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Onderwerp: onderwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen betreffende het sociaal domein
Rhenen, 26 mei, 2017
In deze periode zijn de politieke partijen bezig om zich voor te bereiden op de
gemeenteraadsverkiezingen voor het volgend jaar.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft zich in de afgelopen jaren actief bemoeid met het beleid op dat
gebied in de gemeente Rhenen en wil daarom graag zijn ervaringen, inzichten en ideeën met u delen.
Hiertoe heeft de Adviesraad een document opgesteld, waarin actuele onderwerpen op het gebied
van het Sociaal Domein worden besproken.
We hopen dat dit bijdraagt aan het formuleren van uw partijprogramma’s aangaande het Sociaal
Domein.
Vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Rhenen
Tjark Struif Bontkes

Onderwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen betreffende het Sociaal Domein
Algemeen
1. De mogelijkheid van een kleine gemeente om een eigen beleid te voeren
Sinds de decentralisering van het Sociaal Domein heeft de gemeente er veel werk bij gekregen. De
gemeente Rhenen heeft de uitvoering van de Participatiewet aan Veenendaal uitbesteed. De
ervaring leert dat dit het voeren van een eigen beleid op dat gebied beperkt. Daarnaast moet er
met een beperkte hoeveelheid fte’s veel beleidsvoorbereidend werk worden verricht. De vraag is
of een kleine gemeente als Rhenen voldoende in staat is om een eigen beleid te voeren op het
gebied van het Sociaal Domein.
Betekent dit een nog intensievere samenwerking met Veenendaal of een andere gemeente of zijn
er andere mogelijkheden, zoals een kleinere overheid die meer samenwerkt met de burger?
2. Samenwerking met de burger
In deze tijd waarin steeds meer participatie van de burger wordt gevraagd dient de participatie
niet alleen te gaan over het uitvoeren van taken door de burger maar ook over de besluitvorming.
Juist een kleine gemeente, met korte lijnen tussen de politiek, het ambtelijk apparaat en de
burger, heeft de mogelijkheid om de burger een centralere rol in de besluitvorming te geven.
In de gemeente Nijkerk wordt hiermee al ervaring opgedaan. Zo wordt daar het budget voor sport
en cultuur door de raad vastgesteld en door de betrokken organisaties onderling verdeeld.
Ook de rol van de ambtenaren verandert hierin: zij zijn niet meer de unieke voorbereiders van het
beleid, dat vervolgens door B&W en de gemeenteraad wordt vastgesteld. Zij hebben veel meer de
rol van procesregisseur, die in samenwerking met burgers beleidsvoorstellen uitwerkt. In een
aantal gevallen is hiermee in Rhenen in de afgelopen jaren al een begin gemaakt, o.a. bij het
ontwikkelen van een aantal verordeningen op het gebied van het sociaal domein.
Hierdoor kan de kwaliteit van de besluitvorming worden verbeterd en een breder draagvlak onder
de burgers worden gecreëerd.
Op deze wijze kan ook het inhuren van externe bureaus worden beperkt. Het inhuren van externe
bureaus heeft immers een aantal nadelen:
 inherent een kortetermijnvisie, nl. tot het einde van hun contract.
 de burger krijgt steeds weer met andere personen te maken.
 een beperkte kennis van de lokale situatie en het ontbreken van een lokaal netwerk.
 met het beëindigen van hun opdracht verdwijnt ook de opgebouwde kennis.
 de kosten.
 met het inschakelen van een extern bureau i.p.v lokale personen mis je de kans om draagvlak
in de gemeente te creëren.
Participatie
Rhenen heeft de uitvoering van de Participatiewet aan Veenendaal uitbesteed om kosten te
besparen. Dit contract loopt in 2020 af. De vraag is hoe de gemeente Rhenen verder wil gaan.
De ervaring leert dat deze constructie betekent dat Rhenen het participatiebeleid van Veenendaal
volgt, omdat het voeren van een eigen beleid aanzienlijke meerkosten met zich mee zou brengen.
Concrete beperkingen die deze samenwerking oplevert zijn:
 het Rhenense beleid t.a.v. de Tegenprestatie moest worden aangepast aan het beleid van de
gemeente Veenendaal.
