Programmabegroting
2019-2022

Taalhuis
Het taalhuis wordt gecontinueerd met extra aandacht voor allochtonen met taalproblemen.
Promen
Vernieuwen van de samenwerking met Promen. Het samenwerkingsconstruct met Promen wordt vernieuwd.
UWV
Er wordt duurzaam samengewerkt met het UWV.
Thema 7: Programma Vernieuwing sociaal domein
Het programma vernieuwing sociaal domein verbindt de inhoudelijke veranderopgave met de financiële kaders binnen het
sociaal domein. Het programma is opgebouwd langs drie programmalijnen:
Analyse en monitoring
Er komt een optimaliseringsslag op de monitoring en analyse van gegevens in het sociaal domein. In 2019 wordt het plan
van aanpak informatievoorziening geborgd in de reguliere werkwijze.
Invulling taakstelling.
In 2019 worden de maatregelen van de bestuursopdracht uitgevoerd. Het doel is om duurzaam binnen de financiële kaders
invulling te geven aan de ambities van het sociaal domein.
Integrale beleidsnota sociaal domein.
Nieuw integraal beleid wordt geformuleerd langs de thema’s zoals hierboven benoemd. De integrale nota wordt ter
besluitvorming gebracht ten behoeve van implementatie voor de periode 2020 en verder.
Het sociaal domein heeft een stevige verbinding met economie, werk en onderwijs. Gouda is gebaat bij een sterke
economie en optimale afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Specifiek is er aandacht voor matching met de
“onderkant van de arbeidsmarkt”. Er moet goed onderwijsaanbod zijn. Onderwijs en jeugdhulp moeten aansluiten. Langer/
weer thuis wonen voor ouderen en mensen met een beperking maakt afstemming met bouwen en wonen en leefbaarheid
en veiligheid noodzakelijk. Doelgroepenvervoer in het sociaal domein past in de OV-visie. De reikwijdte van het VN-verdrag
is breed en heeft veel te maken met de fysieke inrichting van de stad. Gezondheid en sport horen bij elkaar.

3.4.2 Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.
Taakveld
6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie
6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.4 Begeleide participatie
6.6 Maatwerkvoorziening Wmo
6.71 Maatwerkdienstverlening
18+
6.71 Maatwerkdienstverlening
18+
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

30

Omschrijving
Sociale kracht: % inwoners dat tevreden is over
de eigen participatie
Percentage vrijwilligers: % inwoners dat
vrijwilliger is
Bekendheid sociaal team: % inwoners dat weet
waar men terecht kan voor ondersteuning
Aantal stadspassen voor kinderen uit de
doelgroep met Kindpakket
Aantal plaatsingen op een garantiebaan
Aantal plaatsingen op een garantiebaan bij de
gemeente Gouda
Doorlooptijd afgifte indicatie Wmo en Jeugd
Bekendheid schuldhulpverlening in %

Gouda
2017: 65%
2017: 32%
2017: 26%
In 2017
geïntroduceerd

% binnen 8 weken
2017: 54%

Schuldhulpverlening: verhouding meldingen en Sinds 2018 in eigen
aantal trajecten
beheer
Aantal cliënten dat beschermd woont
2017: 206
(intramuraal)
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Streefwaarde
Gelijk blijven of groter;
bandbreedte 65-70%
Gelijk blijven of groter;
bandbreedte 30-40%
Toename
Toename
De streefwaarde
wordt nader bepaald
De streefwaarde voor 2019 is 8
90% binnen 8 weken
Toename
De streefwaarde
wordt nader bepaald
Afname (< 200 of lager)

