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Onderwerp

Koersdocument Preventie Leudal, Nederweert, Weert.

Voorstel

Het Koersdocument Preventie Leudal, Nederweert, Weert vast te stellen

Inleiding

De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert hebben samen met betrokken
maatschappelijke partners een koersdocument preventie opgesteld.
De transformatie in het sociaal domein is gericht op het versterken van de eigen kracht
van inwoners en hun gemeenschap. Het gaat om het bevorderen van zelfredzaamheid en
betrokkenheid bij elkaar. Daarvoor worden verschillende instrumenten ingezet. preventie
is een van de instrumenten die de gemeenten in Midden-Limburg West de afgelopen jaren
hebben ingezet. Dit initiatief is dus aanvullend op de al bestaande inzet voor preventie.

Beoogd effect/doel

Via vaststelling en uitvoering van het Koersdocument wordt beoogd de effectiviteit van de
inzet van gemeenten en partners op het gebied van preventie te vergroten door:
- meer samenhang en samenwerking in de verschillende preventie-activiteiten.
- meer samenwerking om de uitdagingen waar verschillende partners en de gemeenten
tegenaan lopen gezamenlijk op te pakken.

Argumenten

1. Het koersdocument is in overleg en samen met betrokken partners opgestetd.
Het proces om te komen tot een programmaplan preventie is gestart met een brede
bestuurlijke startbijeenkomst en een werkbijeenkomst met partners. Door een ambtelijke
en maatschappelijke vertegenwoordiging is vervolgens verder gewerkt aan de uitwerking
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hiervan. De betrokken organisaties hebben zich verbonden aan de uitgangspunten van het
koersdocument Preventie en een groot aantal mensen heeft zich aangemeld om actief mee

te doen bij de thematische uitwerking van het plan.

2. Preventie levert een bijdrage aan de transformatie van het sociaal domein.
De transformatie in het sociaal domein is gericht op het versterken van de eigen kracht
van inwoners en hun gemeenschap. Het gaat om het bevorderen van zelfredzaamheid en

betrokkenheid bij elkaar. Daarvoor worden verschillende instrumenten ingezet. Preventie
is een van de instrumenten die de gemeenten in Midden-Limburg West de afgelopen jaren
hebben ingezet. Het is van belang om te blijven investeren in preventie. De in het
koersdocument geformuleerde visie op preventie en vroegsignalering sluit aan bij het
gedachtengoed van positieve gezondheid.

3. Naast extra aandacht voor drie preventiedoelen staan drie concrete thema's centraal.
Ingezet wordt op het vergroten van het bereik van preventieactiviteiten, het verbeteren
van de afstemming en coördinatie van die activ¡te¡ten en het bevorderen van het samen
werken aan nieuwe interventies. Een kernteam bestaande uit ambtenaren van de drie
gemeenten en vertegenwoordigers van maatschappelijke partners gaat hiermee aan de

slag. Daarbij zoeken zij nadrukkelijk de aansluiting bij bestaande initiatieven, zoals de
preventiearrangementen jeugd en de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (Nederweert
en Weert).
Daarnaast worden op drie thema's de preventieactiviteiten extra gestimuleerd. Het
bevorderen van duurzaam ouderschap (onder andere voorkomen van vechtscheidingen),
gelijke kansen voor jeugdigen en het versterken van sociale netwerken voor volwassenen
en ouderen.

Kanttekeningen en risico's

Het effect van preventieve inzet betaalt zich pas na langere tijd terug en wordt dus pas

later zichtbaar. Het doel van dit koersdocument is om de effectiviteit van de inzet van
gemeenten en partners op het gebied van preventie te vergroten. De effecten van deze
inzet zijn moeilijk meetbaar te maken. Via tussentijdse reflectie en bijsturing hopen we
hier toch beter zicht op te krijgen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Vaststelling van het plan en de uitwerking ervan leidt niet tot extra uitgaven. Wel is
ambtelijke inzet van de drie gemeenten nodig. Deze werkzaamheden zijn passend binnen
de reguliere formatie.

Duurzaamheid

Preventie levert uiteindelijk vaak veel op, doordat problemen worden voorkomen of
doordat voorkomen wordt dat problemen erger worden. Doordat we samen met partners
koersen op preventie staan de neuzen dezelfde kant op dragen we gezamenlijk dezelfde
preventieve boodschap uit.

Uitvoering/evaluatie

Na vaststelling van het koersdocument kan gestart worden met de uitvoering.
Jaarlijks organiseren de gemeenten een bijeenkomst om de voortgang van het
koersdocument te evalueren aan de hand van een voortgangsverslag van het kernteam en
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de werkgroepen. Tijdens deze bijeenkomst wordt gezamenlijk vastgesteld wat er gedaan
is en wat er nog moet gebeuren.

Comm un icatie/ partici patie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd via de TILS-Iijst.
Verder zal communicatie over het koersdocument en over (regionale) preventieactiviteiten
onderdeel uitmaken van het nog op te stellen jaarplan preventie. ook wordt het
koersdocument na vaststelling op de gemeentelijke websites geplaatst.

Overleg gevoerd met

Intern:

saskia Doek ( beleidsadviseur maatschappelijke opvang en beschermd wonen)
Linda Vriens ( beleidsadviseur Wmo)
Gonnie Poell (regionaal beleidsadviseur sociaal domein)
Frank van Beeck ( teamleider zorg en participatie)

Extern:

Regionale werkgroep Preventie
Ketenpartners onderwijs - welzijn- zorg

Bijlagen:

1. Koersdocument Preventie
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