Het stadsdeelgericht
samenwerken
versterken
Aanbieders weten
elkaars expertise
beter te benutten,
waardoor inwoners zo
licht en ontwikkelingsgericht mogelijke
ondersteuning
ontvangen.

Meer flexibiliteit inbouwen
door meer
te sturen
op kaders
Professionals bepalen
welke ondersteuning
zij het beste aan wie
kunnen bieden.

Inclusie
bevorderen
door
normaliseren
Inwoners met een
ondersteuningsbehoefte kunnen
meedoen aan de
samenleving.

Hoofd
aannemer

Apeldoorn
werkt mee

Efficiënter
vastgoed

Aandacht voor
de dorpen

Van administratief
penvoerder naar
hoofdaannemer
waardoor er meer
duidelijkheid is over
verantwoordelijkheid
en de bureaucratie
vermindert.

Bij inwoners tot de
pensionegerichtigde
leeftijd die willen
participeren en
daarbij ondersteuning nodig hebben
staat groei en
ontwikkeling centraal
in een zo regulier en
lokaal mogelijke
werkomgeving.

De uitgaven aan
vastgoed beperken
we door efficienter
om te gaan met
vastgoed. Door
CMO’s, Basisontmoetingsplekken Jeugd
en Wmo en gemeentelijke wijk- en
multifunctionele
centra vaker samen
te voegen.

Dorpen kennen van
oudsher een hecht
sociaal netwerk.
We willen hierop
beter aansluiten.

Basis
ontmoetingsplekken
Op verschillende
locaties in en buiten
Apeldoorn kunnen
inwoners op laagdrempelige wijze
ondersteuning
ontvangen.

Arbeidsmatige
dagbesteding

Inwoners
ondersteuning

Gaat over van
algemene- naar
maatwerkvoorziening.
De Participatieladder
is voor dit onderdeel
de gemeenschappelijke taal in het sociaal
domein.

Inwonersondersteuners zijn onderdeel
van het CMO en geven
informatie en advies,
helpen bij vraagverheldering en het vinden van een oplossing.
Kunnen zelf ook
kortdurend ondersteunen.

SUBSIDEIREGELINGEN ALGEMENE
VOORZIENINGEN 2022

SUBSIDEIREGELINGEN ALGEMENE
VOORZIENINGEN 2021

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

HOOFDTHEMA’S

NOTA ALGEMENE VOORZIENINGEN

Bijdragen aan
het financieel
in balans
komen van het
sociaal domein
Het toekomstbestendig inrichten
van de algemene
voorzieningen.

Minder
maatwerkvoorzieningen
Inwoners ondersteunen met (algemene)
voorzieningen
zodanig dat de inzet
van zwaardere
ondersteuning niet of
minder nodig is.

Aanvullende
regeling

Initiatieven
regeling

Gedurende de
looptijd van de
subsidieregeling
Algemene voorzieningen kunnen inspelen
op ontwikkelingen in
de vraag.

Inwonersinitiatieven
stimuleren en
Right to challenge
ondersteunen.

Maatschappelijke opvang

Vrijwilligers
ondersteuning

Mantelzorg
ondersteuning

Richt zich op opvang
en ondersteuning
van inwoners met
psychische of
psychosociale
problematiek
(voorkomen van)
verslaving. Dit
bekostigen we met
regionale middelen.

De gemeente
waardeert de inzet van
vrijwilligers en zorgt
daarom voor ondersteuning.

De zorg voor een
naaste vraagt soms
veel van inwoners. Om
dit vol te kunnen
houden subsidieert de
gemeente onder
steuning.

