Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen

ONDERWIJS
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Primair openbaar onderwijs (incl. speciaal
en bijzonder onderwijs)
Voorgezet onderwijs (incl. speciaal en
bijzonder onderwijs)
Passend onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
Hoger beroepsonderwijs (HBO)
Wetenschappelijk onderwijs (WO)

x

Aanbod en toegankelijkheid Wet Ontwikkelingskansen door
Kwaliteit en Educatie
x Huisvesting (stichting en
Wet op het primair onderwijs
onderhoud)
x Huisvesting (stichting)
Wet op het voorgezet onderwijs

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

Verenigingen en stichtingen

Kinderopvang

Maatschappelijke dienstverleners

Schoolbestuur

Woningcorporatie

Betrokken partijen in de
uitvoering

Gemeente

Wet

Beschrijving

Type verantwoordelijkheid
gemeenten

Huisvesting

Nee

Wettelijke
gemeentelijke taak

Ja

Taken, doelen of instellingen

KINDEROPVANG
Peuterspeelzalen (m.u.v. VVE)

x

Subsidiering en
kwaliteitstoezicht

Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen

x

Kinderopvang

x

Kwaliteitstoezicht en Lokaal Wet Kinderopvang en
Educatieve Agenda
kwaliteitseisen peuterspeelzalen

x

Buitenschoolse opvang (BSO)

x

Kwaliteitstoezicht

Wet op het primair onderwijs

x

x

Verenigingen en stichtingen

Kinderopvang

Maatschappelijke dienstverleners

Schoolbestuur

Gemeente

Betrokken partijen in de

Woningcorporatie

Wet

Beschrijving

Type verantwoordelijkheid

Huisvesting

Nee

Wettelijke

Ja

Taken, doelen of instellingen

CULTUUR
Openbaar bibliotheekwerk

x

Instandhouding
basisbibliotheek

Wet op het specieke cultuurbeleid

x

o.a. Wet tot behoud van
cultuurbezit
Artikel 22 lid 3 van de grondwet2

x

Musea

x

Culturele centra (podiumkunst, muziek,
beeldende kunst etc.)

x

Recreatieve voorzieningen
Speellocaties
Club- en buurthuiswerk (grijs gebied)4

x
x
x

x
x

Sociaal-culturele accommodaties (grijs
6
gebied)
Jeugdaccommodaties
Evenementen

x

x

x
x

x
x

Verenigingen en stichtingen

Kinderopvang

Maatschappelijke dienstverleners

Schoolbestuur

Gemeente

Betrokken partijen in de

Woningcorporatie

Wet

Beschrijving

Type verantwoordelijkheid

Huisvesting

Nee

Wettelijke

Ja

Taken, doelen of instellingen

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

Verenigingen en stichtingen

Kinderopvang

Maatschappelijke dienstverleners

Schoolbestuur

Gemeente

Betrokken partijen in de

Woningcorporatie

Wet

Beschrijving

Type verantwoordelijkheid

Huisvesting

Nee

Wettelijke

Ja

Taken, doelen of instellingen

SPORT1
Sportaccommodaties (binnensport)

x

x Onderhoud en beheer
indien niet geprivatiseerd

x

x

Sportaccommodaties (buitensport)

x

x Onderhoud en beheer
indien niet geprivatiseerd

x

x

Gymzalen

x

x Huisvesten sporteducatie
PO en VO

Wet op het primair onderwijs

x

x

x

ZORG
Ziekenhuizen en specialitische praktijken
Ondersteunende diensten en overige
verstrekkers
Huisartsen, tandartsen, paramedici

x

x

x

x
x

x
x

Geestelijke gezondheidszorg

x

Ouderenzorg

x

x

x

x

Gehandicaptenzorg (Grijs gebied)

5

Per 01-2015 Jeugd GGZ in Jeugdwet

x

Jeugdgezondheidszorg uniform deel

x

Wet publieke gezondheid

x

x

Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel

x

Wet publieke gezondheid

x

x

Verenigingen en stichtingen

Kinderopvang

Maatschappelijke dienstverleners

Schoolbestuur

Gemeente

Betrokken partijen in de

Woningcorporatie

Wet

Beschrijving

Type verantwoordelijkheid

Huisvesting

Nee

Wettelijke

Ja

Taken, doelen of instellingen

WELZIJN
Het bieden van maatschappelijke opvang,
waaronder vrouwenopvang

x

Het bevorderen van openbare geestelijke
gezondheidszorg

x

Het bevorderen van de sociale
samenhang in en leefbaarheid van
dorpen, wijken en buurten
Het geven van informatie, advies en
cliëntondersteuning

x

Op preventie gerichte ondersteuning van
jeugdigen met problemen met opgroeien
en van ouders met problemen met
opvoeden

x

Het ondersteunen van mantelzorgers en
vrijwilligers

x

Het bevorderen van verslavingsbeleid

x

x

x

x

x

x

Wet maatschappelijke
ondersteuning 3
Wet maatschappelijke
3
ondersteuning

x

x

x

x

Wet maatschappelijke
ondersteuning 3
Wet maatschappelijke
ondersteuning 3

x

Gemeente
x

x

Verenigingen en stichtingen

x

Kinderopvang

x

Maatschappelijke dienstverleners

Wet maatschappelijke
3
ondersteuning
Wet maatschappelijke
3
ondersteuning
Wet maatschappelijke
ondersteuning 3