 Rhenense burgers zijn gedwongen om hun zaken in Veenendaal te regelen voor wat betreft zaken
die de Participatiewet betreffen, wat drempelverhogend werkt voor deze kwetsbare doelgroep.
 In de contacten met de cliënt wordt te veel nadruk gelegd op het volgen van regels in plaats van
op het belang van de cliënt, wat o.a. tot uiting komt in de weinig respectvolle wijze waarop het

recht op een uitkering wordt gecontroleerd. Ook verhindert deze houding het verlenen van
maatwerk bij het verstrekken van Bijzondere Bijstand.
 Daarnaast leidt eenzijdige nadruk op het vinden van werk tot een gebrek aan aandacht voor
mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt.
 De gemeente Rhenen streeft naar een samenhangend beleid op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning, jeugdzorg en participatie. Dit streven kan belemmerd worden door het feit dat de
uitvoering van de Participatiewet aan Veenendaal is uitbesteed.
Armoedebestrijding
Ook in de gemeente Rhenen is armoede een probleem.
Zowel door de gemeente als een aantal organisaties zijn en worden er initiatieven genomen om
armoede te bestrijden.
Op gemeentelijk niveau zijn er voorzieningen als Bijstand, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen,
Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds en ook wordt er gewerkt aan een fonds ter bestrijding van
armoede onder kinderen. Mensen met schulden kunnen terecht bij het Budget Advies Centrum.
Daarnaast zijn er ook niet-gemeentelijke organisaties op dat gebied, zoals de kerken,
Schuldhulpmaatje, Noodfonds en Voedselbank. Ook worden er initiatieven ondernomen om de
doelgroep beter voor te lichten over de mogelijkheden die er zijn voor mensen die in armoede
verkeren. Voorbeelden hiervan zijn de bijeenkomst over de minimaregelingen en de plannen van de
ZOUT-bibliotheek om financiële inlopen te organiseren. Over de doorwerking van alle initiatieven en
voorzieningen is weinig bekend.
Met al deze regelingen en activiteiten kan men vragen stellen als:
 In hoeverre zijn de bestaande regelingen en mogelijkheden voor hulp voldoende om armoede
effectief te bestrijden?
 In hoeverre zijn ze op elkaar afgestemd? In hoeverre zijn ze toegankelijk (bekendheid,
begrijpelijkheid, laagdrempeligheid)?
 In hoeverre worden de mensen in een vroeg stadium bereikt (vroegsignalering)?
 In hoeverre werken de verschillende instellingen effectief samen (doorverwijzing, ervaring
uitwisselen, probleemsignalering) ?
 Welke (ongebruikte) mogelijkheden zijn er om het aantal cliënten dat bereikt wordt en kwaliteit
van dienstverlening te verbeteren?
 Ontschotting van de verschillende budgetten voor armoedebestrijding.
De Stichting Noodfonds Rhenen is van plan om in samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein
en de gemeente Rhenen in het najaar een conferentie te organiseren om bovenstaande vragen te
beantwoorden aan de hand van drie thema’s:
 Hoe kan samenwerking tussen de verschillende partijen worden verbeterd?
 Hoe kan vroegsignalering van met name schuldenproblematiek worden verbeterd?
 Hoe kunnen bestaande regelingen zodanig worden aangepast dat daarmee maatwerk kan worden
geleverd?

Onafhankelijke cliëntondersteuning
De gemeente dient er voor te zorgen dat de burger gratis toegang heeft tot onafhankelijke
cliëntondersteuning. Dit is in de wet omschreven als:
“Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan
het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal
mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg,
jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.”
De gemeente biedt gratis onafhankelijke cliëntondersteuning aan via MEE.
 Vraag is: hoe onafhankelijk is MEE (zij wordt door de gemeente betaald)?
 Vraag is ook hoe laagdrempelig MEE is.

 Er is geen onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die onder de participatiewet vallen.
 Cliënten hebben geen keuze uit verschillende mogelijkheden.
De gemeente Rhenen dient cliëntondersteuning aan te bieden op alle terreinen van het Sociaal
Domein en dient meer mogelijkheden aan te bieden waaruit de cliënt kan kiezen. In andere
gemeenten is hiermee al ervaring opgedaan, b.v. meerdere professionele aanbieders en het
inschakelen van (vrijwilligers) van belangenbehartigingsorganisaties.
