taakstelling.  

 

4. Resultaten 

 

Het bieden van ondersteuning aan gehuisveste vergunninghouders (en hun overkomende 

gezinsleden) op het brede terrein van financiën, wonen/verblijf, gezondheid, onderwijs, werk, 

dagbesteding, zodat dit hun integratie en zelfredzaamheid ten goed komt. 
6
 

 

 

                                                           
6
 Op dit moment beperken we ons tot een resultaat, gericht op de vergunninghouders. We zullen ons beraden of 

er in de toekomst ook een resultaat kan worden geformuleerd voor ‘ontvangende partij’, de Nederlandse 
samenleving. Dit vergt echter meer voorbereiding en een integrale kijk op het vluchtelingenvraagstuk, dat thans 
erg in beweging is (relatie Rijk- gemeenten). 
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9. Dorpshuisfunctie (dorpshuizen Het Bosch en Het Spant) 
 

 

1. Ontwikkeling en  problematiek 

 

In elke kern van de gemeente wordt voorzien in een dorpshuisfunctie, waar inwoners elkaar 

individueel of in verenigingsverband kunnen ontmoeten. In de dorpen Ameide en Lexmond voorzien 

de dorpshuizen Het Spant respectievelijk Het Bosch in de dorpshuisfunctie. Beide dorpshuizen zijn 

relatief nieuw en kunnen -mede vanwege de grote kapitaallasten- niet zonder subsidie van de 

gemeente beheerd en geëxploiteerd worden.  

 

2. Visie / besluiten gemeente 

 

In januari 2015 heeft de raad de aanpak van de dorpshuizen en sportzalen vastgesteld. Voor de 

dorpshuizen Het Bosch en Het Spant wordt ingezet op het terugdringen van de subsidiebedragen en 

het verminderen van de risico’s voor de gemeente. 

 

3. Maatschappelijke doelen  

 

a) In stand houden van de dorpshuizen Het Bosch en Het Spant ten behoeve van het 

verenigingsleven in de gemeente. 

b) Bevordering van fysiek actieve sportbeoefening op amateurniveau in georganiseerd 

verband. 

 

4. Resultaten 

 

N.B. De subsidierelatie met Het Bosch en het Spant is op dit moment nog niet uitgewerkt, en 

daarmee ook de gewenste resultaten nog niet. Dit zal gebeuren nadat de discussie over de 

dorpshuizen is afgerond. 

 

a) Het bieden van ruimte voor sportactiviteiten voor basisscholen, zodat deze basisscholen aan 

de gestelde normuren binnen de gemeente Zederik kunnen voldoen (het Spant). 
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10. Sport (Sportstichting Lexmond) 
 

 

1. Ontwikkeling en problematiek 

 

Een groot deel van de bevolking van Zederik heeft overgewicht: dit geldt zowel voor de jeugd als 

voor volwassenen. In Zederik heeft 13% van de 5-jarigen overgewicht, onder 10-jarigen is dit 21% 

en onder 13-jarigen 20%. Van de 12- tot en met 18-jarigen geeft 12% aan overgewicht te hebben 

(bron: Toekomstverkenning Gezondheid en Jeugd 2014).  

Bij het bevorderen van gezond gewicht staat onder andere het stimuleren van beweging centraal.  

 

2. Visie / besluiten gemeente 

 

Om de de inwoners in een goed ervaren gezondheid te kunnen laten leven en de leefbaarheid en 

vitaliteit van de Zederikse dorpen te optimaliseren, wordt sportbeoefening door het Zederikse 

verenigingsleven gestimuleerd. De gemeente hecht daarbij belang aan de aanwezigheid van 

sportcomplex Het Bosch in Lexmond. De gemeente wil dit sportcomplex in stand houden en in 

kwalitatief goede staat houden. Daartoe is de Sportstichting Lexmond reeds een structurele 

productsubsidie toegekend voor de jaren 2014 – 2017. 

 

3. Maatschappelijk doel  

 

Bevordering van fysiek actieve sportbeoefening op amateurniveau in georganiseerd verband en 

op scholen. 

 

4. Resultaten 

 

a) Het bieden van ruimte voor sportactiviteiten voor verenigingen binnen de gemeente 

Zederik.  

 

b) Het bieden van ruimte voor sportactiviteiten voor basisscholen, zodat deze basisscholen 

aan de gestelde normuren binnen de gemeente Zederik kunnen voldoen. 

 

 


