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Inleiding

Dit besluit bevat het voorstel middelentoewijzing 2004 van het programma Sociale Agenda in Uitvoering op
hoofdlijnen.
In het coalitieakkoord is in totaal € 2.500.000,-- gereserveerd voor de uitvoeringsprojecten 2004.
De staten hebben op 8 december 2003 unaniem ingestemd met het besluit Kader Sociale Agenda in Uitvoering .
In dit besluit is het uitvoeringskader van de nieuwe integrale en resultaat gerichte sociale aanpak vastgesteld in
het programma Sociale Agenda in Uitvoering.  Dit betekent dat de provincie proactief als ontwikkelingspartner
met gemeenten en sociale partners zelf uitvoering geeft aan de gekozen projecten.

Criteria voor projecten 2004 op basis kaderbesluit Sociale agenda in Uitvoering 8 december 2003
1. er is sprake van ontwikkelingspartnerschap: een vernieuwende, aanjagende en coördinerende rol van de

provincie;
2. het gaat om substantiële projecten met een bovenlokale betekenis;
3. projecten dragen aantoonbaar bij aan de concretisering van het programmadoel van de Sociale Agenda

in Uitvoering: het oplossen van urgente grote sociale problemen door het tegengaan van
maatschappelijke uitval en het versterken van de sociale infrastructuur;

4. er is sprake van cofinanciering door de partners; het gaat om bijdragen voor ten hoogste drie jaar die
geen structureel karakter hebben;

5. er is sprake van voorrang voor de grote urgente sociale problemen; waarbij geldt dat een groot deel van
de urgente sociale problematiek zich ophoopt in de grootstedelijke regio´s.

Door de invoering van deze nieuwe aanpak wordt de kans gegrepen om de provincie een herkenbaar sociaal
gezicht te geven. Actieve politieke betrokkenheid van bestuur en staten is straks bij Sociaal Rapport, publiek
debat en Sociale Agenda gewenst. Succesvol sociaal beleid vraagt immers om een op de samenleving betrokken
overheid.

Op 8 december 2003 hebben de staten besloten dat het uitvoeringsprogramma 2004 in ieder geval dient te
bestaan uit substantiële projecten met de stedelijke regio´s Amersfoort en Utrecht in de dossiers Veilig Vangnet
(maatschappelijke opvang dak- en thuislozen) en Jeugd. Tevens dienen er substantieel middelen te worden
besteed aan de intensivering van projecten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in het kader van het
programma Wel thuis!
Gezien de aard van de sociale problematiek en de provinciale rol van ontwikkelingspartner in substantiële
projecten, zullen de gekozen projecten soms meerjarig  voor een periode van ten hoogste 3 jaar dienen te worden
voortgezet om alle vereiste resultaten te behalen. Dit betekent dat de projecten binnen de dossiers Veilig Vangnet
en Jeugd met de grootstedelijke regio´s Amersfoort en Utrecht ook in 2005 en 2006 een vervolg dienen te
krijgen. De hoogte van de bijdragen in 2005 en 2006 zal aflopend zijn om zodoende ruimte te houden voor
nieuwe projecten en is uiteraard afhankelijk van het besluit van de staten over de projecten op de eerste
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tweejaarlijkse Sociale Agenda 2005/2006 die eind 2004 wordt vastgesteld. En uiteraard ook van goedkeuring
van de staten van de begrotingen voor 2005 en 2006.

In de bijgevoegde notitie staat per project beschreven wat de doelstelling is van het project en de beoogde
resultaten en producten, het tijdpad en wordt een indicatie gegeven van de kosten die verbonden zijn aan de
diverse deelprojecten. Tevens wordt de meerwaarde van de provinciale bemoeienis aangegeven.
Dit voorstel is derhalve gericht op het nemen van een besluit op hoofdlijnen. Voorgesteld wordt om de financiële
kaders van de projecten vast te leggen door reserveringen.
Voor de definitieve bestedingen in deelprojecten worden aparte besluiten aan GS voorgelegd. Deze besluiten
zullen ter kennisname worden gebracht van de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn. Deze commissie zal ook
periodiek op de hoogte worden gesteld van de resultaten van de projecten.

Korte samenvatting van het Kaderbesluit programma Sociale Agenda in Uitvoering (statenbesluit 8
december 2003)
Besloten is om een integrale sociale aanpak in te voeren, welke projectmatig en gebiedsgericht is. Een aanpak
waarin de provinciale rol herkenbaar gestalte krijgt. Een aanpak waarbij de provincie resultaatgericht met
partners werkt aan het oplossen van de grote, urgente sociale problemen door bestrijding van maatschappelijke
uitval en het versterken van de sociale infrastructuur. In deze aanpak zijn het collegeakkoord, de aanbevelingen
van het IPO-rapport van de commissie Simons (met name de instrumenten: Sociaal Rapport en een
tweejaarlijkse Sociale Agenda) en de aanbevelingen van de audit maatschappelijke participatie en
maatschappelijke zorg verwerkt.

Het programma Sociale Agenda in Uitvoering kent een viertal concrete resultaten in 2004:
1. een eerste Sociaal Rapport dat de sociale problematiek in de provincie in kaart brengt in april 2004 en een

publiek debat daarover te houden met onder meer alle partners in het sociaal domein en de gemeenten in
mei/juni 2004

2. een eerste Sociale Agenda 2004 met urgente projecten te realiseren zoals vastgelegd in dit besluit. Deze
urgente projecten zijn:  Dossiers Maatschappelijke opvang en Jeugd, samen met de steden Utrecht en
Amersfoort, intensivering van het project Wel Thuis!, het project ‘ Sociale Samenhang in Kleine kernen’.

3. de eerste tweejaarlijkse Sociale Agenda  met de urgente projecten voor 2005/2006 vast te stellen eind 2004;
4. een nieuwe steunfunctiestructuur voor het sociale domein per 1 juli 2005 conform de aanbevelingen van de audit

maatschappelijke participatie en maatschappelijke zorg en de uitwerkingen van de aanbevelingen van het
rapport van de IPO-commissie Simons;
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 Ontwerp-besluit

Besluit tot het toewijzen van in totaal € 2.500.000,-- ten behoeve het programma Sociale Agenda in
Uitvoering 2004:

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 16 maart 2004, sector MEC, nummer 2004MEC000197i;

Gelezen; De toelichting op de projecten van het programma sociale agenda in uitvoering 2004

Overwegende;
- dat een vernieuwende programmatische aanpak door middel van het sociaal rapport en de sociale

agenda de juiste voorwaarden creëert voor de versterking van de sociale pijler;
- dat zo de provincie vanuit haar pro-actieve rol als ontwikkelingspartner bij kan dragen aan de

oplossing van urgente, concrete, sociale problemen;
- dat de staten op 8 december 2003 unaniem hebben ingestemd met het kaderbesluit Sociale Agenda

en daarmee op een integrale op uitvoering gerichte aanpak van Sociaal beleid en daarbij de
deelprojecten voor 2004 hebben benoemd;

- dat in het coalitieakkoord 2004 in totaal € 2.500.000,-- is gereserveerd voor de
uitvoeringsprojecten 2004 in het kader van de sociale agenda .

Besluiten:

1. In te stemmen met het met het voorstel middelentoewijzing 2004 Sociale Agenda in Uitvoering op
hoofdlijnen, waarbij de in het Coalitieakkoord “Werk in Uitvoering” voorgenomen middelen voor Sociale
Agenda (€ 2.000.000 per jaar voor de periode 2004-2007) en voor Sociale Samenhang in Kleine kernen (€
500.000 per jaar voor de periode 2004-2007) worden toegewezen , voortvloeiend uit het programma Sociale
Agenda in Uitvoering (conform Statenbesluit  8 december 2003).
De middelen worden als volgt toegewezen:

• Dossier Veilig Vangnet (Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen) met de steden Amersfoort
en Utrecht: voor in totaal € 600.000,-- en dit project tevens te betrekken bij de Sociale Agenda
2005/2006

• Dossier Jeugd met de steden Amersfoort en Utrecht: voor een bedrag van in totaal € 600.000,-- en
dit project tevens te betrekken bij de Sociale Agenda 2005/2006

• Intensivering Programma Wel Thuis! voor een bedrag van in totaal € 680.000,--
• Project Sociale samenhang in kleine kernen voor een bedrag van in totaal € 500.000,--
• Project  aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in regio Eemland;  voor een bedrag van in

totaal € 50.000,--
• Project Sociaal Rapport en publieke debatten voor de eerste Sociale Agenda 2005/2006: hiervoor

een bedrag beschikbaar stellen van in totaal € 70.000,-- (incl. inkoop gegevens voor sociaal
rapport via IPO).

