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6. Sociaal Domein 
 
 

 



 

Programma inleiding 

We hebben belangrijke taken in het sociaal domein. Iedereen moet kunnen meedoen. Daarom helpen 
we onze inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit is bovendien onze wettelijke taak. 
 
In het sociaal domein ligt er een grote uitdaging voor ons. Er ligt druk op het sociaal domein door 
oplopende kosten en een dreigend tekort aan personeel. Dit komt onder andere door ontwikkelingen 
waar de gemeente geen of nauwelijks invloed op heeft. Dit komt onder andere door de vergrijzing van 
onze bevolking. De kans is hierdoor groot dat er in de komende jaren meer beroep gedaan wordt op 
de Wmo. Ook de druk op de participatiewet neemt toe. Economische groei of krimp heeft een sterke 
invloed op het aantal mensen dat daar gebruik van maakt. Door de coronacrisis is bovendien de kans 
groot dat meer mensen werkloos raken of inkomstenverlies hebben. 
 
Ook op de wet- en regelgeving vanuit het Rijk kunnen we weinig tot geen invloed uitoefenen. Deze 
regelgeving is van grote invloed op de keuzes die we kunnen maken en onze financiële situatie. Een 
voorbeeld hiervan is het abonnementstarief. Sinds 1 januari 2019 betalen mensen binnen de Wmo 
een lage, maximale vaste eigen bijdrage van € 19,- per maand. Dit is niet kostendekkend. In het hele 
land zien we dat dit een aanzuigende werking heeft: er komen meer Wmo-aanvragen. Ook in de 
gemeente Veere lopen de kosten voor de Wmo enorm op. 
 
Al deze ontwikkelingen en regelgeving zijn dus een gegeven. Als gemeente spelen we daar echter zo 
goed mogelijk op in met onderstaande thema’s. 
  
Eigen regie 
We willen dat zoveel mogelijk van onze inwoners regie hebben over hun eigen leven. Dit betekent 
onder meer dat we mensen vroegtijdig helpen om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te 
stellen. Om dit te bereiken ondersteunen we succesvolle preventieve voorzieningen. Het bevorderen 
van eigen regie vindt niet alleen plaats in het sociaal domein. In het programma Onderwijs, het 
programma Sport, Cultuur en Recreatie en het programma Volksgezondheid staan ook specifieke 
maatregelen die hieraan bijdragen. Zo worden er bijvoorbeeld taallessen aangeboden voor 
laaggeletterde inwoners en zorgen we ervoor dat inwoners veel kunnen bewegen/sporten. Dit alles 
draagt bij aan de gezondheid en zelfredzaamheid van onze inwoners, oftewel: hun eigen regie. Het 
programma Maatschappelijke Voorzieningen draagt ook bij aan eigen regie, door de gelegenheid van 
ontmoeting tussen inwoners te faciliteren. 
  
Sturen op resultaat 
Om tot goed beleid te komen, willen we het inzicht krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen in het 
sociaal domein. Dit is essentieel om te begrijpen wat er gebeurt en om de goede maatregelen te 
nemen. Maatregelen waarvan we kunnen meten of ze opleveren wat we voor ogen hebben. Dit maakt 
sturen op resultaat mogelijk. 
  
Goede toegang tot Wmo en Jeugdzorg. 
We vinden het belangrijk dat de ouderen en de jongeren, die dat nodig hebben, de juiste zorg krijgen. 
Sinds 1 januari 2020 organiseert de gemeente Veere haar eigen toegang tot Wmo en Jeugdzorg. De 
overgang is goed verlopen en we hebben goed zicht op de vragen en behoeftes van onze inwoners. 
Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering van kwaliteit en effectiviteit in de zorg. We maken 
samenwerkingsafspraken met partners, we evalueren ondersteuningsdoelen met zorgaanbieders en 
spreken zorgaanbieders aan op resultaten. 
  
Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen 
In het sociaal domein komen met regelmaat nieuwe grote en complexe vraagstukken naar voren. 
Hiervoor werken we veelal samen met andere Zeeuwse gemeenten. Bij deze samenwerking staan 
inwoners, onze toegang en lokale organisaties centraal. We zorgen daarom voor oplossingen die 
uitvoerbaar zijn. 

Relevante beleidskaders/nota's 

 Veerse visie op het sociaal domein 
 Verordening Wmo en Jeugd 
 Beleidsregels Wmo en Jeugd 



 

 Visie op het  Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland 
 Visie en uitgangspunten voor sturing en financiering jeugdhulp Zeeland 
 Kadernota Orionis Walcheren  
 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 
 Verordening Individuele Studietoeslag 
 Fonds cultuur, sport en onderwijs 
 Beleidsnotitie: Doelgroepenvervoer op Walcheren 
 Notitie “Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren” 
 Notitie "Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, uitgangspunten en onderwerpen" 
 Kadernotitie Welzijnsactiviteiten 

Trends en ontwikkelingen 

 Veere heeft een eigen toegang voor Wmo en Jeugdzorg 
 Stijgende zorgkosten 
 Inwoners blijven vaker en langer zelfstandig wonen 
 Onderzoek om samen met andere Zeeuwse gemeenten gemeenschappelijke 

maatschappelijke opgave efficiënter op te pakken en uit te voeren 

Wat willen we bereiken? 

D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over 
hun eigen leven. 

Omschrijving (toelichting) 
De gemeente Veere stimuleert, faciliteert en subsidieert organisaties in het preventieve veld om deze 
doelstelling te verwezenlijken. Daarbij is samenwerking tussen organisaties onderling een speerpunt. 
Dit in het belang van inwoners. Inwoners hebben ook oog voor elkaar en helpen elkaar. Dat 
waarderen we. 
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Via Welzijn 
Veere en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt ervoor dat 
onze inwoners later, geen of in mindere mate professionele zorg nodig hebben. 
 

Wat gaan we hiervoor doen? 

6.034 Welzijn Veere versterkt de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). 

Omschrijving (toelichting) 
De inwoner kan een beroep doen op ondersteuning die onafhankelijk is door zelf te kiezen waar hij/zij 
deze zoekt (professioneel of vrijwilliger). De inwoner wordt op een laagdrempelige en  deskundige 
wijze ondersteund/geholpen met zijn/haar hulpvraag. Hij/zij kan hiervoor o.a. terecht bij de Vrijwillige 
Burgeradviseur en de onafhankelijk cliëntondersteuning van MWW. Welzijn Veere ontwikkelt samen 
met Orionis Walcheren, MWW en de Toegang Wmo/Jeugd (onafhankelijke cliëntondersteuning) door. 
We krijgen tot april 2022 (financiële) ondersteuning van het ministerie van VWS om aan de volgende 
vijf ontwikkelpunten te werken: 

1. Werving en selectie van de vrijwilligers die de ondersteuning bieden; 
2. Deskundigheid en scholing; 
3. Samenwerking met andere betrokken partijen; 
4. Vindbaarheid en bekendheid; 
5. Ambassadeurschap en kennis delen. 

 

6.035 We maken afspraken voor de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet die ingaat 
op 1 juli 2021. 

Omschrijving (toelichting) 
Wanneer iemand van buiten de Europese Unie in Nederland komt wonen, moet hij/zij inburgeren. Dit 
inburgeren bestaat globaal uit het leren van de Nederlandse taal, het leren hoe onze maatschappij 
werkt en het leren zich te redden in onze samenleving. Tot nu toe is inburgeren iets van de 
inburgeraar zelf. Hij moet zelf alles regelen, zelf een opleiding zoeken, deze opleiding zelf (of via een 



 

lening) betalen. Dit levert in de praktijk een aantal knelpunten op. Daarom voert de minister vanaf juli 
2021 de nieuwe Wet Inburgering in. Het grote verschil met de huidige werkwijze is dat de 
verantwoordelijkheid om in te burgeren niet meer alleen bij de inburgeraar ligt. Gemeenten krijgen een 
grote rol in het hele inburgeringsproces. 
Grofweg krijgt de gemeente de volgende taken: 
  