Mantelzorg
Mantelzorgers spelen een cruciale rol in de zorg. Het is dan ook van groot belang dat de gemeente
zich inspant mantelzorgers zoveel mogelijk te ontlasten en te bemoedigen. De ervaring leert echter
dat mantelzorgers geen tijd (denken te) hebben voor andere activiteiten. Daardoor is het vaak
moeilijk om de mantelzorgers te bereiken. Om daarin toch te slagen dient de gemeente een actieve
houding aan te nemen.
Acties die de gemeente hierbij kan ondernemen zijn:
 goede ondersteuningsvoorziening voor mantelzorgers, waar ze terecht kunnen met vragen/
zorgen/advies en andere mantelzorgers kunnen ontmoeten en hun kennis met hen delen.
 een goede samenwerking tussen gemeente en professionele organisaties voor ondersteuning van
mantelzorgers;
 publiciteit en voorlichting: mantelzorgers zijn zich niet altijd bewust van de dreigende
overbelasting waardoor ze vaak te laat ondersteuning vragen. Ook weten ze vaak niet welke
ondersteuning ze kunnen krijgen. Concreet vraagt dit om folders op plaatsen waar de
mantelzorgers komen, informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning, mantelzorg dag
etc.
 het betrekken van mantelzorgers bij de intake van de voorzieningen zodat ook de mantelzorger
een plek krijgt in de afstemming bij wat er nodig is aan voorzieningen.
 het beschikbaar stellen van respijtzorg en de mantelzorgers stimuleren hiervan gebruik te maken
 ervoor te zorgen dat er een vangnet is bij het acuut wegvallen van een mantelzorger.
 het betrekken van een afvaardiging van de mantelzorgers bij het bepalen van de juiste vorm van
de jaarlijkse waardering voor mantelzorgers.
Ouderen
Wonen
 Door het wegvallen van de verzorgingshuizen en de moeilijkheid een indicatie voor het
verpleeghuis te krijgen, is er een gat gevallen tussen deze voorzieningen. Er zijn binnen de
gemeente onvoldoende beschutte woonplekken. De gemeente dient een rol te spelen bij het
opvullen van deze leemte door b.v. het stimuleren van 75+ woningen met centrale activiteiten en
voorzieningen. Dit geldt met name voor Rhenen-Hoog.
 Veel ouderen wonen nog in verouderde huurwoningen, meestal van de woningstichting. Dit zijn
vaak woningen met onhandige drempels en trappen, en gas/elektra/water meters waar ze
nauwelijks bij kunnen. Ook is het hang en sluitwerk vaak niet meer deugdelijk, wat een gevoel van
onveiligheid geeft. Voor deze mensen zou het goed zijn als het huis wat aangepast zou kunnen
worden. Zij hebben daarvoor zelf niet de middelen. Als de verhuurder deze verbeteringen aan zou
brengen dan vrezen ze dat de huur omhoog gaat. Het zou goed zijn als de gemeente hierbij een
bemiddelende rol zou kunnen spelen.
 Hoewel in Rhenen voldoende seniorenwoningen zijn, blijven senioren liever in hun bestaande
huurwoningen wonen. Eén van de oorzaken is dat de seniorenwoningen een hogere huur hebben
dan de bestaande woningen. In een aantal gemeenten zijn experimenten opgezet, waarbij
ouderen naar een seniorenwoning kunnen verhuizen, waarbij zij hetzelfde percentage van de
werkelijke huurwaarde betalen als voor de oude woning. De oude woning komt dan beschikbaar
voor een jonger gezin, die wel de werkelijke huurwaarde betaalt. Alhoewel niet alle experimenten

positief waren, was de aanpak in Apeldoorn gunstig (Sjoerd Zeelenberg en Eline van Kessel,2014.
Senioren in beweging. Handreiking voor de doorstroming van senioren. Platform 31. Den Haag)
 Ouderen wonen niet alleen in huurwoningen. Als mensen, die in eigen huizen wonen, daar willen
blijven wonen zijn soms woningaanpassingen nodig, zoals aanpassing van hun bad- of slaapkamer,
het verwijderen van drempels of een extra trapleuning laten aanbrengen. Om deze groep te
stimuleren bieden sommige gemeente (b.v. Renkum) hun oudere inwoners een 'blijvers-leningen'
aan. Deze mensen kunnen met het geleende bedrag hun woning laten aanpassen, zodat ze langer
zelfstandig kunnen wonen. De lening is bedoeld voor huiseigenaren. Het geld kan door de
gemeente of de provincie als een hypothecaire of als een gewone lening worden aangeboden. De
Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten beheert het fonds voor de leningen.
