
CONCEPT RICHTINGGEVENDE PRIORITEITEN GEMEENTERAAD BERGEN 
4-jarenbeleidsplan Wet Maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid 
 
ALGEMEEN  
 
Vooraf 
De uitkomsten van de workshop op 18 juni 2007 die aan de raad van 26 juni 2007 
worden voorgelegd vloeien voort uit de nulmeting Bergen, de resultaten van de 
enquête gehouden onder 4000 inwoners met een respons van 25 % (aselect), een 
burgerparticipatie avond waarbij 50 inwoners aanwezig waren, een bijeenkomst met 
zorgaanbieders en een bijeenkomst georganiseerd voor de adviesraden.  
 
Algemene opmerkingen gemaakt tijdens de workshop:  
1. Laat  het resultaat van de enquête gehouden onder de 4000 inwoners (aselect) 

met een respons van 26% een leidende rol hebben in de prioritering van de uit te 
werken uitgangspunten. 

2. Onderzoek eveneens de mogelijkheid op welke wijze er met zo weinig mogelijk 
middelen zoveel mogelijk bereikt kan worden (80-20 regel) en werk dit verder uit 
in scenario’s. 

3. Herformulering subsidiebeleid in het kader van het  Wmo-beleid loopt gelijk met 
het beleidsplan Wmo. 

4. Draagvlak op een aantal uit te werken thema’s dient te worden georganiseerd 
door met het veld en inwoners het maatschappelijk debat te voeren betreffende 
dat onderwerp (bijvoorbeeld thema alcohol en drugs). 

5. Gelet op geringe opkomst van jongeren in de inspraak is het voorstel om een 
speciale bijeenkomst voor jongeren te organiseren. 

6. Tevredenheidsonderzoek en evaluatieonderzoek: verzoek om in de gemeente 
Bergen beide onderzoeken te laten plaatsvinden. 

7. Koppeling gezondheidssituatie en inkomen moet verder worden uitgewerkt met 
de vraagstelling of daar verbanden zijn te leggen. 

 
Opmerking: 
prestatieveld 7,8 en 9 zijn overgeslagen omdat dit regionaal wordt ontwikkeld. 
 



Thema 1: Leefbaarheid, sociale samenhang en meedoen 
Algemene opmerkingen uit de workshop naar aanleiding van inspraak en enquête:  

• Aandacht voor inrichting van de wijk. 
• Sociaal cultureel centrum scoort qua prioriteit uit de enquête en inspraak naar 

verhouding hoog. In vakantie zijn juist de openingstijden beperkt, dit terwijl er 
op dat moment wel behoefte is. Wijkgericht werken vraagt wel veel aandacht, 
moet nog beter ingevoerd worden. 

• Voor lokale steunpunten is behoefte in alle wijken waarbij ook meer aandacht 
dient te zijn voor de opvang van jongeren en ouderen (verbreding steunpunt). 

• Bibliotheekwerk is belangrijk.  
• Samenwerking ontwikkelen tussen de verschillende maatschappelijke 

instanties. Beperking is het feit dat het gaat om private partijen.  
• Wenselijk om de overlappingen tussen de verschillende instanties in kaart te 

brengen om daar via de subsidiering op te sturen.  
 
Richtinggevende prioriteiten thema 1:  

1. Vervoer  
2. Mobiliteit in de wijk zelf  
3. Wijkgericht werken  
4. Jongerenhuisvesting en levensloopbestendig bouwen  

 
 
Thema 2: Jeugd en opvoeding 
Algemene opmerkingen uit de workshop naar aanleiding van inspraak en enquete: 

• Belangrijk is ontwikkeling van centrum voor jeugd en gezin, gericht op 
sluitende aanpak bij de ketenpartners. Centrale vraagstelling is: Hoe bereik je 
de jongeren die geen aansluiting krijgen bij de huidige instanties. De 
gemeente heeft daar een regiefunctie in.  

• Onderzoek hoe zorgelijk de jeugdproblematiek bij jongeren in Bergen is.  
• Aandacht voor betere verdeling van speelruimten en uitbreiding van vormen 

speelruimten met bijvoorbeeld trapveldjes. 
• Meer aandacht voor vroegsignalering, hiermee sturen door middel van 

subsidiering, in de vormgeving van brede school. Voorlichting is een belangrijk 
instrument.  

• Meer aandacht voor de koppeling onderwijs en welzijn (voorbeeld van 
buurtnetwerken).  

  
Richtinggevende prioriteiten thema 2: 

1. Speelmogelijkheden 
2. (Preventie) Alcohol en drugsgebruik (terugdringen) 
3. Goed actief jongerenbeleid en –centrum 
4. Onderzoek ontwikkeling centrum voor jeugd en gezin (inclusief de sluitende 

aanpak, samenwerking tussen partijen) 
 



Thema 3: Vrijwilligerswerk en mantelzorg 
Algemene opmerkingen uit de workshop naar aanleiding van inspraak en enquête: 

• Het percentage vrijwilligers (46%) en mantelzorgers (20%) is hoog.  
• Aandacht in de toekomst voor de terugloop vrijwilligers gekoppeld aan de 

demografische ontwikkeling.  
 
Richtinggevende prioriteiten thema 3:  

1. Informatie en advies over de regelingen en mogelijkheden van mantelzorg, al 
dan niet vanuit het steunpunt. 

2. Continuïteit van vrijwilligersorganisatie faciliteren. Geef de vrijwilliger een 
gezicht en geef het status. Kinderen ook betrekken en bekijk op welke wijze 
het hoge huidige percentage vrijwilligers van 46% vastgehouden kan worden. 

 
 
Thema 4: Volksgezondheid 
Algemene opmerkingen uit de workshop naar aanleiding van inspraak en enquête: 

• Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is overgegaan naar de WMO. Hierop 
dient nog regionaal beleid op ontwikkeld te worden.  

 
Richtinggevende prioriteiten thema 4:  

1. Informatie geven over de mogelijkheden van de GGD 
2. Informatie geven als gemeente over de verschillende thema’s die in de 

gemeente Bergen spelen. 
3. Regiefunctie meer vormgeven met extra aandacht voor deelname huisartsen 

(eerstelijn) 
4. Milieu effecten op de inwoners van Bergen. 


	Vooraf