1.         voeren van regie 
2.         afnemen brede intake 
3.         opstellen Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) 
4.         inkopen inburgeringstrajecten 
5.         handhaven voortgang 
6.         financieel ontzorgen van statushouders tijdens de eerste 6 maanden 
 

6.036 We evalueren de pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren. 

Omschrijving (toelichting) 
M.i.v. 2021 wijzigt de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). Gemeenten krijgen daarmee 
een wettelijke taak voor vroegsignalering van schulden voor onder andere huur, elektriciteit, water, 
gas en zorgverzekering. Op Walcheren is al sprake van vroegsignalering rondom huurschulden en 
een pilot rondom betalingsachterstanden bij zorgverzekeraar CZ. Naast woningbouwcorporaties en 
zorgverzekeraars zijn ook werkgevers een belangrijke schakel in vroegsignalering. Om het succes van 
vroegsignalering 'vast te houden' of 'verder te verbeteren' zijn we in 2020 met de gemeente 
Middelburg de pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren gestart. De pilot loopt van 1 juli 2020 t/m 31 
december 2021. Vanuit het meldpunt worden signalen vanuit werkgevers adequaat opgepakt. 
Werkgevers herkennen in een zeer vroeg stadium al signalen bij hun werknemers.  
 

Wat willen we bereiken? 

D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten. 

Omschrijving (toelichting) 
We zien de laatste jaren de kosten in het sociaal domein fors stijgen. Daarom ontwikkelen we een 
sturingsmodel voor het sociaal domein. Met dit model analyseren we de kosten, klantaantallen, 
aantallen in het preventieve veld en de klanttevredenheid. Op deze manier brengen we de 
ontwikkelingen op een aantal indicatoren in kaart. Deze ontwikkelingen zetten we af tegen een aantal 
algemene en voorspellende indicatoren, zoals de bevolkingsontwikkeling. 
Vervolgens verklaren we de ontwikkelingen en sturen we gericht op effectief beleid, 
klanttevredenheid/kwaliteit en kosten. Dit alles doen we in samenwerking met onze externe partners 
als zorgaanbieders, leveranciers en adviesraden. 
 

Wat gaan we hiervoor doen? 

6.037 We rapporteren op basis van vastgestelde indicatoren, verbeteren de rapportage 
en sturen gericht bij. 

Omschrijving (toelichting) 
We vergelijken de werkelijke klantaantallen en kosten jeugdzorg en Wmo met de raming. Het verschil 
analyseren en verklaren we. Op deze manier kunnen we gericht bijsturen. We verzamelen ook 
gegevens van preventieve activiteiten. Deze betrekken we bij de analyse, met als centrale vragen: 
  

1. Leidt meer inzet op preventie tot een daling van het beroep op zorg? 
2. Welke preventieve maatregelen zijn effectief? 
3. Hoe kunnen preventieve activiteiten en zorg elkaar versterken? 
4. We schatten vervolgens het toekomstige beroep op zorg in. 

  
We blijven de rapportage stap voor stap ontwikkelen. We hebben ons als doel gesteld om waardevolle 
indicatoren vanuit sport, onderwijs en cultuur toe te voegen. Het gaat daarbij altijd om indicatoren die 
inzicht geven in preventie. 
  



 

In 2023 vullen we de rapportage aan met onderwijs, vanwege de sterke connectie tussen onderwijs en 
jeugdzorg. Denk daarbij aan het onderwijsachterstandenbeleid (OAB), waarbij voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) zeer belangrijk is. Door de inzichten van onderwijs en jeugdzorg aan elkaar te linken, 
verwachten we ook de gezamenlijke opgaven en kansen beter in beeld te krijgen. 
  
Verder verkennen we de mogelijkheden om indicatoren op het gebied van sport en cultuur toe te 
voegen. 
  