Gemeenten en provincies mogen zelf de voorwaarden vaststellen voor de blijvers-lening. Het is de
moeite waard om ook in Rhenen de behoefte aan een dergelijke lening te inventariseren en
eventueel ook deze mogelijkheid aan de inwoners te bieden.
 Het programma Woonbewust heeft een aantal vrijwilligers, die mensen voorlichten over
mogelijke aanpassingen in hun woning. Deze vrijwilligers komen op aanvraag van de bewoner.
Het blijkt dat de aanvraag groot is vlak na een evenement op dat gebied, en dat de vraag daarna
sterk afneemt. Het verdient aanbeveling om de vraag naar deze voorlichting wat meer te
stimuleren. Een mogelijkheid zou zijn om deze voorlichting te combineren met de voorlichting aan
ouderen, waarbij mensen die 75 jaar zijn geworden een brief van de gemeente krijgen, waarin
hen op de mogelijkheid wordt gewezen om voorlichting te krijgen over het ouder worden in
Rhenen.
Openbare ruimte en toegankelijkheid / mobiliteit en infrastructuur
 Eén van de problemen voor mobiliteit zijn de heuvels in Rhenen. Een veel gehoorde klacht is het
wegvallen van de super op Rhenen hoog. Bewoners zouden het toejuichen als hier weer een
winkel(tje) zou komen waar de dagelijkse boodschappen zouden kunnen worden gedaan. Dat zou
dat winkelcentrum ook weer aantrekkelijker kunnen maken voor andere bedrijven.
 In de woonwijken bevinden zich vaak traptreden; deze kunnen soms glad worden. Voor ouderen
zou het goed zijn als langs deze traptreden een leuning wordt aangebracht plus goede verlichting.
 Sommige wandelpaden hebben hekjes om brommers en fietsen tegen te houden; deze hekjes
hinderen echter ook rolstoelen. Het zou goed zijn om deze hekjes zodanig te construeren dat zij
geen belemmering vormen voor rolstoelen.
Sociale Participatie
 Ouderen hebben soms even iemand nodig die hen kan helpen met een klein klusje, b.v. iets
versjouwen, aansluiting telefoon e.d. Het zou mooi zijn als zij daarbij een beroep zouden kunnen
doen op een organisatie. Deze organisatie zou het contact kunnen leggen met iemand in de buurt;
hierdoor wordt dan ook meteen verbinding binnen een buurt gelegd. Dit zou b.v. opgepakt
kunnen worden met OVJ. In een gesprek met de bibliotheek is de suggestie gedaan om hiervoor
een app aan te schaffen. De bibliotheek organisatie Zuid Oost Utrecht (ZOUT) werkt in een andere
gemeente al met een app Mijnbuurtwelzijn. Een al bestaande manier van contact en om het
gevoel van veiligheid te vergroten zijn de telefooncirkels.
 In Veenendaal zijn organisaties (HiP en Veens Centrale) actief om hulpvraag en hulpaanbod met
elkaar in contact te brengen. Het is daarbij van belang te beseffen dat het opzetten van een
website daarvoor alleen niet voldoende is: de organisaties moeten ook telefonisch bereikbaar
zijn, aangezien veel mensen geen gebruik maken van Internet.
Communicatie en informatie
In toenemende mate wordt van de burger verwacht dat hij/zij gebruik maakt van Internet. Veel
ouderen maken daar nog geen of weinig gebruik van. Het is van belang deze groep ook van
informatie te blijven voorzien. De Adviesraad heeft dat ook al verwoord in een ongevraagd advies

aan B&W. Een duidelijke berichtgeving via de RBC is daarbij essentieel, waarbij redactie en
lettergrootte van de berichten rekening moet houden met de ouderen. Daarnaast dienen folders en
ander voorlichtingmateriaal, zoals ophaalschema huisvuil per wijk en de gemeentegids op aanvraag
beschikbaar te blijven voor deze groep. De bibliotheken in Rhenen en in Elst zouden ook een rol
kunnen vervullen in de voorlichting m.b.t. de gemeentelijke diensten. Zij kunnen b.v. behulpzaam
zijn bij vragen over computers (hoe maak je een email account aan, hoe werkt internetbankieren,
hoe vraag je een DigiD aan. Daarnaast kunnen ze ook behulpzaam zijn bij het invullen van
formulieren (“formulieren brigade”) of mensen wegwijs maken in de gemeentelijke regelingen.