2.a de besluitvorming over de concrete bestedingsvoorstellen per project op verschillende momenten in 2004
afzonderlijk zal plaatsvinden.
2b. Het college te machtigen deze bestedingsvoorstellen af te wikkelen te binnen de kaders van
bovengenoemde middelentoewijzing.

Voorzitter,

Griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Het bestemmen van de middelen 2004 ten behoeve van de uitvoering van de diverse projecten van de sociale
agenda 2004.

Argumenten
1Het voorstel zorgt ervoor dat de in het Coalitieakkoord “Werk in Uitvoering” voorgenomen middelen voor
Sociale Agenda (€ 2.000.000 per jaar voor de periode 2004-2007) daadwerkelijk beschikbaar komen voor de
diverse projecten;
2 Het voorstel zorgt ervoor dat er duidelijke financiële kaders worden aangebracht voor de verschillende
projecten;
3 het voorstel betekent een concretiseringslag in de uitvoering van de sociale agenda en de projecten kunnen
daadwerkelijk ter hand genomen worden.

Kanttekeningen
Uiteraard zullen de staten periodiek op de hoogte gehouden worden van de voortgang en resultaten
van de projecten uit de Sociale Agenda.

Financiën
In het coalitie-akkoord is  € 2.500.000,-- (inclusief 500.000,-- uit het coalitieakkoord voor Sociale samenhang in
kleine kernen) opgenomen voor de uitvoering van diverse projecten in 2004 vanuit het programma Sociale
Agenda in Uitvoering. Middels dit stuk wordt aan PS een voorstel voorgelegd om deze middelen nader toe te
wijzen aan projecten. Hieraan liggen nog geen concrete bestedingsvoorstellen ten grondslag. Deze zullen op een
later moment per project worden ingediend.
Thans wordt aan PS voorgesteld akkoord te gaan met bovengenoemde middelentoewijzing en dit als kader te
beschouwen waarbinnen het college van GS bovenbedoelde bestedingsvoorstellen zelfstandig kan afwikkelen cq
authoriseren.

Realisatie
De concrete uitvoering van de deelprojecten waarin de nieuwe integrale Sociale Agenda inhoud krijgt zullen op
verschillende momenten in 2004 als B-stuk aan het college worden voorgelegd.

Communicatie
Het programma Sociale Agenda in Uitvoering wordt in overleg met de afdeling communicatie van het stafbureau
van MEC uitvoerig en interactief gecommuniceerd met gemeenten, rijk en alle relevante sociale partners.
Voorjaar 2004 vindt een serie publieke debatten plaats naar aanleiding van het verschijnen van het Sociaal
Rapport voor de Sociale Agenda 2005/2006.

Bijlage
Toelichting projecten van programma sociale agenda in Uitvoering 2004

Gedeputeerde staten,

Voorzitter, Mr. B. Staal

Secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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Bijlage
TOELICHTING PROJECTEN VAN PROGRAMMA SOCIALE AGENDA IN UITVOERING 2004

Inleiding
Keuze projecten, partners en urgente problemen
De systematiek van de nieuwe integrale en resultaat gerichte sociale aanpak gaat ervan uit dat tweejaarlijks een
Sociaal Rapport wordt gemaakt met de sociale stand van zaken in de provincie. Daarover vindt vervolgens een
publiek debat plaats met betrokken burgers, sociale partners en gemeenten. Daarna wordt in de tweejaarlijkse
Sociale Agenda gekozen voor prioriteiten in de aanpak van sociale problemen. De eerste Sociale Agenda gaat
over de jaren 2005 en 2006. In december hebben de staten gekozen voor het alvast beproeven van deze aanpak
met een aantal grote projecten in 2004.  Omdat hieraan nog geen Sociaal Rapport en publiek debat aan ten
grondslag lag is op andere maar vergelijkbare wijze gekozen voor de selectie van partners en de meest urgente
sociale problemen.
Hierbij is rekening gehouden met eerdere richtinggevende besluiten zoals het collegeprogramma waarin gekozen
is voor de Sociale Agenda aanpak als nieuw beleid. In de beleidsaudit maatschappelijke participatie en
maatschappelijke zorg is gepleit voor een meer proactieve rol van de provincie en een eigen rol in de uitvoering
waarbij allereerst gemeenten de ontwikkelingspartners dienen te zijn. De thema´s Sociale samenhang in kleine
kernen en de vraag naar wonen, zorg en welzijn zijn al eerder als prioritaire sociale problemen door de staten
gekozen. De grote steden hebben de thema´s maatschappelijke opvang en jeugd als meest urgente sociale
aandachtsgebieden waar een provinciale rol gewenst is zelf aangegeven.
Alle projecten te samen vormen een evenwichtig pakket waarbij zowel de grootstedelijke regio´s (met name
dossiers Veilig Vangnet en Jeugd), de andere gemeenten (met name de intensivering van Wel Thuis!) als het
platteland (mat name Sociale Samenhang in kleine kernen) aan bod komen.

Projectmatige aanpak succesvol
Het programma sociale agenda in Uitvoering en de bijbehorende projecten worden projectmatig aangepakt
conform het provincie breed ingevoerde projectmatig werken. Dit betekent ook dat er een omslag wordt gemaakt
van het traditionele beleid van incidentele subsidieverstrekking en het werken middels structureel gesubsidieerde
steunfuncties naar het zelf uitvoeren van grotere projecten samen met gemeenten en sociale partners. Zowel in
het dossier Veilig Vangnet als in het dossier Jeugd nemen ambtenaren van de gemeenten Amersfoort en Utrecht
deel in de projectteams onder coördinatie van de provinciale projectleiders. Hierdoor ontstaat een gedeeld
partnerschap en is een optimale voorwaarde geschapen voor het wederzijds leren van elkaars aanpak en
ervaringen. Bij de projecten Sociale samenhang in kleine kernen en Aansluiting arbeidsmarkt en
beroepsonderwijs wordt interdienstelijk en intersectoraal samengewerkt in projectteams, zodat de aansluiting van
de sociale pijler met de fysieke en economische pijlers tot stand komt.

Hoe verder:politieke betrokkenheid
Dit bestedingsbesluit dient ertoe om op hoofdlijnen van het programma de middelen te bestemmen.  Hierna volgt
nadere uitwerking van de deelprojecten met de partners. Daarbij zullen overal meetbare resultaten worden
benoemd. Voor de definitieve bestedingen in deelprojecten worden aparte besluiten aan GS voorgelegd. Deze
besluiten zullen ter kennisname worden gebracht van de staten  (met name de commissie Zorg, Cultuur en
Welzijn). Deze commissie zal ook periodiek op de hoogte worden gesteld van de resultaten van de deelprojecten.
Voor de projecten rond jeugd en maatschappelijke opvang geldt dat zij om succesvol te zijn een meerjarige
looptijd hebben. Bijdragen voor de jaren 2005 en 2006 zullen worden gevraagd bij het vaststellen van de Sociale
Agenda 2005/2006. Er is vanuit gegaan dat die bijdragen lager zullen zijn dan de bijdrage in 2004. Aflopende
bijdragen passen ook bij de rol van de provincie als tijdelijke aanjager en cofinancier. Tevens garandeert dit
royaal ruimte voor nieuwe prioriteiten en projecten in de Sociale Agenda 2005/2006.

