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ontschot fi

n  
Activiteit /

n 

oor 

Implemen

armoedeb

Participati

el 

Uitvoerings

bestaande 

waaronder

dat in armo

bewustwor

deskundigh

armoede e

tie 
Activiteit /

oor 

Doorontwi

Realiseren 

/ maatregel  

wikkelen programm

werkwijze, waarond

g Wijkteams Hoeksc

n de functie proces

anpak 

n ontschot werken

nancieren 

/ maatregel  

nteren Ontwikkelag

beleid vanuit de 

iewet

sprogramma armo

uit diverse inspann

r: 0 meting (inzicht 

oede leeft), 

rdingsacties, 

heidsbevordering, 

n schulden

/ maatregel  

kkelen Werk- en Le

landelijke target ‘b

Bron

ma 

der 

che Waard 

sregisseur 

n en 

Begr

2019

Bron

genda Begr
2019

ede, 

ningen 

in mensen 

meldpunt 

PN/ 

Zom

2019

Bron

eerbedrijf 

beschut 

Begr

2019

n Jaar 

roting

9 

n Jaar 

roting
9 

errap 

9 

2019 

n Jaar 

roting

9 

  

Voortgang 
 

Doorontw

Sterke Sch

samenwe

te komen 

regisseur 

gemeente

2019 tijde

meegeno

Voortgang 
 

 

 

Voortgang 
 

2 activitei

- Dooro

en toelichting 

wikkeling van het w

hakels van het socia

rkingsverband met

tot een gedeelde v

sluitende aanpak is

e bij o.a. escalerend

elijk ingevuld.  Struc

men in de dooront

en toelichting 

en toelichting 

ten in 1: 

ontwikkeling Werk

wijkteam zit in het p

aal domein. Het wi

t externe partijen. 

visie en de uitwerk

s een belangrijke s

de zorgvragen. Dez

cturele inbedding w

twikkeling van het w

k en leerbedrijf loo

39 

programma  

ijkteam is een 

Het vergt tijd om 

king daarvan. De 

chakel vanuit de 

ze functie is in 

wordt 

wijkteam. 

pt conform 



 

 

6.4.2 

 
T

Nr. 

6.5.1 

6.5.2 

 

maatschappelij

Mensen met ee

arbeidsmarkt a

dichter naar we

Taakveld 6.5 Arbe
Doelstelling 

Zoveel mogelij

duurzaam mee

door te kijken n

kansen creëren

jongeren.  

Zoveel mogelij

duurzaam mee

door te kijken n

jke participatie  

en afstand tot de 

an werk helpen of 

erk toebrengen. 

eidsparticipatie 

k inwoners doen 

 op de arbeidsmar

naar mogelijkheden

n voor kwetsbare 

k inwoners doen 

 op de arbeidsmar

naar mogelijkheden

nieuw’ sam

de gemeen

Via kwartie

aan SROI-b

Activiteit /

kt 

n: 

Deelname 

kt 

n 

Uitvoeringp

Iedereen!, 

inspanning

samenwerk

Bedrijfsleve

Pro/Vso – H

MVO/socia

ontwikkele

bij en met w

 

men met werkgever

nte de voorbeeldro

ermaker uitvoering 

beleid 

/ maatregel  

aan project Match 

programma Werk v

bestaande uit dive

en, waaronder:  

kingsconvenant On

en, realiseren platf

HW werkt!, stimule

al ondernemersch

en maatwerkarrang

werkgevers 

rs waarbij 

ol vervult 

geven PN/ 

Zom

2019

Bron

Makers PN/ 

Zom

2019

voor 

rse 

nderwijs 

form 

eren 

ap, 

gementen 

PN/ 

Zom

2019

errap 

9 

2019 en 
2020 

n Jaar 

errap 

9 

2019 en 

2020 

errap 

9 

2019 

  

plann

- Targe

sprak

opge

bespr

Formele b

verwacht.

Intussen is

dan ook h

Arbeidsma

wordt. 

Voortgang 
 

Werving  v

dan gesch

eigen mat

project. 

Programm

ning: verkenning is 

et beschut nieuw: T

ke van mogelijke ov

pakt. Collegevoors

roken met portefe

besluitvorming en w

 Uitvoering versch

s ook het vernieuw

et nieuwe gezame

arktregio actief, wa

en toelichting 

van Matchmaker vr

hat. In overleg met 

tchmaker in 2020 p

mathema. Is gestar

gestart. 