Mensen met een beperking
Sporten en bewegen
Mensen met een beperking komen beter tot hun recht als je kijkt naar hun mogelijkheden en als ze
fysiek zo goed mogelijk in hun vel zitten. Lichamelijk blijven bewegen draagt hieraan bij. Er zijn in de
afgelopen jaren een aantal activiteiten gestart op dat gebied, zoals:
 de atletiekvereniging Arena heeft een activiteit voor autistische kinderen opgezet
 in samenwerking met de zwemschool Okidoki is er een zwemgroep voor mensen met een
beperking opgezet in het zwembad van Zideris.
De gemeente dient dergelijke activiteiten te stimuleren en te ondersteunen, waarbij de Sportservice,
bestaande sportverenigingen en Wijkteams een belangrijke rol kunnen spelen.
Gebruik maken van ervaringsdeskundigheid
Zoals eerder genoemd is het belangrijk om burgers meer bij het bestuur van de gemeente te
betrekken. Daarin dienen ervaringsdeskundigen ook een belangrijke rol te spelen. De definitie van
ervaringsdeskundigheid is: de vaardigheid om kennis en ervaring over de eigen beperking of
aandoening zodanig te kunnen inzetten, dat dit ondersteunend is voor anderen met een soortgelijke
beperking. De ervaringsdeskundige is een persoon die door gerijpte en doorleefde ervaring van
tegenslag, ziekte, beperking, lotgeval of levensomstandigheid in staat is om de kennis die niet door
studie of onderwijs maar door deze ervaring is opgedaan te benutten.
Het is nog vaak moeilijk om mensen uit de leefwereld van levensongemak te laten functioneren in de
systeemwereld van de gemeente. Moet de ervaringsdeskundige een bepaald opleidingsniveau
hebben, over analytische vaardigheden beschikken en zaken boven het eigen belang kunnen
bekijken? Of kun je het eenvoudiger maken via bijscholen, themawerkgroepen? De gemeente dient
een visie te ontwikkelen over de wijze waarop de kloof tussen leefwereld en systeemwereld kan
worden verkleind.
Organisatie Welzijn
Per 31 december 2015 is de Stichting Alleman Welzijn opgeheven. Gezien de ervaringen met deze
stichting heeft de gemeente besloten niet meer met een organisatie in de vorm van een stichting te
werken. De gemeente heeft daarom voor het Welzijn en Jongerenwerk professionals ingekocht van
resp. Welzijn Rivierstroom en Mozaïek met de opdracht om faciliterend en vraaggestuurd te werken.
Inmiddels zijn er allerlei initiatieven ontstaan waarbij deze professionals al of niet zijdelings bij zijn
betrokken, zoals het Inloop Participatie Punt (IPP), het Doe Mee netwerk en het netwerk Langer
Waardig Zelfstandig Thuis. Het idee is dat deze initiatieven door burgers of zorginstellingen worden
geleid en dat de welzijnswerkers faciliterend werken.
Op basis van de ervaringen van het afgelopen half jaar kunnen een aantal kanttekeningen worden
geplaatst:
 De welzijnswerkers worden aangestuurd vanuit de gemeente; de burger is uitsluitend bij de
uitvoering betrokken. Het zou beter zijn als ook burgers bij de aansturing van de welzijnswerkers
zouden worden betrokken b.v. middels een burgerplatform.
 Het vraaggestuurd werken houdt in dat er gereageerd wordt op initiatieven van burgers. Dit
betekent dat alleen de burgers met eigen initiatief ondersteuning krijgen van de welzijnswerkers.

Echter, het zijn vaak de kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben, en die nemen vaak
niet zelf initiatieven.
