Sociaal
Belangrijke thema's 2014-2018
1. Door de invoering Wet Werken naar Vermogen wordt er een druk verwacht op het participatie- en
zorgaanbod.
2. Koersbesluit Participatiewet: met de komst van de Participatiewet investeert Amsterdam in
samenwerking met partners, ook die van buiten de gemeente. Inzetten op buurtgerichte
samenwerking met ondernemers en andere samenwerkingspartners.
3. Ons welzijnsaanbod wordt toegankelijk voor nieuwe doelgroepen, waaronder bewoners met
psychosociale problematiek en bewoners met een licht verstandelijke beperking.
4. Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Er moet een welzijnsaanbod komen dat deze
doelgroep daartoe in staat stelt en ondersteund.
5. Voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, door het bieden van goede ondersteuning.
6. Nagaan of er mogelijkheden zijn voor nieuwe vormen van respijtzorg zoals bijvoorbeeld
nachtopvang voor dementerenden.
7. De teams Samen DOEN in de wijken in het stadsdeel en zorgen vanaf 2014 voor één plan en
één regisseur voor huishoudens met meervoudige problematiek.
8. Groei aantal leerlingen primair onderwijs Zuid, waardoor er een uitbreiding in
onderwijshuisvesting nodig is.
9. Realiseren van flexibele en potentiële capaciteit in verschillende buurten door
onderwijsgebouwen te reserveren of mogelijkheden voor nieuwbouw te borgen, zoals op het
Havenstraatterrein.
10. Ouderbetrokkenheid is een groeiend thema van belang in zowel het primair onderwijs als in de
voorschool en kinderdagverblijf.
11. Om het kind: per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp: van
hielprik tot jeugdreclassering.

Links naar belangrijke achtergrondinformatie
1. Wetsvoorstel werken naar vermogen
2. Beleidsplan Jongeren maken Amsterdam, Jeugdwerkloosheid voorkomen en bestrijden
3. Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam Jongeren fit voor
werk
4. Wet OKE Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
5. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
6. Wet publieke gezondheid
7. Wet op primair onderwijs
8. Wet op Jeugdzorg
9. Om het kind!
10. Programma Samen DOEN in de buurt
11. Uitvoeringsbesluit Zorg voor Zuid en Welzijn in Zuid
12. Welzijn in Zuid
13. Concept wetsvoorstel Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015
14. Inburgering en integratie in Nederland
15. Wet Inburgering
16. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