Orionis wordt niet meegenomen in deze rapportages. We informeren de raad apart over de 
ontwikkelingen rond Orionis. Wel zoeken we beleidsmatig zoveel mogelijk de verbinding tussen 
Orionis en de andere aspecten van het Sociaal domein. 
 

6.038 We voeren het plan Kostenbeheersing Wmo en jeugd uit. 

Omschrijving (toelichting) 
Het plan Kostenbeheersing beschrijft maatregelen die moeten leiden tot lagere kosten. Per maatregel 
beschrijven we het gewenste effect. We meten de kosten en klantaantallen. Daarnaast analyseren we 
de verschillen tussen verwachte kosten en aantallen en werkelijke kosten en aantallen. Op deze 
manier meten we of de maatregelen effect hebben. De uitkomsten rapporteren we in de 
bestuursraportage. 
 

6.039 We ontwikkelen een klanttevredenheidsonderzoek. 

Omschrijving (toelichting) 
Klanttevredenheid en zorgevaluaties zijn belangrijke maatstaven voor het meten van de effectiviteit 
van het beleid. Voor de Wmo en jeugdzorg breiden we het landelijk verplichte onderzoek uit om een 
betrouwbare indicator te ontwikkelen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, sturen het 
college en de raad op het beleid. 
Voor Orionis onderzoeken we hoe, gegeven de huidige omstandigheden, een 
klanttevredenheidsonderzoek het beste vorm kan krijgen. 
 

Wat willen we bereiken? 

D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en 
Jeugdzorg. 

Omschrijving (toelichting) 
Een hoge kwaliteit en effectiviteit van ondersteuning vinden we belangrijk. Onder kwaliteit verstaan we 
dat klanten de zorg krijgen die aansluit op hun behoeftes. Onder effectiviteit verstaan we dat we 
klanten de juiste hoeveelheid ondersteuning krijgen: niet te weinig, niet te veel. Ook hebben we het 
snel door als bepaalde ondersteuning niet bereikt wat we voor ogen hebben. Het is de rol van de 
toegang op beide aspecten te sturen. 
 

Wat gaan we hiervoor doen? 

6.040 We sturen op ondersteuningsdoelen via de zorgevaluaties en spreken aanbieders 
aan op het bereiken van doelen/resultaten. 

Omschrijving (toelichting) 
We sturen hierdoor op kwaliteit van de ondersteuning en het sneller/beter behalen van 
ondersteuningsdoelen. We verwachten dat hiermee het percentage (deels) behaalde 
ondersteuningsdoelen stijgt. We rapporteren hoeveel ondersteuningsdoelen (deels) behaald zijn en 
niet behaald zijn. We rapporteren jaarlijks onze metingen. In 2023 evalueren we de methodiek en 
stellen deze indien nodig bij. 
 



 

6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende 
(preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken. 

Omschrijving (toelichting) 
We streven naar laagdrempelige zorg voor onze inwoners, hierbij werken we samen werken met 
bepaalde partners zoals Welzijn Veere en Zeeuwse Zorgschakels. En houden we ook rekening met 
bepaalde doelgroepen, zoals dementerenden. Ook willen we dat ze gebruik van preventieve 
voorzieningen zo veel als mogelijk benutten. En met een verbeterde samenwerking vinden klanten 
hun weg naar passende (voorliggende) ondersteuning. De (informele) afspraken die we maken leggen 
we vast en passen we bij evaluatie aan. We richten ons op integratie van werkwijzen in plaats van 
samenwerking. Inwoners moeten niets merken van een overdracht van de ene naar de andere 
organisatie.  
  
In 2023 werken we aan drie concrete punten: 

 We inventariseren met Welzijn Veere, Maatschappelijk Werk Walcheren en Orionis hoe we 
hulp- en zorgvragen beter gezamenlijk kunnen oppakken. Dit met als doel dat hulp en 
ondersteuning vanaf het begin nog beter aansluit op de behoefte. 

