HOOGTEPUNTEN

Doe-AGENDA

Meedoen aan het maatschappelijk leven

Iedereen wil er toe doen en meedoen.
Maar voor sommige mensen is dat
lastig. Soms speelt geld een rol, maar er
moet ook aandacht zijn voor problemen
op het terrein van gezondheid, digitale
vaardigheid, kunnen lezen en schrijven
en weinig sociale contacten).
Al deze onderwerpen hebben
vaak met elkaar te maken.
We willen de situatie van inwoners blijvend
structureel verbeteren. Het hebben van
(vrijwilligers)werk en het meedoen aan
maatschappelijke activiteiten helpt daarbij.
Daarom gaan we daar mee aan de slag.
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Voorkomen
financiële problemen.

Hulp voor mensen
die van weinig geld
rond moeten komen.

Zoveel mogelijk
inwoners bereiken.

Goede en heldere informatie geven over de
regelingen en voorzieningen die er zijn.
Mogelijkheid om
vragen te stellen
over geld zonder dat
je je naam hoeft te
zeggen.

Budgetcursussen,
budgetmaatjes en
hulp voor mensen die
moeite hebben om
zelfstandig hun financiële
administratie te doen.
Contact opnemen met
inwoners met twee
of meer achterstallige
betalingen om ze hulp
aan te bieden.

Speciale aandacht
voor jongeren die
18 jaar worden.

Financiële regelingen
zoals kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen, bijzondere
bijstand et cetera.

Subsidie voor onder
andere de Voedselbank
en de Stichting
Urgente Noden.
Onderzoek naar een
maatwerkbudget
in plaats van losse
minimaregelingen zodat
we per inwoner kunnen
doen wat nodig is om
meedoen mogelijk te
maken. Iedereen heeft
immers iets anders
nodig.

Specifieke
acties voor
kinderen zoals
Sinterklaasactie.

Informatie
verspreiden op
plekken waar
mensen veel komen
zoals supermarkt of
basisschool.

Speciale acties om
werkende minima
en oudere minima
te bereiken want zij
maken nu nog
weinig gebruik van
de mogelijkheden.

Deze doe-agenda is gemaakt in samenwerking met inwoners, Voedselbank, Bibliotheek, Jeugdfonds Sport Friesland, Scala welzijnswerk,
Gebiedsteam, kerken, Sociaal steunpunt Ooststellingwerf, de Adviesraad Sociaal Domein, inwonersgroep Arm in Arm,
budgetadviseurs gebiedsteam, GGD Fryslân, Humanitas, Actium Wonen, Kredietbank, ondernemers en een basisschool.
De doe-agenda is veel uitgebreider dan wat u hier leest. Voor de gehele doe-agenda kijk op: www.ooststellingwerf.nl/doe-agendas

Hulp vragen van
onder andere
huisartsen en sportverenigingen om
mensen te wijzen op
minimaregelingen.

Makkelijke aanvraagprocedures voor
financiële regelingen
bij de gemeente.

We investeren in samenwerking
en afstemming tussen alle
partijen die iets doen op
het gebied van financiële en
administratieve ondersteuning
en zorgen voor één loket waar
inwoners terecht kunnen met
vragen over geld.

Wij gaan de ervaring van mensen
die zelf met weinig geld moeten
rond komen nog beter gebruiken.