 Deze opzet kan tot een versnippering van welzijnsactiviteiten in Rhenen leiden. Zo is er op
initiatief van het RIBW het Inloop Participatie Punt opgezet, een samenwerking van RIBW, Zideris,
Charim, OVJ, ZOUT en Caffècaro met het doel wijkbewoners, ouderen, jongeren, mantelzorgers,
eenzamen, cliënten uit de GGZ, VG en V en V, mensen zonder werk e.d. met elkaar in contact te
brengen en de samenwerking tussen formele en informele organisaties te versterken en op elkaar
af te stemmen.
Vragen zijn hierbij hoe de activiteiten daarvan moeten worden gefinancierd, hoe de coördinatie
en de huisvesting zijn geregeld. Dient hiervoor een stichting te worden opgezet? Zo ja, hoe
verhoudt dit zich met de activiteiten van de welzijnswerkers? Haal je alsnog niet de
stichtingsvorm door een achterdeur naar binnen, die dan ook nog maar alleen een deel van het
welzijnswerk betreft?
 De kern Rhenen heeft op dit moment onvoldoende ruimte voor huisvesting van sociale en
culturele activiteiten. De gemeente werkt momenteel aan een plan met betrekking tot het sociaal
vastgoed. Het is van belang dat hier op korte termijn definitieve oplossingen voor worden
gevonden, die recht doen aan goed bereikbare voorzieningen.
 In de afgelopen jaren is het voorzieningenniveau op Rhenen-Hoog sterk verschraald. Pogingen om
hierin verbetering aan te brengen hebben nog niet tot resultaat geleid. Extra inspanningen van de
gemeente zijn nodig om in dit gebied waar veel ouderen wonen de toegang tot voorzieningen
weer op peil te brengen.
Laaggeletterdheid en Jeugd
Ouders die laaggeletterd zijn kunnen hun kinderen thuis en op school minder goed ondersteunen en
kinderen die opgroeien in een taalarm gezin lopen daarmee ook zelf meer risico om een
taalachterstand op te lopen. Taalachterstand kan bij kinderen ook tot gedragsproblematiek leiden. Zij
kunnen immers veel zaken niet verwoorden.
Laaggeletterdheid treft alle lagen van de bevolking, autochtoon en allochtoon, mannen en vrouwen,
ouderen en jongeren, werkenden en niet-werkenden.
Door het aanpakken van laaggeletterdheid vergroten we de kansen van kwetsbare burgers en hun
kinderen om mee te doen in onze samenleving, nu en in de toekomst.
Ook in Rhenen groeien kinderen en jongeren op in taalarme gezinnen. De gemeente Rhenen
onderneemt al verschillende activiteiten om taalachterstanden en laaggeletterdheid aan te pakken
en te voorkomen zoals : VVE (Voor- en Vroegschool Educatie), VVE-thuis, Boekstart, activiteiten
georganiseerd door de Rhenense Bibliotheek, , het project de Verteltas, taalinitiatief vrouwen enz.
Omdat het van essentieel belang is dat het aantal laaggeletterden in Rhenen wordt teruggebracht,
dient de gemeente beleid te ontwikkelen voor de aanpak van laaggeletterdheid onder ouders en
jongeren.
Onderdelen daarvan zijn:
 Inventarisatie van laaggeletterdheid onder ouderen en jongeren in de gemeente Rhenen.
 Het ontwikkelen van een communicatieplan om deze groepen te bereiken.
 Het verder ontwikkelen van een Taalhuis.
 Het betrekken van burgers bij de activiteiten, inrichting, aanschaf van boeken en materialen van
de bibliotheek in Rhenen. Er zijn signalen dat de kwaliteit achterblijft en de bezetting minimaal is.
Kansengelijkheid voor kinderen
Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien ongeacht zijn achtergrond, het opleidingsniveau
van zijn ouders of hun financiële middelen. Het is echter gebleken dat een belangrijke oorzaak van
ongelijke kansen in het onderwijs de inkomenspositie van ouders is en dat kinderen en jongeren met
dezelfde talenten hun hele schoolloopbaan de gevolgen van ongelijke kansen ondervinden.

Om elk kind de kans te geven een optimale schoolloopbaan te doorlopen zet de Gemeente Rhenen
onderwijsachterstandsmiddelen in die zij hiervoor van het Rijk ontvangt. Het onderwijsachterstandenbeleid is vooral gericht is op extra ondersteuning van allochtone en autochtone kinderen met
laagopgeleide ouders.