Schoolbestuur

Betrokken partijen in de
uitvoering

Woningcorporatie

Wet

Beschrijving

Type verantwoordelijkheid
gemeenten

Huisvesting

Nee

Wettelijke
gemeentelijke taak

Ja

Taken, doelen of instellingen

Het verlenen van voorzieningen aan
mensen met een beperking of chronisch
psychisch probleem en mensen met een
psychosociaal probleem ten behoeve van
het behoud van hun zelfstandigheid

x

Wet maatschappelijke
ondersteuning 3

x

x

Het bevorderen van de deelname aan het
maatschappelijke verkeer en van het
zelfstandig functioneren van mensen met
een beperking of een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een
psychosociaal probleem

x

Wet maatschappelijke
ondersteuning 3

x

x

x

x
x
x

Welzijnswerk, opbouwwerk
Jeugd- en jongerenwerk
Centrum voor Jeugd en Gezin
Voedselbanken

x
x
x Huisvesting7

x
x

Wet maatschappelijke
ondersteuning 3

x

MOBILITEIT
Vervoersvoorzieningen leerlingen in
speciaal/passend onderwijs

x

(Financiele) Bijdrage
leveren aan de ouders

Verenigingen en stichtingen

Gemeente

Kinderopvang

x

Maatschappelijke dienstverleners

Wet op het primair onderwijs
(WPO), Wet op het Voorgezet
Onderwijs en Wet op de
Expertisecentra

Schoolbestuur

Betrokken partijen in de

Woningcorporatie

Wet

Beschrijving

Type verantwoordelijkheid

Huisvesting

Nee

Wettelijke

Ja

Taken, doelen of instellingen

OVERIG MAATSCHAPPELIJKE TAKEN
Sociale werkplaatsen
Eigen gemeentelijke huisvesting
Monumenten
Volkshuisvesting
Bouwvergunningen
Grondexploitatie
Woningexploitatie gemeentelijke
woningen
Brandweerkazerne
Politiebureaus
Gemeentelijke Basis Administratie
(Paspoort/ID-bewijs, rijbewijzen,
huwelijken)

x
x
x
x
x
x
x

Wet veiligheidsregio's
Wet politiegegevens
Verschillende wetten

x
x
x

x
x

Verenigingen en stichtingen

Kinderopvang

Maatschappelijke dienstverleners

Schoolbestuur

Woningcorporatie

Gemeente

Betrokken partijen in de

vanaf 2015 Participatiewet (nu o.a. x
Wet Sociale Werkvoorziening)
x
Monumentenwet
x
Besluit Beheer Sociale Huur-sector
(straks AMvB)
x
x
x

x

x
x
x

Wet

Beschrijving

Type verantwoordelijkheid

Huisvesting

Nee

Wettelijke

Ja

Taken, doelen of instellingen

Noten
1 "Er is geen wettelijke plicht voor het oprichten, in stand houden en verhuren van sportaccommodaties; wel zien gemeente dit over het algemeen als een
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Nederlandse sportbestel, met haar verenigingsstructuur, is hier volledig op ingericht en hiervan afhankelijk."
(Gemeente Reusel- De Mierden, 2010)
2 "Zij [de overheid] schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.’ Opmerkelijk is dat het artikel een
aandachtsgebied formuleert, zonder daarbij concrete normen en gespecificeerde doeleinden te stellen." (Gemeente Reusel- De Mierden, 2010)
3 " Hoewel het wettelijk minimum dus zeer minimaal kan zijn, is de keerzijde daarvan dat burgers bezwaar kunnen aantekenen of naar de rechter kunnen gaan
om voorzieningen af te dwingen. Ten aanzien van de uitvoering van het compensatiebeginsel (gemeente moet kijken hoe de beperking van een cliënt het beste
gecompenseerd kan worden) gaat de gemeente uit van algemene regels die door de Raad getoetst kunnen worden. Bij het verstrekken van voorzieningen (w.o.
vervoersvoorzieningen) is er gemeentelijke beleidsvrijheid om de hoogte van een eigen bijdrage te bepalen." (Gemeente Reusel- De Mierden, 2010)
4 Hier heeft de gemeente geen wettelijke taak maar wel een sterk gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Burgers rekenen erop dat de overheid
hierin voorziet. (Gemeente Muiden, 2011)
5 De gemeente moet bepaalde zaken subsidiëren, maar dit hoeft niet oneindig. Ze hoeven bijvoorbeeld niet 2 organisaties te subsidiëren die hetzelfde werk
verrichten (Gemeente Muiden, 2011)
6 "De gemeente ontvangt in de algemene uitkering van het gemeentefonds een bedrag voor het geheel van het sociaal-culturele werk, waartoe het
bibliotheekwezen, maar bijvoorbeeld ook gemeenschapshuizen en speeltuinen worden gerekend. De verdeling van de gelden behoort tot de gemeentelijke
verantwoordelijkheid, wat inhoudt dat de openbare bibliotheek met andere voorzieningen moet concurreren." (Gemeente Reusel- De Mierden, 2010)
7 Hiermee wordt bedoeld dat wordt vastgelegd dat gemeenten dienen te zorgen voor een herkenbaar fysiek inlooppunt waarin de organisaties die de
jeugdgezondheidszorg en de lokale jeugdzorg uitvoeren, hun werkzaamheden in samenhang aanbieden. (Rouvoet, 2007)