Provinciale rol: welkome noodzaak
De nieuwe provinciale rol als ontwikkelingspartner bij de aanpak van urgente sociale problemen vindt duidelijk
weerklank bij partners. Terwijl het nieuwe beleid pas in 2004 ingaat melden de eerste gemeenten zich al zelf
medio 2003. Het blijkt dat met name een provinciale rol gewenst is bij het tot stand brengen van een regionale en
bovenlokale aanpak. Het sociaal beleid is door het rijk grotendeels gedecentraliseerd naar de gemeenten. Deze
hebben echter hun handen vol aan de dagelijkse problemen. Er is nauwelijks ruimte voor het uitvoeren van
vernieuwingen en/of preventie.  Het tot stand brengen van een vruchtbare uitwisseling van best practices met
andere gemeenten schiet er bij in. Tijdelijke samenwerking met de provincie in de Sociale Agenda kan hiervoor
de ruimte scheppen. Waarna gemeenten zelf weer gesterkt op nieuwe wegen verder kunnen gaan. De rol van
ontwikkelingspartner blijkt nu al belangrijker voor de partners dan de rol van de provincie als cofinancier.
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1. Dossier Veilig Vangnet (Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen)

Doel: Het verbeteren van de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in Utrecht en Amersfoort
Resultaat: Vermindering van overlast door dak- en thuisloze veelplegers
Partners: De gemeenten Utrecht en Amersfoort en betrokken regiogemeenten
Cofinancieringsbudget: € 600.000,--
Provinciale projectleider: Vincent van Esch

Achtergrond
Met name in grootstedelijke regio’s neemt het aantal dak- en thuislozen sterk toe en ook de ernst van hun
problematiek wordt  steeds groter.  De overlast van deze groep is van grote invloed op de sociale veiligheid.
Een regionaal gebundelde aanpak tussen overheden en maatschappelijke organisaties onder projectleiding van de
provincie is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een effectieve benadering  bij het voorkomen en
bestrijden van maatschappelijke uitval. In overleg met  de steden Utrecht en Amersfoort is er daarom voor
gekozen om het veiligheidsdossier, en daarbinnen de maatschappelijke opvang, gericht  op te pakken.
Amersfoort en Utrecht hebben van rijkswege op het terrein van maatschappelijke opvang de status van
centrumgemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoerend beleid van de maatschappelijke opvang en
verslavingszorg in hun gemeente en de omliggende regio. In het kader van het Grote Stedenbeleid hebben
Amersfoort en Utrecht de afgelopen jaren een forse impuls geleverd aan de opvang van dak- en thuislozen. Toch
blijkt uit analyses (zie Inspectie voor de Gezondheidszorg 2003, Interdepartementaal Beleidsonderzoek 2003,
Visienota Gemeente Utrecht) dat  de aanpak verder versterkt moet worden; met name de bovenlokale
ketenbenadering.  De provincie Utrecht wil hieraan in het programma  Sociale Agenda in Uitvoering werken.

Algemene Doelstellingen Veilig Vangnet
Algemene doelstelling van het project Veilig Vangnet is de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen te
verbeteren waarmee de veiligheid en leefbaarheid toenemen.
Vanuit de taak van de provincie en de keuzes die in overleg met de gemeenten Utrecht en Amersfoort zijn
gemaakt wordt deze algemene doelstelling in ‘Veilig Vangnet’ vertaald in de volgende subdoelstellingen:
- het verbeteren van de bovenlokale/regionale samenwerking in de provincie Utrecht op het terrein van de

maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen;
- het verbeteren van  de ketenaanpak preventie-opvang-herstel  met daarbij specifieke aandacht voor de groep

zwerfjongeren;
- het versterken van de ketenaanpak op het terrein van veelplegers.

Aanpak op hoofdlijnen en beoogde resultaten
Het project Veilig Vangnet bestaat uit drie hoofdonderdelen:
A. Versterking bovenlokale/regionale aanpak maatschappelijke opvang.
De problemen rond dak- en thuislozen concentreren zich in de grote steden.  Echter ook middelgrote plaatsen
krijgen steeds meer te maken met aspecten van de dak- en thuislozen  problematiek (b.v. Veenendaal).
Bovendien gaat het vaak om bewoners die vanwege specifieke problematiek (verslavingsproblematiek,
psychiatrische achtergronden) vanuit de regio naar de grote steden trekken.
Met name op het terrein van preventie en herstel kan bovenlokale samenwerking tussen centrum en regio-
gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke opvang. Een bovenlokale
aanpak ontbreekt op dit moment  in de Provincie Utrecht.  Door meer aandacht te besteden aan preventie en
herstel kan de druk op de opvangcapaciteit afnemen en zal hiermee de sociale veiligheid worden vergroot. De
Provincie als middenbestuur is onmisbaar voor het stimuleren van de bovenlokale samenwerking.
Beoogd resultaat: uitvoeringsarrangementen tussen centrumgemeenten en regiogemeenten met
samenwerkingsafspraken gericht op daadwerkelijke verbetering van de keten preventie-opvang/zorg-herstel.

B. Het  initiëren van concrete vernieuwingsprojecten op het terrein van maatschappelijke opvang :
Rond de bestuurlijke uitvoeringsarrangementen wil de provincie Utrecht een aantal projecten faciliteren die
leiden tot aantoonbare verbetering  van de ketenbenadering preventie-opvang/zorg en herstel:

- Aanpak op het terrein van zwerfjongeren (18+): deze groep verdient gezien de specifieke kwetsbaarheid
(‘hoe langer op straat, hoe slechter het met ze gaat’) extra aandacht. Hier bestaat de behoefte aan het

- Afstemming jeugdzorg/maatschappelijke opvang: De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg ligt bij de
provincie, voor de maatschappelijke opvang bij gemeenten. Deze systemen sluiten vaak niet goed bij
elkaar aan. Hierdoor kan de groep tussen 18 en 23 tussen de wal en het schip terechtkomen.

- Het tot stand brengen van ‘tussenvoorzieningen’:  de maatschappelijke opvang ‘verstopt’ omdat het
voor een belangrijke groep een permanente voorziening is geworden, terwijl het feitelijk bedoeld is als
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tijdelijke oplossing. Door ‘tussenvoorzieningen’ te creëren kan worden voorkomen dat mensen
‘afglijden’ naar een noodsituatie of mensen kunnen via een tussenvoorziening begeleid ‘reïntegreren’.

Beoogd resultaat: meetbare verbetering van de ketenbenadering op het terrein van de maatschappelijke opvang,
toename van het aantal tussenvoorzieningen.

C. Het verbeteren van de ketenaanpak op het terrein van de veelplegers : binnen het ‘veiligheidsdossier’ is
sprake van een complex samenwerkingsverband van een groot aantal partijen (politie, justitie, ggd, oggz,
maatschappelijke opvang) . Deze keten werkt niet altijd optimaal ( zie ook Inspectie voor de
Gezondheidszorg, 2003). Uit ervaring elders blijkt dat een persoonsgerichte benadering waarbij intensief
wordt samengewerkt tussen politie, justitie, reclassering en maatschappelijke opvang het meeste resultaat
biedt. De provincie gaat in overleg met de verschillende partijen het volgende resultaat bereiken:

• Het versterken van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners. Op dit terrein zijn met
name binnen de gemeente Utrecht al de nodige initiatieven genomen. De provincie zal bijdragen
aan verdere concretisering en aan het tot stand brengen van  een vergelijkbare
samenwerkingsverbanden in Amersfoort.

• Zoals uit verschillende rapporten blijkt is het belangrijk dat,  binnen de kaders van de
privacywetgeving, de informatievoorziening tussen de verschillende partners beter op elkaar wordt
afgestemd. Met een efficiënt en toegankelijk registratiesysteem zijn politie en hulpverleners veel
beter in staat om snel de adequate hulp te bieden. De provincie zal met de verschillende partners de
mogelijkheid van een informatieknooppunt  uitwerken en vormgeven.

• Waar mogelijk zal de provincie op projecten stimuleren en (doen) uitvoeren die bijdragen aan een
verbetering van de aanpak van veelplegers. Het kan hierbij voorbeeld gaan om de verbetering van
de crisisopvang.

