Maatschappelijk doel 3:
Het bieden van een vangnet en voldoende ondersteuning
aan inwoners

Wat willen we bereiken?
▪ Mantelzorgers krijgen de ondersteuning en/of verlichting van zorg die zij nodig hebben om – op
eigen wijze – de mantelzorg te kunnen (blijven) bieden. Deze ondersteuning of verlichting bieden
we op een manier die past bij hun leven en leeftijd en bij de toenemende intensiteit, duur en
complexiteit van mantelzorg.
▪ Inwoners die zich in een (sociaal) kwetsbare positie bevinden zoals mensen met dementie, met
psychische problemen, verstandelijke beperking, laaggeletterdheid of financiële problematiek,
hebben een volwaardige plek binnen de samenleving en krijgen tijdig passende ondersteuning
vanuit hun eigen netwerk en waar nodig van professionals. Hiertoe bevorderen we o.a. de
kennis over bijvoorbeeld psychische aandoeningen zodat er meer begrip voor inwoners in een
kwetsbare situatie ontstaat.
▪ De openbare ruimte en openbare gebouwen zijn voor iedereen toegankelijk en bereikbaar.
▪ De sociale veiligheid in wijken en dorpen neemt toe. Overlastgevende situaties als gevolg van
psychische dan wel psychogeriatrische problematiek, voorkomen we zo veel mogelijk of pakken
we zo snel mogelijk op om verdere escalatie te voorkomen (o.a. door toeleiding naar zorg).
▪ Inwoners, buurten en wijken ondersteunen elkaar. De kracht van de samenleving wordt benut,
versterkt en gefaciliteerd, waarbij oog is voor de grenzen van die kracht.
▪ We zetten in op de juiste/ passende ondersteuning voor verenigingen zodat deze belangrijke
ontmoetings/netwerkplekken de basis blijven voor het creëren en vergroten van het sociale
netwerk. De uitdaging om deze locaties met vrijwilligers te laten floreren zien we als een opgave
voor de komende periode.
Wat zouden we ervoor doen in 2021?
De Driemaster, Tom in de buurt en GO! voor jeugd ontplooien samen
initiatieven rond het werven, begeleiden en verbinden van vrijwilligers en
verenigingen
De Driemaster zet methodieken in om nabuurschap te vergroten
Ondersteunen van (jonge) mantelzorgers, waarbij wordt aangesloten op hun
behoefte
Afsluiten overeenkomst Ondersteuning per 2022
Afsluiten overeenkomst Hulpmiddelen per 2022
Afsluiten overeenkomst Ondersteuning met Wonen en Opvang per 2023
Project Realisatie 20 zorgunits voor mensen met dementie (Dagelijks
Leven, Leimuiden)
Project Realisatie 20 zorgunits voor mensen met dementie (Dagelijks
Leven, Roelofarendsveen)
Invoeren van tegenprestatie bij maatschappelijk vastgoed