Daarnaast heeft de Gemeente Rhenen, om sociale uitsluiting van kinderen van minder
draagkrachtige ouders te voorkomen, een aantal maatregelen getroffen zoals de geld terug regeling
en de PC-regeling en heeft ze deelname aan sport en cultuuractiviteiten mogelijk gemaakt via het
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
Om de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen te vergroten zal ook meer betrokkenheid en
participatie van ouders bij opvoeding en onderwijs noodzakelijk zijn.
Tevens zou het informele onderwijs een belangrijke rol kunnen spelen omdat er altijd kinderen en
jongeren zullen zijn die onvoldoende mogelijkheden hebben om een beroep te kunnen doen op
ondersteuning in huiselijke kring, onder meer bij rekenen, taal en burgerschap.
Het is daarbij van belang dat:
 er voldoende mogelijkheden zijn voor huiswerkbegeleiding voor jongeren uit gezinnen die daar de
financiële middelen niet voor hebben.
 er mogelijkheden zijn voor deze jongeren om bij een huiswerkinstituut extra lessen te volgen voor
bijvoorbeeld het centraal eindexamen, als de eigen school deze niet biedt.
 er gemeentebreed mogelijkheden zijn om ouderbetrokkenheid bij de opvoeding en het onderwijs
te vergroten.
 aangezien de Participatiewet op dit moment nog onvoldoende perspectief biedt voor jongeren
die van school komen, alle jongeren bij voortijdige schoolverlating bij de leerplichtambtenaar of
het RMC in beeld te blijven.
 de gemeente jongeren voorbereidt op de overgang naar de maatschappij als ze 18 worden.
 mogelijkheden worden geboden voor begeleid wonen aan jongeren die nog niet zelfstandig
kunnen functioneren op het gebied van werk en wonen.
 kinderen, die in de gemeente Rhenen thuisonderwijs ontvangen worden gevolgd, en erop toe
wordt gezien dat zij dezelfde kansen krijgen als kinderen die naar school gaan.
Jeugdzorg
Hoewel het met de meeste kinderen en jongeren in de Gemeente Rhenen goed gaat, zien we ook dat
het aantal kinderen en jongeren die zorg en ondersteuning nodig hebben toenemen. Naast
problemen thuis, op school, fysieke of gedragsproblemen geven leerkrachten, jongerenwerkers en
werkers in de jeugdzorg aan dat er door het aantal echtscheidingen en met name wanneer ouders in
een vechtscheiding zijn beland een toename van problemen bij kinderen is.
Nu de uitvoering van de Jeugdwet voor een groot deel bij gemeenten ligt, dient de Gemeente
Rhenen zich blijvend in te spannen om de Jeugdzorg goed te organiseren zodat alle Rhenense
kinderen en jongeren blijvend in een veilige en liefdevolle omgeving kunnen opgroeien en zich
binnen de eigen mogelijkheden ten volle kunnen ontwikkelen, en dat ouders nog meer betrokken
worden bij de ontwikkelingsstimulering van hun kinderen.
Laat bij zorg en ondersteuning niet het geld, maar het kind en zijn ouders centraal staan!
Daarbij is het van belang dat
 op het juiste moment de juiste zorg voor ouders en kinderen beschikbaar wordt gesteld.
 ouders en jeugdigen versterkt worden in hun eigen kracht en zoveel mogelijk zelf de regie houden
wanneer zij kampen met problemen. Het familiegroepsplan is daarbij een belangrijk instrument
en wordt in de Jeugdwet gedefinieerd als een hulpverleningsplan of plan van aanpak. Het familiegroepsplan wordt opgesteld door de ouders samen met hun kinderen, familie, vrienden en
anderen die tot de sociale omgeving van het gezin behoren en met ondersteuning en advies van
een te zake deskundige professional.
 In het kader van Passend Onderwijs de inspraak van ouders wordt geregeld wanneer hun kind in
het speciaal onderwijs wordt geplaatst.

 de overgang tussen jeugdzorg, die loopt tot 18 jaar oud, en de zorg van wmo voor diezelfde
jongere als hij of zij 18 jaar is geworden, goed is geregeld.