Beoogd resultaat: Vermindering van de overlast door dak- en thuisloze veelplegers.

Financiën
Voor de aanpak van de maatschappelijke opvang geldt in 2004 een cofinancieringsbudget van € 600.000. De
provinciale bijdrage in 2005 en 2006 zal aflopend zijn.

Versterking bovenlokale aanpak: resulterend in
uitvoeringsarrangementen in de regio Eemland
(incl. Veenendaal) en de regio Groot Utrecht

€ 30.000

Het initiëren van concrete vernieuwingsprojecten
op het terrein van maatschappelijke opvang:
- verbeteren van de vroegsignalering
- vroeginterventie bij dakloosheid
- verbetering kwaliteit van de opvang
- stimuleren mogelijkheden herhuisvesting
- stimuleren  dagbesteding/werkgelegenheid

€ 320.000

het verbeteren van de ketenaanpak op het terrein
van de veelplegers
- komen tot concrete samenwerkingsafspraken
- hetrealiseren van een informatieknooppunt
- verbeteren afstemming binnen crisis-opvang

€250.000
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2. Dossier Jeugd

Doel: Het tegengaan van en voorkomen van (verdere) maatschappelijk uitval van risicojongeren en het bieden
van een toekomstperspectief
Resultaat: Aantoonbaar meer maatschappelijke participatie van risicojongeren en vermindering van
jeugdcriminaliteit
Partners: De gemeenten Utrecht en Amersfoort
Cofinancieringsbudget: € 600.000,--
Provinciale projectleider: Manon IJzerman

Binnen het dossier Jeugd wordt gestart met een viertal projecten met de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Het
gaat hierbij om flankerend jeugdbeleid, duidelijk onderscheiden van het provinciale jeugdzorgbeleid. De
projecten hebben als rode draad een sterk preventief karakter.

2.1 Dagbesteding gemeente Utrecht
Cofinancieringsbudget  300.000,--

Achtergrond
Het Jeugd en Veiligheidsbeleid is gericht op het voorkomen van maatschappelijke uitval van risicojongeren met
politie en justitiecontacten. Vaak ontbreekt bij deze jongeren het perspectief op een goede toekomst; ze
veroorzaken niet alleen problemen, maar hebben ook problemen op het terrein van gezin, school, werk en vrije
tijd. Als hun situatie verbetert dan neemt het probleemgedrag af. Gemeentelijke en politie/justitiepartners geven
aan dat er in de aanpak van jeugdproblematiek ‘witte vlekken’ zijn. Er ontbreekt vooral een goed aanbod voor
dagbesteding. Veel van de risicojongeren zitten niet meer op school, hebben geen werk en geen positieve vrije
tijdsbesteding. Deze groep jongeren vindt geen aansluiting in het bestaande aanbod. Dagbesteding valt niet onder
de provinciale jeugdzorg, maar zal wel bijdragen aan een effectievere hulpverlening binnen de jeugdzorg.

Doelgroep dagbesteding:Risicojongeren en jongeren met politie/justitiecontacten uit de stad Utrecht in de
leeftijd van 15 tot 23 jaar zonder dagbesteding.

Doelstelling
Het doel van dagbesteding is resocialisatie: het bijbrengen van dagritme, sociaal aangepast gedrag,
zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef zodat jongeren maximaal deel gaan nemen aan het
maatschappelijk verkeer. De jongeren worden toegeleid naar onderwijs en/of arbeidsmarkt. Verwijzers zijn:
Bureau jeugdzorg, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming (civiel) en gemeentelijke instellingen.

Uitgangspunten
In dit project wil de provincie samen met de gemeente Utrecht het volgende doen:
1 Het ontwikkelen van een aanbod, waarbij per jongere maatwerk wordt geboden.
2 In het aanbod wordt aansluiting en samenwerking gezocht met alle uitvoerende partners.
3 Het plaatsen van in totaal 50 tot de doelgroep behorende jongeren  in een startperiode van 3 jaar.
4 Borgen dat de aanpak na de startperiode een structureel aanbod in het gemeentelijk beleid wordt.
5 Het laten uitstromen van deze jongeren naar een vervolgtraject.

Inzet provincie
Voor het ontwikkelen van een aanbod voor dagbesteding wordt samengewerkt met de provincie omdat:
• het de effectiviteit van de provinciale jeugdzorg zal ondersteunen en versterken;
• de provincie veel expertise heeft op het terrein van voorkomen van maatschappelijke uitval van jongeren;
• het de mogelijkheid biedt voor het ontwikkelen van een vernieuwende aanpak in het voorkomen van

maatschappelijke uitval van jongeren. Het is een best practice ook van nut voor andere gemeenten;
• het een oplossing biedt voor een geconstateerde lacune in het aanbod.

Kosten
De kosten van dit project zijn:
- € 15.000 X 50 jongeren = € 750.000 per jaar
- € 100.000 eenmalige startkosten
Naast gemeentelijke en provinciale financiering zullen ook andere financieringsbronnen gezocht worden.
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Voor 2004  geldt een provinciale cofinancieringsbijdrage van 300.000 euro. De provinciale bijdrage in
2005 en 2006 zal aflopend zijn. Daarna stopt de provinciale financiering vanuit de Sociale Agenda.

2. 2 Pilot jeugdmonitor GGD Gemeente Utrecht
Cofinancieringsbudget 30.000,--

Inleiding
Iedere gemeente wordt verantwoordelijk voor een jeugdmonitor. De gemeente Utrecht wil middels een pilot
haar jeugdmonitor inrichten volgens het  succesvolle ‘Rotterdamse model’. De pilot biedt kansen om tot
provinciale afstemming te komen tussen de drie GGD-organisaties  over de uitvoering van de jeugdmonitor.

Doelgroep van de jeugdmonitor
De jeugdmonitor volgt kinderen en jongeren tot 18 jaar op 6 verschillende momenten in de tijd.

Doel jeugdmonitor
De monitor geeft in de eerste plaats inzicht in het lichamelijk en psychisch welbevinden van kinderen en
jongeren. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar emotionele en gedragsproblemen. De jeugdmonitor identificeert
risicogroepen en factoren die met gezondheidsproblemen samenhangen. In de tweede plaats worden de
resultaten teruggekoppeld en kunnen de betrokkenen (scholen, gemeentelijke instanties) gerichte interventies
inzetten. Deze jeugdmonitor staat een ‘totaalaanpak’ voor op het terrein van (preventief) jeugdbeleid.

Doel van de pilot
De gemeente Utrecht wil in het nieuwe schooljaar 2004/2005 een pilot uitvoeren onder alle eerste klassen van
het voortgezet onderwijs. Dit geeft de mogelijkheid ervaring op te doen en te bekijken of brede invoering zinvol
is. De GG&GD Utrecht wil uitvoering van de monitor samen oppakken met de GGD Midden Nederland en de
GGD Eemland. Door te investeren in de pilot in Utrecht raakt de provincie vroegtijdig betrokken bij de
ontwikkeling van de jeugdmonitor. Als het model werkt, zullen andere gemeenten worden gestimuleerd de
monitor ook toe te passen via hun GGD.

Inzet provincie
1. Provinciebrede informatie over jeugdproblematiek
Indien dit model provinciebreed wordt ingevoerd, levert het op termijn een compleet beeld van de toestand van
de jeugd in de provincie Utrecht. Het is een belangrijk middel om te komen tot vraagsturing.
2. Preventief Jeugdbeleid
De provincie heeft er baat bij als de gemeente haar preventief jeugdbeleid goed op orde heeft, zodat er minder
(onnodige) doorverwijzingen naar de provinciale jeugdzorg plaatsvinden. De monitor kan, naast andere
instrumenten, problemen vroeg signaleren. Tevens is het de bedoeling dat scholen/gemeentelijke instellingen
hierbij ook direct actie interventies aanbieden.
3. Ontwikkelingspartner
De provincie kan middels deze pilot een belangrijke rol als ontwikkelingspartner op het sociale terrein oppakken:
gemeenten ondersteunen om helder te krijgen welke jeugdproblematiek er speelt en welke interventies nodig
zijn. De provincie kan op deze manier stimuleren dat de drie GGD’en in de regio meer gaan samenwerken zodat
provinciaal meer afstemming komt. Als de monitor eenmaal is ingevoerd blijft periodieke uitvoering een
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Als problemen op gemeentelijk niveau vroegtijdig gesignaleerd én
aangepakt worden wordt de druk op de jeugdzorg minder en dat vermindert de wachtlijsten in de jeugdzorg.

