
 Ambitie Alle inwoners van Haren zijn in staat om meete doen en bij te dragen aan de samenleving.
Het doel is dat inwoners met en voor elkaar bijdragen aan het welbevinden van een ieder

ER-doelen Meer 
inwoners 
zijn actief

Eind 2018 is een 
methodiek geïmple-

menteerd om client en
burgerparticipatie duur-

zaam vorm te geven

Eind 2020 is het 
aantal sporters 

toegenomen met 1%

Het aantal vrijwilligers 
bedraagt eind 2020 32%

Eind 2020 is 25% 
van de inwoners 
bereid zich in te 

zetten voor de buurt

Haren scoort in 
de provinciale top 
3 qua uitstroom 

re-integratie

De waardering voor 
de leefbaarheid (buurt

en woonklimaat) is 
bovengemiddeld (8) 

ten opzichte van 
referentiegemeenten

Haren scoort minimaal 
87% op het gebied van 

veilig voelen in de buurt

Meer jongeren 
zijn betrokken

bij de samenleving

Eind 2020 maken
10 procent meer 

jongeren  gebruik 
van het Jeugd-
sportfonds en 

stichting Leergeld.

Eind 2018 kunnen
alle peuters met
geen en één ver- 

dienende ouders 2 
dagdelen gratis

gebruik maken van 
het peuterspeel-

zaalwerk

Eind 2020 is er 
tenminste 1 

project jongeren 
participatie

Eind 2020 1% meer
sportende kinderen

Er is tenminste 1 
project voor
bewegen en 

sporten voor jong
volwassen psychia-

trische patienten

Eind 2020 is beleid 
ontwikkeld inzake 

preventie 
schoolverlaters

Er is meer 
private betrok-
kenheid bij het 
sociale domein

Haren faciliteert 
jaarlijks 3 inno-

vatieve projecten
initiatieven die 
bijdragen aan

versterking van 
de sociale cohesie

De gemeente
onderzoekt vanaf 2017

alle signalen van 
burgers inzake toe-
gankelijkheid van 
voorzieningen en 

lost deze zo 
mogelijk op

Alle nieuw- of 
verbouw van open

bare gebouwen 
en voorzieningen 
voldoen aan de

toegankelijkheids-
eisen van het bouw

besluit

Voor 2020 voeren 
wij 2 informatiecam-

pagnes over gevolgen
van middelengebruik

Eind 2018 is het beleid 
rond social return 

geëvalueerd

Eind 2017 is het 
Harense Taalhuys

gerealiseerd

Eind 2017 is er een 
notitie

burgerparticpatie

Eind 2018 is de keten
zorg (nulde - eerste 

lijn) ouderen en
psychiatrie met 

lokale aanbieders van
care en cure 

georganiseerd

Inwoners 
worden

adequater 
geholpen

De gemeente
ondersteunt 
jaarlijks een 

project om de 
bekendheid van
financiële onder-

steuning te 
bevorderen

Het aantal huisver-
boden is niet meer 

dan 10 per jaar

Eind 2017 is 
de jeugdhulp

wettelijk,
organisatorisch

en financieel
binnen de kaders 

georganiseerd

Eind 2017 zijn de
werkprocessen
voor het WIJZ 

team beschreven
en geimplementeerd

Eind 2017 is het 
toezicht kwaliteit 

en rechtmatigheid
geregeld. Er is een
toezichthouder, een 
kwaliteitskader en 
een handhaving

protocol

Eind 2016 is er een 
privacy protocol en 

eind 2017 is het
protocol geactua

liseerd

Eind 2017werkt het 
WIJZ team integraal 
samen met partijen

in het sociaal domein
en zorgt het voor 

warme overdracht, ook 
waar het gaat om 

beschermd wonen en 
opvang

Eind 2017 geeft in 
het CEO 95% van 
de cliënten aan, 

gewezen te zijn op de 
onafhankelijke 

clientondersteuning

Gedurende de 
beleidsperiode 
weegt de ge-

meente bij iedere 
inkoop het aantal 
te contracteren 
leveranciers af

De gemeente 
evalueert jaarlijks
met Veilig Thuis 
de af-spraken en 
de samenwerking 
inzake huiselijk

geweld en kinder-
mishandeling

De waardering voor 
de uitvoering van 

het sociaal domein 
bedraagt minimaal 
een 75% score ge-

middeld volgens het 
jaarlijks CEO

Smartdoelen

Investeren in 
de toekomst - 

Preventie

Investeren in de
samenleving

Investeren in 
bedrijfsvoering 

en wettelijke 
verplichtingen

Inwoners zijn meer 
zelfredzaam

Inwoners zijn bekend
met voorzieningen en
de toegang tot voor-
zienigen. Score mini

maal voldoende in CEO

De gemeente creëert 
jaarlijks een nieuwe 

algemene voorziening
ter preventie van een
beroep op maatwerk

voorzieningen

De gemeente facili
teert / ontwikkelt 

jaarlijks 1 innovatief 
project of initiatief dat 

bijdraagt aan het 
creeren van meer 

burgerkracht

De doelstellingen 
van de nota Mantel

zorger zijn voor eind 
2018 gerealiseerd

Eind 2017 is onderzocht
op welke wijze artikel 

2.1.7 Wmo (onder-
steuning bij aannemelijke 

meerkosten vorm kan 
worden gegeven. 

Vanaf 2018 wordt in 
elke zorgtoewijzing de 
bijdrage aan de zelf-

redzaamheid en parti-
citatie benoemd

Eind 2018 is
beleid ontwikkeld

ten aanzien van sub-
sidies voor projecten 

die bijdragen aan 
zelfredzaamheid, 

participatie en
een gezonde leefstijl 

Middelen en monitoring

De benodigde middelen en de
monitoring zijn beschreven in 
de laatste paragraaf van het 

beleidsplan. Doelstelling hierbij 
is om jaarlijks de kennis 

van de doelgroep te versterken
en te analyseren