Target is gehaald, e

verrealisatie of wac

stel in voorbereidin

uillehouder. 

werving vragen me

uift naar het hele j

wde SROI-beleid vas

enlijke registratiesy

aardoor de aanpak

raagt meer tijd 

projectleider besp

past in de voortgan

t, maar loopt meer

40 

echter er is 

chtlijstvorming. Is 

ng. Eerste versie 

eer tijd dan 

aar 2020. 

stgesteld en is 

ysteem van de 

k effectiever 

proken dat start 

ng van het 

rjarig.  



 

 

T
Nr. 

6.7.1.1

6.7.1.2

6.7.1.3

Taakveld 6.7.1 M
Doelstelling 

1 Bevorderen v

(langer thuis k

voor inwoners

beperking 

2 Versterken va

uitvoering van

Participatiewe

een juiste bes

middelen in o

de wet en de 

3 Continuatie  h

ondersteunin

begeleiding 

aatwerkdienstve

an zelfstandigheid

kunnen wonen)  

s met een  

an de rechtmatige 

n de Wmo-taken en

et; zorgdragen voo

steding van financië

overeenstemming m

gestelde doelen 

huishoudelijke 

g en Wmo-

erlening 18+ 
Activiteit /

 Opzettenkw

(rechtmatig

fraude, toe

n 

or 

ële 

met 

 Me

 W

pa

be

or

 W

uit

in 

or

  O

fra

 inv

re

 Op

ris

 Aa

Expertise in

contracten

ondersteun

die op 1 jan

/ maatregel  

waliteitssysteem 

gheid, doelmatighe

ezicht en monitorin

eer bewustwording

erkwijze om signal

akken, uitvoering d

eleggen in de geme

rganisatie 

erkwijze voor hand

tvoering daarvan b

de gemeentelijke 

rganisatie 

pstellen van een 

audeprotocol (opsc

vullen van toezicht

chtmatigheid Wmo

pstellen van een 

sicoanalyse 

anpassen van beleid

nhuren voor aanbe

 huishoudelijke 

ning en Wmo-bege

nuari 2021 aflopen

Bron

eid, 

ng) 

Begr

2019

g creëren 

len op te 

aarvan 

eentelijke 

dhaving , 

beleggen 

chalen) 

t 

o 2015* 

dsregels 

PN/ 

Zom

2019

esteding 

eleiding 

 

PN/ 

Zom

2019

n Jaar 

roting

9 

errap 

9 

Vanaf 

2019 

errap 

9 

2019 en 

2020 

  

Voortgang 
 

We breng

de realisat

Het projec

met team

wensen zij

resulteren

  

Inkoop be

kunnen w

afweging 

maken we

projectorg

Voor huish

projectop

plaatsvind

en toelichting 

en in beeld wat de

tie nodig is. 

ct zit in een inventa

managers. We bre

jn en wat voor de r

n in een opdrachtfo

egeleiding is in ond

we nog verlengen. In

óf verlengen óf op

e een projectopdra

ganisatie op. 

houdelijke onderst

dracht gereed. Bes

den. 

e doelen en wensen

arisatiefase, waaro

ngen in beeld wat 

realisatie nodig is. 

ormulering. 

erzoek. De huidige

n het onderzoek m

pnieuw inkopen. In 

cht en zetten we e

teuning is er een co

sluitvorming moet 

41 

n zijn en wat voor 

onder overleg 

de doelen en 

Dit moet 

e contracten 

maken we de 

het laatste geval 

een 

oncept-

nog 



 

 

6.7.1.4

 

T
Nr. 

6.7.2.1

6.7.2.2

6.7.2.3

4 Inwoners ond

zelfredzaamh

en participatie

Taakveld 6.7.2 M
Doelstelling 

1 Intensiveren j

wachtlijsten t

zorgkwaliteit 

2 Preventie, ge

van inwoners 

de zorgkosten

3 Vitale dorpen

samenleving e

op het welzijn

verlagen van d

dersteunen in hun 

heid, zelfstandighei

e 

aatwerkdienstve

eugdteams om 

te voorkomen en 

te verhogen 

richt op het welzijn

en het verlagen va

n 

 en een actieve 

en preventie, geric

n van inwoners en h

de zorgkosten 

id 

Inkoop van

natura) me

woonomge

mensen me

beperking 

erlening 18- 
Activiteit /

Uitvoeren v

waaronder

jeugdteam

op VO-scho

Inzetten ex

jeugdteam

Creëren ex

jeugdteam

voorkomen

n 

an 

Deelnemen

solidariteit 

besluit nem

cht 

het 

Uitvoerings

village to ra

diverse insp

begeleiden

het opzette

platform(s)

stimuleren 

initiatieven

 ondersteuning  (z

et betrekking besch

eving ten behoeve 

et een lichte versta

(LVB) 