Kosten
Uitvoering van de Utrechtse pilot is begroot op € 60.000,-. De gemeente Utrecht en de provincie nemen ieder de
helft van de kosten voor hun rekening.

2.3Nieuwe Perspectieven in Amersfoort
Cofinancieringsbudget 170.000,--

Achtergrond
De lokale overheid krijgt steeds meer verantwoordelijkheden als het gaat om een goede aansluiting tussen het
lokaal jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg. De gemeente dient haar zorgstructuren te versterken, zodat het
grijze gebied tussen preventie / (licht) ambulante hulpverlening en geïndiceerde jeugdzorg wordt ingevuld.
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Hierbij heeft Amersfoort dringend behoefte aan meer interventiemogelijkheden voor probleemjongeren ter
voorkoming van maatschappelijke uitval. Met name voor jeugdigen jonger dan 12 jaar met politiecontacten, en
jeugdigen ouder dan 18 jaar zonder politie-/ justitiecontacten, ontbreekt het aan laagdrempelige, intensievere
vormen van begeleiding. Een landelijk beproefde interventiemethode voor deze doelgroep is ‘Nieuwe
perspectieven’.

Nieuwe Perspectieven
Nieuwe Perspectieven betreft vrij toegankelijke intensieve en ambulante begeleiding van jongeren. In de
gemeenten Amsterdam en Den Haag wordt deze methode al meerdere jaren succesvol toegepast. De gemeente
Amersfoort heeft begin 2004 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de inzet van Nieuwe
Perspectieven in Amersfoort gerechtvaardigd is vanwege de aanwezigheid van de potentiële doelgroep, het
huidige voorzieningenniveau en het draagvlak bij betrokken organisaties (de jeugdpolitie, bureau jeugdzorg,
leerplicht als vertegenwoordigers van de leerlingenzorg) voor de werkwijze van Nieuwe Perspectieven.

Doelgroep
Nieuwe perspectieven biedt intensieve en ambulante begeleiding aan jongeren. Het gaat om een preventieve
aanpak voor jeugdigen van 8 tot en met 21 jaar in een achterstandspositie: niet meer naar school gaan, geen werk
hebben en mede daardoor (frequent) met politie/justitie in aanraking komen. Hoewel het overgrote deel
woonachtig zal zijn in Amersfoort, zullen ook jongeren uit omliggende gemeenten bereikt worden.

Doelstelling
Via intensieve begeleiding en samen met de omgeving wordt gedurende een periode van ongeveer 10 weken
geprobeerd deze jongeren een nieuw perspectief te bieden, zodat ze niet verder klimmen op de criminele ladder. .
Nieuwe Perspectieven werkt preventief. Het is een relatief zware hulpvorm om erger te voorkomen.

Fasering project
Implementatie van de methodiek Nieuwe Perspectieven in Amersfoort: het eerste half jaar installatiefase en
daarna 2,5 jaar experimenteerfase.

Resultaten
1. Instroom van 60 à 70 jongeren per jaar in Nieuwe Perspectieven (na installatiefase).
2. Minimaal 70% van de begeleide jongeren doet het na 1 jaar goed (gaat naar school of heeft werk of andere

vorm van dagbesteding, heeft positief contact met omgeving en heeft geen politie/justitiecontacten).

Inzet Provincie
De provincie werkt samen met Amersfoort bij de implementatie van Nieuwe Perspectieven omdat:
• een goed lokaal hulpaanbod kan voorkomen dat geïndiceerde jeugdzorg nodig is;
• het de mogelijkheid biedt voor het implementeren van een methodiek die maatschappelijke uitval van

jongeren tegengaat;
• het een oplossing biedt voor een geconstateerd knelpunt in de regio Oost;
• zowel lokale als provinciale organisaties betrokken zijn bij de uitvoering;
• gezamenlijk gezocht kan worden naar mogelijkheden voor stucturele inbedding en financiering;
• een regionale opzet wenselijk is. Amersfoort heeft een regiofunctie: de belangrijkste potentiële verwijzers

werken regionaal en een deel van de potentiële cliënten komt uit of is gericht op de regio (leefomgeving).

Kosten
• € 4.700 X 60 à 70 jongeren  = € 280.000,- à € 330.000,- per jaar
• € 100.000,- eenmalige investeringskosten.
De kosten van het project kunnen gedekt worden middels co-financiering door gemeente en provincie. De
provinciale bijdrage in 2005 en 2006 zal aflopend zijn. De provincie stopt na de experimenteerperiode met
financieren uit de Sociale Agenda. Wanneer na de experimenteerperiode besloten wordt door te gaan met deze
aanpak is structurele gemeentelijke financiering nodig.
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2.4 Het Veiligheidshuis Amersfoort
Cofinancieringsbudget: 100.000,--

Achtergrond
Het Veiligheidshuis is een landelijk concept voor regionale toepassing waarbij uitgegaan wordt van een
provinciale betrokkenheid om met name het preventieaspect tot een succes te maken.
De recente Monitor Leefbaarheid en Veiligheid van Amersfoort bevat de uitkomsten van bevolkingsonderzoek
(slachtofferenquête) en politiegegevens. Ten opzichte van voorgaande jaren blijkt de situatie van overlast en
criminaliteit verslechterd. De gemeente, politie en  justitiepartners (parket en rechtbank)  willen er gezamenlijk
voor zorgen dat er een trendbreuk wordt ingezet door  het gemeenschappelijk opzetten van een Veiligheidshuis.
In het project ‘Veiligheidshuis’  werken politie, OM, rechtbank, justitiële ketenpartners, gemeente en andere
partijen samen aan het neerzetten van een fysiek loket voor integrale diensten op het terrein van overlast- en
criminaliteitsbestrijding. Gezocht wordt naar een multifunctionele ruimte voor alle betrokken instanties in het
centrum in de nabijheid van het politiebureau en het stadhuis. Zo wil de rechtbank Utrecht er ook gebruik van
maken voor zittingsruimte.

Doelgroep
In het Amersfoortse integraal veiligheidsprogramma ( ‘Kiezen voor veiligheid’) wordt een onderscheid gemaakt
tussen een doelgroep gerichte aanpak van veiligheid en een gebiedsgerichte aanpak. Doelgroepen die veel
onveiligheid veroorzaken zijn: volwassen veelplegers, jeugd (risicojongeren, maar ook meer- en veelplegers),
overlastgevende personen met gecompliceerde meervoudige problemen veelal op het terrein van verslaving en
psychiatrie, en plegers van huiselijk geweld.  De aanpak van doelgroepen zal zich afspelen op stedelijk maar
soms ook regionaal niveau.
Bij Gebieden waar de sociale onveiligheid (dit is: feitelijke criminaliteit, zware vormen van overlast en
subjectieve gevoelens van onveiligheid) zich meer dan gemiddeld voordoet, gaat het om: wijken, maar ook
plekken waar veel gebeurt (hot spots).

Doel
Voornaamste doel van het Veiligheidshuis is het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van de
(strafrechtelijke) interventie door korte lijnen tussen justitie als geheel en de lokale partners vanuit een één
loketaanpak. Met als maatschappelijk resultaat: minder criminaliteit en overlast. De beoogde sluitende aanpak is
enerzijds hard en repressief, maar voorziet anderzijds ook in preventie (jeugd), zorg en opvang.

Rol voor de provincie
Parket, politie en gemeente in Amersfoort hebben afgesproken om de komende vier jaren de kosten van het
Veiligheidshuis gezamenlijk te dragen. Een participatie van de provincie is hierbij een belangrijke stimulans. Op
het terrein van Jeugd en Veiligheid zou in dat geval een provinciale subsidie vooral gebruikt worden om
initiatieven als Nieuwe Perspectieven en andere aanzetten en projecten op het terrein van Jeugd en Veiligheid
goed structureel vorm te geven binnen  het Veiligheidshuis. Een provinciale aanjaagbijdrage voor de eerste twee
jaren en beleidsmatige participatie is nodig om de genoemde structurele vormgeving neer te zetten.

Met het opzetten van het Veiligheidshuis in Amersfoort ontstaat ook voor de provincie een mogelijkheid om
nieuwe wegen te verkennen op het terrein van

• Jeugd en veiligheid.
• GGZ en veelplegers; het merendeel van de veelplegers is immers GGZ-klant,
• Verslavingszorg; bij de meeste veelplegers speelt verslaving een belangrijke rol,

Bij de laatste twee terreinen zal de relatie gelegd worden met het dossier Veilig vangnet.
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3. Intensivering Wel Thuis!

Doel: Het intensiveren van het reeds lopende programma Wel Thuis! Doel van dit programma is voldoen aan de
sterk stijgende behoefte aan woningen met zorg en welzijn. Deze stijging wordt veroorzaakt door een
toenemende vergrijzing en vermaatschappelijking van de zorg.
Resultaat: Resultaat van het programma is om in 2012 20.000 tot 24.000 nieuwe woningen te realiseren met
zorg en welzijn, waaronder 9.500 zgn. zorgwoningen. Resultaat van de intensivering is een viertal deelprojecten
die nodig zijn om het programmaresultaat in 2012 te behalen.
Partners: alle gemeenten in de provincie, regiobesturen, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen.
Budget: € 680.000,-- t.b.v. de intensivering met vier deelprojecten.
Provinciale programmamanager: Marieke Hofstee

Wel Thuis!, programma voor wonen, welzijn en zorg, is in 2003 gestart. Het gaat hier om een groot
maatschappelijk probleem dat door alle provincies wordt opgepakt. Door de toenemende (dubbele) vergrijzing
en de vermaatschappelijking van de zorg, stijgt de komende tien jaar de behoefte aan woningen met zorg en
welzijn enorm. In overleg met partners en instantiesvoert de provincie een programma uit om de bouw van die
woningen aan te jagen. Het ambitieuze doel is om in 2012 20.000-24.000 woningen te realiseren met zorg en
welzijn, waaronder 9.500 zogenoemde zorgwoningen.
In 2003 is het programma gestart met onder meer de woonzorgstimuleringsregeling en het project Stimuleren en
ondersteunen gemeenten. Inmiddels is duidelijk dat het programma aanslaat: partners (zoals gemeenten,
zorgkantoor, ministerie VWS) en instanties maken goed gebruik van het aanbod van Wel Thuis! De eerste
resultaten zien er goed uit. Volgens planning heeft de provincie via de verschillende projecten van Wel Thuis
bijgedragen aan het realiseren van 1500 woningen met zorg en welzijn in 2003. Een goede start, maar het is
duidelijk dat een forse eindsprint nodig is voordat het programma in 2005 wordt opgeleverd.
Het programmaplan van Wel Thuis (2003) bevat een tiental projecten en activiteiten. Drie daarvan zijn in 2003
gestart. Voor het continueren van een van deze projecten (stimuleren en ondersteunen van gemeenten) en het
starten van 3 nieuwe projecten (Regionale bestuurlijke overeenkomsten, Snel Thuis en Welzijnsdiensten nieuwe
stijl) worden in het kader van de Sociale Agenda in Uitvoering 2004 middelen besteed.

Wel Thuis 2003 (financiering geregeld)
1. Woonzorgstimuleringsregeling (t/m 2005) 1.463.000 (jaarlijks)
2. Stimuleren en ondersteunen gemeenten, twee
tranches van 5 gemeenten (alleen in 2003)

425.000

3. Nieuw Wonen: levensloopbestendige wijk Via Agenda 2010

Extra intensivering Wel Thuis in 2004 (financiering via Sociale Agenda)
4. Regionale bestuurlijke overeenkomsten, regio
Eemland en start tweede regio

200.000

5.  Stimuleren en ondersteunen gemeenten, derde tranche van
5 gemeenten

212.500

6. Versnellingsteam Snel Thuis 75.000
7. Innovatieproject welzijnsdiensten 192.500
Totaal 680.000

De verwachting is dat de projecten die in 2004 worden gestart, ook in 2005 moeten worden voortgezet. Hiervoor
zal  een nieuwe budgetaanvraag worden gedaan in het kader van de voorjaarsnota.

De 4 intensiveringsprojecten van uit de Sociale Agenda in Uitvoering 2004

INTENSIVERINGSPROJECT 1
Wel Thuis 4: Regionale bestuurlijke overeenkomsten
Doel:
Een forse bijdrage (ruwe inschatting: 7000 woningen) aan de programmadoelstelling van 20.000-24.000
woningen met zorg en welzijn in 2012.
Resultaat:
Bestuurlijke afspraken over het aantal te realiseren woningen met zorg en welzijn tot en met 2012 in minimaal 1
en maximaal 3 regio’s (Utrechts model).
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Tussenresultaten in 2004/2005:
� Startbijeenkomst met alle partners en belanghebbenden,
� Quick scan op basis van Companen onderzoek (waarin vraag en aanbod van woningen met zorg en welzijn

op lokaal en regionaal niveau wordt verhelderd),
� Intentieovereenkomst met de totale opgave,
� Convenant/overeenkomst met alle gemeenten uit één regio, inclusief zorgkantoor en waar mogelijk andere

partners, zoals corporaties en zorgaanbieders. Het convenant beslaat afspraken over het uitwerken van de
opgave zoals verwoord in het Companen-onderzoek.

Korte projectomschrijving:
Het programma Wel Thuis bestaat uit verschillende onderdelen: agendasetting, informatie-uitwisseling en
monitoring van  wonen, welzijn en zorg (vermaatschappelijking van de zorg); het ondersteunen en faciliteren
van partners en  het subsidiëren van voorbeeldprojecten. Deze activiteiten dragen bij aan het realiseren van
woningen met zorg en welzijn. In 2003 waren dat er zo’n 1500. Om de ambitieuze doelen van Wel Thuis te
bereiken, is echter meer nodig. Daarom worden er per regio bestuurlijke afspraken gemaakt. Het rapport van
Companen (2003) vormt de basis van deze afspraken: hierin is de opgave per regio uitgewerkt. Voor de regio
Eemland komt dit neer op circa 7.000 woningen.  Deze opgave wordt verder geconcretiseerd, waarbij ook het
huidige aanbod in beeld wordt gebracht. Op basis van deze quick scan worden haalbare afspraken gemaakt.

Benodigde middelen:
Regio 1 (Eemland) Regio 2 Totaal

2004 140.000 60.000 200.000

Planning:
� Regio eemland: maart 2004 startbijeenkomst, zomer 2004 intentieovereenkomst, begin 2005 convenant
� juli/september 2004 start tweede regio
�

INTENSIVERINGSPROJECT 2
Wel Thuis 5: Stimuleren en ondersteunen gemeenten, derde tranche van 5 gemeenten

Doel:
Gemeenten zijn beter in staat hun lokale regierol op het gebied van wonen, welzijn en zorg (WWZ) uit te voeren,
hebben een WWZ-beleid geformuleerd en voeren een concreet WWZ project uit.

Resultaat:
5 prestatiecontracten. Gemeenten zijn ondersteund, per gemeente is een ondersteuningsaanbod op maat
afgesproken en vastgelegd in een prestatiecontract.