/ maatregel  

van diverse pilots, 

r samenwerking 

s/huisartsen en jeu

olen 

xtra GGZ-expertise 

s 

xtra arbeidsplaatse

s om wachtlijsten t

n 

n aan de discussie o

en op basis van uit

men hierover vanaf

sprogramma ‘It tak

aise a child’, bestaa

panningen waaron

n ouders en profess

en van online en of

) , inwoners en par

om met goede pre

n te komen en deze

org in 

hermde 

van 

andelijke 

PN/ 

Zom

2019

Bron

ugdteams 

in de 

n in 

te 

Begr

2019

over 

tkomsten 

f 2020 

PN/ 

Zom

2019

kes a 

ande uit 

der: 

sionals in 

ffline 

tijen 

eventieve 

e te 

PN/ 

Zom

2019

errap 

9 

Vanaf 

2020 

n Jaar 

roting

9 

errap 

9 

2019 

errap 

9 

Vanaf 

2020 

  

Start in 20

maatscha

centrumg

Voortgang 
 

Uitvoering

inmiddels 

later dan g

kwalitatie

Eerste gel

onderwijs

en bereide

De gemid

afgenome

Besluitvor

Jeugd in d

Vanuit de 

de drie be

vertegenw

Verschille

opgezet. D

ouderontm

020 als onderdeel v

ppelijke opvang. D

emeente Nissewaa

en toelichting 

g loopt. Alle pilots 

 volgens plan. De p

gepland van start g

f goed personeel e

luiden over de pilo

 zijn positief. Een d

en de uitbreiding b

delde wachttijd bij

en van 10 naar 5 we

rming door het AB 

december. 

Hoeksche Waard i

estuurlijke opdrach

woordiging in de ZH

nde werkgroepen 

Deze werkgroepen

moetingsplekken e

van inkoop bescher

it doen wij samen 

ard 

en intensivering ve

pilot huisartsen is e

gegaan, door onze 

en de krapte op de

t met huisartsen e

derde VO-school w

bij meer huisartsen

j het team Binnenm

eken. 

van de Dienst Gez

s de wethouder fin

tgevers, en is er am

HZ-werkgroep Soli

met ouders en pro

n werken aan het fa

en online platform(

42 

rmd wonen en 

met de 

erlopen 

enkele maanden 

wens naar 

 arbeidsmarkt. 

n het voortgezet 

il dit jaar starten, 

 voor. 

maas/Strijen is 

ondheid en 

nanciën één van 

mbtelijke 

dariteit. 

ofessionals zijn 

aciliteren van 

(s). 



 

 

 
T

Nr. 

6.8.1.1

 

6.8.1.2

 
T

Nr. 

6.8.2.1

Taakveld 6.8.1 Ge
Doelstelling 

1 Iedereen kan 

op een voor h

plek, met of z

2 Bevorderen e

eigen kracht e

van inwoners 

ondersteunin

zo zwaar als n

Taakveld 6.8.2 Ge
Doelstelling 

1 Iedereen kan 

wonen op een

passende plek

eëscaleerde zorg

zoveel mogelijk wo

hem of haar passen

zonder ondersteun

n versterken van 

en zelfredzaamheid

door tijdelijke 

g; zo licht als kan e

nodig. 

eëscaleerde zorg

zoveel mogelijk 

n voor hem of haar

k, met of zonder 

ondersteun

bewustwor

g 18+ 
Activiteit /

onen 

nde 

ing 

Ontwikkele

Herverdele

centrumge

Ontwikkele

vormen van

flexwonen

d 

en 

 Re

aa

jon

me

 Im

GG

g 18- 
Activiteit /

r 

Pilot houde

tussen ‘dwa

jeugdteam

nen en borgen en 

rdingsacties

/ maatregel  

en van gemeentelij

en van middelen va

emeente Nissewaar

en en ontsluiten va

n huisvesting, waar

egie voeren op een

anpak voor kwetsba

ngvolwassenen  en

et verward gedrag

mplementatie wet v

GZ en Wet Zorg & D

/ maatregel  

en om de samenwe

ang en drang’ en 

s te verbeteren, 

Bron

jk beleid 

nuit de 

rd 

an nieuwe 

ronder 

Begr
2019

n sluitende 

are 

n personen 

 

verplichte 

Dwang 

PN/ 

Zom

2019

Bron

erking Begr
2019

n Jaar 

roting
9 

2019 

errap 

9 

Vanaf 
2019 

n Jaar 

roting
9 

  

Voortgang 
 

Op region

opgesteld

voorgeleg

kaders wa

vorm gege

Eind van d

inrichting 

Aandachts

inrichtings

gemeente

 

Novembe

verward g

de regiona

Deze loka

op de Wvg

wijkteamo

Voortgang 
 

Nog niet g

Deze pilot

en toelichting 

naal niveau is net ee

d, die we in oktobe

gd als projectopdra

aarlangs regionale s

even. 

dit jaar vindt beslui

van beide wetten 

spunten zijn de een

skeuzes en de fina

en. 

r: college advies sl

gedrag. Hierin word

ale en lokale aanpa

le aanpak vindt ge

ggz en WZD, waar 

ontwikkeling. 

en toelichting 

gestart, start voorz

t wordt per gemee

en nieuw concept p

r 2019 aan het coll

acht. Deze projecta

samenwerking inte

tvorming plaatst ro

verplichte zorg in d

nduidige onderbou

nciële verdeelsleut

uitende aanpak pe

dt de aansluiting ge

ak.  

coördineerd plaats

mogelijk in aanslui

zien in 2020. 

ente/jeugdteam uit
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projectaanpak 

lege hebben 

aanpak omvat de 

egraal wordt 

ondom de 

de regio ZHZ.  

uwde 

tel over de 10 

rsonen met 

emaakt tussen 

s in aansluiting 

ting op de 

tgerold. 



 

 

 
 

ondersteuning. 

 

gedelegee

Jeugd

rd aan de Serviceorganisatie 
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T
Nr. 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

 
T

Nr. 

7.2.1 

 
 
 
 

2.8 Progra

Taakveld 7.1 Volk
Doelstelling 

Beschermen en

gezondheid van

specifieke groe

vroegtijdig ops

Alle jeugdigen 

laten opgroeie

Gezondheidsbe

Taakveld 7.2 Riol
Doelstelling 

Harmonisatie b

amma 7 Volksg

ksgezondheid  

n bevorderen van d

n inwoners, met na

epen, evenals het 

sporen van ziekten 

zo gezond mogelij

n 

evordering 

ering 

beleid en beheer 

gezondheid en

Activiteit /

de 

ame 

Opstellen n

2019 t/m 2

Vanuit de V

volksgezon

positieve g

(door)ontw

k Borgen JGZ

dan niet via

Inzet op no

thema’s zo

weerbaarh

middeleng

Activiteit /

Opstellen v

gemeentel

n Milieu 

/ maatregel  

nota gezondheidsb

2022 

Veranderopgave 

ndheid 2017-2019 h

ezondheid introdu

wikkelen 

Z voor 2020 en ver

a een aanbesteding

og nader te bepalen

als bijvoorbeeld m

eid en preventie 

ebruik, gezond gew

/ maatregel  

van het verbreed 

lijk rioleringsplan (v

Bron

beleid 

het begrip 

uceren en 

Begr
2019

rder, al 

g in 2019 

Begr
2019

n lokale 

entale 

wicht 

PN/ 

Zom

2019

Bron

vgrp). 

PN/ 

Zom

2019

n Jaar 

roting
9 

2019/202

roting
9 

2019 

errap 

9 

Vanaf 

2019 

n Jaar 

errap 

9

2020 

  

Voortgang 
 

20 Het opste

planning. 

De nota ko

Aanbested

Gezond G

Gezond G

komt in no

thema’s m

vaccinatie

voor de ko

Voortgang 
 

De opstel

2020 voor

en toelichting 

ellen van de nota ge

Op 30 oktober gev

omt uiterlijk in maa

ding is afgerond en

ewicht: er is een pl

ewicht Hoeksche W

ovember voor vast

mentale weerbaarh

egraadbevordering

omende jaren.  

en toelichting 

ling van het GRP is

r besluitvorming in

ezondheidsbeleid l

ven we een presen

art 2020 ter vastst

n gegund aan Care

lan van aanpak voo

Waard 2020-2022 o

tstelling in het colle

heid, preventie mid

 maken we met de

 in voorbereiding. 

 college en raad. 
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loopt volgens 

tatie in de raad. 

elling in de raad. 

yn. 

or Jongeren op 

ontwikkeld. Dit 

ege. Op de 

delengebruik en 

e GGD plannen 

Dit komt in april 
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Nr. 