Korte projectomschrijving
In 2003 is gestart met het project Stimuleren en ondersteunen gemeenten. Gemeenten vervullen een sleutelrol in
het lokale wonen, welzijn en zorgbeleid, maar zijn niet altijd in staat om deze rol goed in te vullen. Op verzoek
van gemeenten is Wel Thuis dan ook gestart met een ondersteuningsaanbod. Daarbij staat de vraag van de
gemeente centraal. Volgens een speciaal ontwikkelde methodiek wordt het beleid van de gemeente doorgelicht,
wordt gekeken naar sterke en zwakke punten en worden afspraken gemaakt over de ondersteuning. Over het
algemeen bestaat die ondersteuning uit het versterken van het beleid, maar wordt daarnaast ook een concrete
activiteit uitgevoerd. Bijvoorbeeld in de vorm van een woonzorgloket of een woonservicezone.
In 2003  zijn in dit kader afspraken gemaakt met: IJsselstein, Woerden, Woudenberg, Soest, De Ronde Venen en
worden er afspraken voorbereid met Baarn, Driebergen, Abcoude, Utrecht en Eemnes.  Beoogde gemeenten voor
de derde tranche zijn onder meer Houten, Breukelen, Bunnik en Leusden.

Benodigde middelen:
2004/2005 5 gemeenten (derde tranche) 212.500

Planning:
� start derde tranche van 5 gemeenten: mei 2004
� afronding: december 2004 (alle contracten getekend)
� doorlooptijd uitvoering maatregelen: 2005
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INTENSIVERINGSPROJECT 3
Wel Thuis 6: Versnellingsteam Snel Thuis
Doel:
Het versnellen van de realisatie van vastgelopen woon- zorg en welzijnsinitiatieven.
Het ombuigen van klassieke bouwinitiatieven van verzorgingshuizen.

Resultaat:
Bijdragen aan het versnellen van 5 woonzorginitiatieven in 2004.
Bijdragen aan het ombuigen van 5 klassieke bouwinitiatieven van verzorgingshuizen tot meer integrale
woonzorginitiatieven, waarbij een zo maximaal mogelijke scheiding van wonen en zorg plaatsvindt.

Projectomschrijving:
Er zijn diverse redenen waarom woonzorginitiatieven onvoldoende van de grond komen of stagneren. Zo is er
vaak onvoldoende kennis van zaken van de ingewikkelde materie en onvoldoende proceskracht om de diverse
partijen met verschillende belangen en culturen bij elkaar te brengen. Met de inzet van het versnellingsteam Snel
Thuis wil de provincie op concrete wijze een steuntje in de rug bij de dagelijkse uitvoering geven. Gemeenten of
instellingen kunnen hun probleemprojecten indienen. In gezamenlijk overleg zal dan de benodigde ‘interventie’
worden bepaald. Die interventie kan variëren van het verstrekken van informatie/goede voorbeelden, het doen
van een kort onderzoekje, het (laten) uitwerken van alternatieven, het op weg helpen bij het vinden van
financiering tot en met de inzet van een van de partners uit ons netwerk (zoals het zorgkantoor,  ministerie van
VWS of een oud-bestuurder). De beschikbare middelen zijn bedoeld om dit soort maatregelen te bekostigen.

Benodigde middelen:
2004 Snel Thuis 75.000,--

Planning:
� start: maart 2004
� afronding 5 woonzorginitiatieven en 5 ombuigingsinitiatieven: december 2004

INTENSIVERINGSPROJECT 4
Wel Thuis 7: Innovatieproject welzijnsdiensten 

Doel:
Innovatieve welzijnsprojecten die het mogelijk maken om langer thuis te wonen.

Resultaat:
Een nieuw, verbreed en vraaggericht dienstenaanbod in een wijk of gemeente waarbij wordt geëxperimenteerd
met de vraaggerichte methodiek en de samenwerkingsvorm tussen de verschillende aanbieders.  Dit project kan
worden opgeschaald naar andere wijken/gemeenten.

Korte projectomschrijving:
Welzijn voorkomt dat wonen een zorg wordt. Een goed welzijnsaanbod is dus randvoorwaardelijk voor wonen,
welzijn en zorg. Helaas mankeert er nog het nodige aan het aanbod: te weinig vraaggericht en vernieuwend, te
versnipperd en te zeer gericht op een bepaalde doelgroep (‘nieuwe’ doelgroepen als gehandicapten komen
onvoldoende aan bod). Bovendien ontstaat er bij extramuralisering van zorg een financieel gat: de kosten voor
welzijnsactiviteiten worden niet automatisch overgenomen door de gemeente. De nieuwe wet Maatschappelijke
Zorg die per 1 januari 2006 wordt ingevoerd, zal bovendien grote veranderingen met zich meebrengen. Zo
worden de gemeenten verantwoordelijk voor een breed dienstenpakket, waar niet alleen de huidige WVG, maar
ook delen van de huidige AWBZ naar worden overgeheveld.
In samenwerking met 1 of 2 gemeenten wordt een project uitgevoerd om te stimuleren dat het bestaande aanbod
wordt vernieuwd en verbreed en op praktische wijze wordt geanticipeerd op de nieuwe wetgeving.

Middelen:
Innovatief project welzijnsdiensten 192.500

Planning: Projectvoorstel innovatief welzijnsbeleid: maart/mei 2004; Uitvoeren: juni 2004-juni 2005
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4. Thema Sociale Samenhang in kleine kernen

Doel: Duurzaam vergroten van de leefbaarheid in kleine kernen zodat het vitale leefgemeenschappen blijven
voor alle inwoners.
Resultaat: Het aantoonbaar en substantieel bijdragen aan een voorzieningen- en dienstenniveau dat de
leefbaarheid in kleine kernen bevordert.
Partners: gemeenten, organisaties van en voor de kleine kernen
Budget: € 500.000,--
Provinciale projectleider: Erik Ypema

Doelstelling van het project is een bijdrage leveren aan het duurzaam vergroten van de leefbaarheid in kleine
kernen zodat het vitale leefgemeenschappen  blijven voor alle inwoners.

Het Middel dat hierbij gehanteerd wordt is het uitvoeren van deelprojecten waarin naast de sociaal-culturele
aspecten van leefbaarheid ook economische en fysieke aspecten een rol spelen.

Resultaat: het aantoonbaar en substantieel bijdragen aan een voorzieningen- en dienstenniveau dat de
leefbaarheid in kleine kernen verbetert.

Het is de bedoeling per jaar enkele grote vernieuwende deelprojecten te doen; vermeden moet worden dat het
project uitmondt in een versnipperende subsidieregeling op afstand. De projecten zullen gebaseerd zijn op de
uitkomst van een best practice vergelijking met andere provincies en op de uitkomsten van een inventarisatie van
de kleine kernen en hun problemen. Zowel gemeenten als maatschappelijke organisaties in en rond de kleine
kernen zullen betrokken worden als ontwikkelingspartner. Rekening zal worden gehouden met landelijke en
regionale ontwikkelingen die hiervoor betekenis hebben.

Fasering:
In de eerste maanden van het project is er sprake van een oriëntatiefase. Er zal met name geïnvesteerd worden in
probleemverkenning en onderzoek naar door anderen “uitgevonden wielen”. Hierbij zullen ook initiatieven
vanuit de staten betrokken worden. In april 2004 zal aan het college van GS alsmede aan de betreffende
statencommissies een richtinggevend kaderbesluit worden voorgelegd.

Na de oriëntatiefase volgt een voorbereidingsfase waarin uitgewerkt wordt hoe concrete projecten met lokale of
regionale betrokkenen opgezet kunnen worden.
Dit leidt tot een besluit over een eerste serie uitvoeringsprojecten in juni 2004.
Na de voorbereidingsfase volgt na de zomer van 2004 de feitelijke uitvoeringsfase van de projecten.
Voor projecten in volgende jaren zal ook reeds in 2004 een opstart gemaakt worden.
Het project wordt aangestuurd door een projectteam onder leiding van Eik Ypema. Het project team is
samengesteld uit zowel leden van de dienst REG als de dienst MEC. Ook wordt aansluiting gezocht bij
mobiliteitsprojecten in het kader van het SMPU.