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

7.4.4 

7.4.5 

7.4.6 

7.4.7 

Taakveld 7.4 Milie
Doelstelling 

100% energien

Energieneutraa

 

 

 

 

 

eubeheer / Duur

neutraal in 2040 

al in 2040  

zaamheid 
Activiteit /

Uitvoeren v

regionaal u

Energievisi

opstellen v

energiestra

Uitbreiden 

Instandhou

een aantal 

bijvoorbee

en isoleren

Uitbreiden 

bedrijven e

organisatie

energieker

bedrijfsleve

duurzaamh

bedrijf 

Opstellen e

Energiestra

Doorontwik

duurzaamh

Educatie en

Pilot inzet d

/ maatregel  

van activiteiten uit 

uitvoeringsprogram

e 2016-2020, zoals

van een regionale 

ategie 

energieloket. 

uding loket en uitvo

acties per jaar zoa

ld zonnepanelen o

n van woningen) 

energieke regio vo

en maatschappelijk

es. Instandhouding 

regio waardoor het

en ondersteunt wo

heidsmaatregelen b

en uitwerken Regio

ategie (RES)* 

kkeling 

eidslening 

n bewustwording 

duurzaamheidscoa

Bron

het 

mma 

s het 

Begr
2019

oeren van 

ls 

op het dak 

PN/ 

Zom

2019

oor 

ke 

van 

t 

ordt bij 

binnen het 

PN/ 

Zom

2019

onale PN/ 

Zom

2019

PN/ 

Zom

2019

PN/ 

Zom

2019

ch bij 7 PN/ 

n Jaar 

roting
9 

errap 

9 

Vanaf 

2020 

errap 

9 

Vanaf 

2020 

errap 

9 

Vanaf 

2019 

errap 

9

Vanaf 

2019 

errap 

9

Vanaf 

2020 

2019-202

  

Voortgang 
 

Alle activi

werken aa

De region

worden va

Uitbreiden

bedrijven 

De wijkaa

loopt goe

In 2019 zij

bedrijven 

zal 2020 w

Het proce

opstellen 

opdracht 

de Hoeksc

Per 1 sept

hele Hoek

worden. 

In 2020 ze

voortgeze

Hierbij we

20 Via het Re

en toelichting 

teiten uit het uitvo

an het opstellen va

ale energiestrateg

an het programma

n van het energielo

wordt uitgewerkt.

npakken en het ad

d. 

jn diverse bijeenko

en LTO, waaronde

worden gecontinue

es voor de RES is ge

van de RES is geda

aan een bureau vo

che Waard. 

tember 2019 is er e

ksche Waard. Dit za

etten wij, net als in 

et onderwijs uit op 

erken we samen me

egionaal Energielok

oeringsprogramma

n een programma 

gie is ook gestart en

 duurzaamheid. 

oket naar een ener

. Verwachting begi

viseren van inwone

omsten georganise

er de dag van de du

eerd. 

estart. De uitvraag 

aan. Binnenkort ver

or het opstellen va

een duurzaamheids

al de komende jare

2019, weer een sc

het gebied van du

et Stichting Milieud

ket werven wij amb
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 lopen en we 

duurzaamheid. 

n zal onderdeel 

rgieloket voor 

n 2020 gereed. 

ers via het loket 

erd voor 

uurzaamheid. Dit 

voor het 

rstrekken wij 

an de RES voor 

slening voor de 

n gecontinueerd 

cholenopdracht  

urzaamheid. 

dichterbij. 

bassadeurs . 



 

 

7.4.8 

7.4.9 

7.4.10

7.4.11

 

 

Gasloos in 2050

Klimaatadaptie

 

0 Nederland circu

  

0 

ef 

ulair in 2050 

 

wijkaanpak

Opstellen e

warmtetran

Uitvoeren a

Hoeksche W

 

Uitwerking 

bedrijvenaa

ken 

en realisatie 

nsitieplan 

actieprogramma 

Waard plastic vrij 

businesscase 

anpak circulair 

Zom

2019

PN/ 

Zom

2019

PN/ 

Zom

2019

PN/ 

Zom

2019

PN/ 

Zom

2019

errap 

9 

errap 

9

Vanaf 

2020 

errap 

9 

Vanaf 

2020 

errap 

9 

Vanaf 

2020 

errap 

9 

Vanaf 

2020 

  

Inwoners 

algemeen

het   einde

Medio 202

concept R

De klimaa

gebracht i

ronden wi

verwachti

maatrege

De Hoeksc

richt zich o

rivieren. H

van Strijen

bovenste 

Op vrijwe

educatiep

zwerfvuil.

In 2020 st

aanvullen

Tijdens he

2019 drie 

bedrijvent

nog in 201

zal, in 202

In novemb

De gemee

kunnen deze amba

n advies op duurzaa

e van dit jaar op. 

20 starten wij, na h

RES, met de Transit

tstresstest waarin 

is in oktober 2019 

ij de risicodialoog o

ng is in het 3e kwa

lenplan te present

che Waard is aange
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