Cofinanciering:
Voor het project is gedurende vier jaren een bedrag van 500.000 euro per jaar beschikbaar; het is nadrukkelijk de
bedoeling om door het aangaan van joint ventures met andere partijen  (b.v. Europese fondsen) een aanzienlijk
groter bedrag voor het aangegeven doel beschikbaar te doen komen.
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5. Project Aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt regio Eemland
Doel: De aansluiting van het (V)MBO op het vervolgonderwijs en de regionale arbeidsmarkt te verbeteren en te
versterken.
Resultaat: De kansen van schoolverlaters op de arbeidsmarkt worden vergroot en vermindering van de
jeugdwerkloosheid
Partners: de vijf VMBO-scholen in de regio Eemland, overig voortgezet onderwijs in de regio, het
vervolgonderwijs (ROC’s), Kamer van Koophandel, de branche-organisaties, regionale werkgeversvereniging,
gemeenten en provincie.
Budget: € 50.000,--
Provinciale projectleider: Rina Hopmans

Inleiding
In Eemland is er geen goede aansluiting tussen het (V)MBO en de arbeidsmarkt. Daarnaast is er sprake van te
weinig instroom naar het (V)MBO, vooral van de technische afdelingen. Ook andere afdelingen krijgen te
weinig instroom van nieuwe leerlingen en lopen daardoor het risico opgeheven te moeten worden. Inmiddels is
een werkgroep (techniek) onderwijs – bedrijfsleven gevormd die met zaken als stageproblematiek aan de slag
gaat. In deze projectgroep is de provincie ook vertegenwoordigd.
Omdat in Amersfoort meer problemen spelen in het VMBO is, in samenhang met het voorgaande, vanuit de
provincie voorgesteld bovenstaande project van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Eemland te
verbreden tot het gehele VMBO en te komen tot een regionale aanpak voor de regio Amersfoort en omgeving.

Doel
Doel van dit project is om de aansluiting tussen het VMBO, het vervolgonderwijs en regionale arbeidsmarkt te
verbeteren en te versterken.

Doelgroep
Schoolverlaters van het (V)MBO

Resultaat en tijdsplanning
Het resultaat van het project moet zijn dat de kansen van schoolverlaters op de arbeidsmarkt vergroot worden en
moet leiden tot vermindering van de jeugdwerkloosheid. Gestart is met een expertmeeting in september 2003. De
eerste bijeenkomst met de centrale directies van de scholen is gepland op 29 maart 2004. In de loop van 2004 zal
verdere uitwerking gegeven worden aan de regionale aanpak.

Rol van de provincie
De provincie kan een positieve rol spelen bij het oplossen van geschetst probleem door partijen bij elkaar te
brengen. Zij hebben deze vraag bij de provincie neergelegd. Bij deze regionale aanpak gaat het om de scholen
voor VMBO, de ROC’s, gemeente en het regionale bedrijfsleven.  Daarnaast zal ook samenwerking plaatsvinden
binnen de provincie tussen de sociale en economische pijlers. Dit is één van de opdrachten uit het kaderbesluit
Sociale Agenda van 8 december 2003.

Financiën
Voor de financiering zal subsidie bij het ministerie van OCW worden aangevraagd. Hiermee zal een deel van de
kosten gedekt kunnen worden, waaronder de kosten voor het projectleiderschap. Voor de resterende kosten zal
een beroep gedaan worden op financiering uit programma Sociale Agenda in Uitvoering en het
Uitvoeringsprogramma Economisch beleidsplan 2004. In het uitvoeringsprogramma Economisch beleidsplan
2004  is een bedrag van € 100.0000,-- opgenomen.
Vanuit het programma Sociale Agenda in Uitvoering wordt een bedrag van € 50.000,-- gevraagd.
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6.  Sociaal Rapport 2005-2006 en Publiek Debat

Doel: Het sociaal rapport moet een beknopte kwalitatieve en kwantitatieve analyse bevatten van de urgente
sociale problemen in de provincie Utrecht. Met het rapport  in de hand zullen meerdere publieke debatten
georganiseerd worden over het oplossen van de urgente sociale problemen.
Resultaat: Het resultaat is een goed leesbaar, aantrekkelijk Sociaal Rapport en een viertal regionale publieke
debatten
Partners: Staten, Gemeenten, de belangrijkste spelers binnen het sociale domein van de provincie Utrecht en
betrokken burgers
Budget: € 70.000,--
Provinciale projectleider: Monike van Duren (sociaal rapport) en Lex Reichgelt (publieke debatten).
Rol provincie:  Het tot stand laten komen van een sociaal rapport en het organiseren van de publieke debatten

Sociaal Rapport 2005/2006
Budget 45.000 inclusief de aankoop van gegevens via het IPO

Resultaat
Het sociaal rapport is een beknopte kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de urgente grote sociale problemen
in de provincie Utrecht. De totstandkoming van dit rapport is gebaseerd op gegevens van de belangrijkste
betrokken partners in het veld (waaronder gemeenten) en op met landelijk vergelijkbare gegevens. Dit rapport
zal medio april gereed zijn. Samen met rapporten uit de andere provincies vindt een landelijke presentatie plaats
door het IPO

Doel en tot stand komen Sociaal Rapport
Omdat dit rapport een van de pijlers is waarop de Sociale Agenda na 2004 ingevuld zal worden is het van groot
belang dat er een goed product ligt. Dit sociaal rapport heeft een grote externe reikwijdte. Vele instanties en
burgers zullen dit rapport in handen krijgen. Daarom is een goede vormgeving en een goed leesbaar product
onontbeerlijk. Door inhoud en vorm te optimaliseren zullen mensen geprikkeld worden om zich te mengen in de
debatten en hun mening kenbaar te maken over de sociale problematiek binnen de provincie. Zo toont de
provincie haar sociale gezicht met extra overtuiging. Om tot een verantwoorde inhoud te komen zijn diverse
gegevensbronnen nodig. Er zijn ruim 40 interviews gehouden met de belangrijkste sociale spelers in de utrechtse
samenleving, zoals maatschappelijke instellingen, gemeenten etc. Uit deze interviews zal een kwalitatieve
analyse volgen, welke verwerkt wordt in het rapport. Naast de kwalitatieve gegevens zijn ook kwantitatieve
gegevens nodig op verschillende niveaus. Veel gegevens zijn voor handen, maar veel ook niet. Ten behoeve van
het rapport zijn mede op basis van IPO-afspraken een 60 tal indicatoren opgesteld om een zo compleet mogelijk
beeld te schetsen van de sociale staat van de provincie. Veel gegevens zijn wel aanwezig, maar vaak niet op het
niveau dat hier wenselijk wordt geacht. Om alle gegevens te verkrijgen, worden in landelijk IPO-verband
gegevens ingekocht.

Publiek Debat
Budget: 25.000

Resultaat
4 regionale debatten in de regio´s van het Utrechts Model in samenwerking met debatcentrum Tumult.
Prikkelende handzame debatfolder op basis van het Sociaal Rapport.

Doel en aanpak
Naar aanleiding van het uitbrengen van het Sociaal Rapport in april 2004 worden publiek debatten georganiseerd
in mei en juni 2004. Om geïnteresseerde burgers, gemeenten en sociale partners enthousiast te krijgen om deel te
nemen aan de debatten wordt een goede communicatiecampagne gestart. . De debatten zullen gevoerd worden
met diverse betrokkenen (gemeenten en sociale partners)en belangstellenden. De debatten zullen plaatsvinden
tussen half mei en half juni 2004 op diverse plaatsen in de provincie. Betrokkenheid van statenleden is hierbij
van groot belang. Naar aanleiding van deze debatten zal een prioritering plaats hebben van de meest urgente
sociale problemen binnen de provincie Utrecht en zal geanalyseerd worden op welke wijze de provincie Utrecht
haar bijdrage gaat leveren in de Sociale Agenda 2005/2006 om de grote, urgente socviale problemen met haar
ontwikkelingspartners aan te pakken. Hierbij zal het hoofddoel van de Sociale Agenda: het tegengaan van
maatschappelijke uitval en het versterken van de sociale infrastructuur leidend zijn.