 Met Berseba (een samenwerkingsverband van 3 basisscholen in onze gemeente) starten we 
in het schooljaar 2022-2023 een pilot voor intensievere samenwerking. Dit met als doel om 
problematiek bij kinderen eerder in beeld te hebben en samen met de school beter hulp te 
kunnen bieden. De ervaring die we hiermee opdoen gebruiken we om ook met andere 
basisscholen te kijken naar een intensievere samenwerking vanaf medio 2023. 

 Samen met gemeente Middelburg en Vlissingen ontwikkelen we collectieve 
jeugdvoorzieningen, veelal op het snijvlak van jeugd en onderwijs. Zo hebben we 
problematiek eerder in beeld. 

 

6.042 We actualiseren de Verordening en nadere regels Wmo en Jeugdzorg. 

Omschrijving (toelichting) 
De verordening en nadere regels Wmo en Jeugd willen we zo nauw mogelijk laten aansluiten bij de 
praktische werkzaamheden in de toegang. Met de ervaringen vanaf 1 januari 2020 zien we 
mogelijkheden voor verbeteringen t.o.v. de verordening die we in 2019 vaststelde. In de eerste helft 
van 2021 stellen we daarom een geactualiseerde verordening vast. 
 

Wat willen we bereiken? 

D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het 
Sociaal Domein. 

Omschrijving (toelichting) 
We werken samen met andere Zeeuwse gemeenten om zorg en ondersteuning beter te organiseren 
en de decentralisatie van taken voor te bereiden. Ook spelen we in op grote ontwikkelingen, zoals de 
decentralisatie Beschermd Wonen en het verkorten van de veiligheidsketen jeugdzorg. We zorgen 
voor oplossingen die uitvoerbaar zijn voor onze toegang en lokale organisaties. 
 

Wat gaan we hiervoor doen? 

6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren. 

Omschrijving (toelichting) 
Orionis Walcheren is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Middelburg, Veere en 
Vlissingen. Ze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, schuldhulpverlening en 
het minimabeleid op Walcheren. Dat houdt onder andere in dat zij mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt naar (zo regulier mogelijk) werk begeleidt en helpt bij hun ontwikkeling. Ook 
neemt  Orionis de uitvoering van diverse ad hoc-maatregelen ter hand.  Mogelijk evalueren we de 
Gemeenschappelijke Regeling Orionis. 
 



 

6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen. 

Omschrijving (toelichting) 
Deze maatregel gaat over de verplaatsing van taken naar de gemeente. We bereiden ons in Zeeuws 
verband hierop voor. Door de taken op het gebied van Beschermd Wonen te decentraliseren wordt 
het aanbod Beschermd Wonen verbeterd en kunnen we meer passende voorzieningen voor cliënten 
organiseren. De decentralisatie gaat definitief per 2024 in. Begin 2022 is de Regiovisie Beschermd 
Wonen vastgesteld, waarin een aantal stappen zijn beschreven ter voorbereiding hierop. Deze 
stappen voeren we tot die tijd uit. De lokale toegang dient al als eerste aanspreekpunt voor cliënten. 
Zo doen we ervaring op door al in de geest van de nieuwe situatie te werken. 
 

6.043 Bij een succesvolle uitkomst van de pilot “Vaart in Veiligheid”,  implementeren we 
de nieuwe werkwijze in onze toegang. 

Omschrijving (toelichting) 
Het project Vaart in Veiligheid gaat over het verkorten van de jeugdbeschermingsketen. Dit doen we 
door de betrokken organisaties Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen (zoals Intervence) en de 
Raad voor de Kinderbescherming beter en eerder te laten samenwerken met de gemeentelijke 
toegangen. Dit moet wachtlijsten verkorten of zelfs voorkomen en de veiligheid van jeugdigen 
verbeteren. In juli 2020 zijn bij drie Zeeuwse gemeenten pilots gestart waarin volgens een nieuwe 
werkwijze wordt gehandeld. Als na evaluatie van de pilots blijkt dat deze succesvol zijn, wordt de 
nieuwe werkwijze bij alle Zeeuwse gemeenten ingezet. 
 



 

Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop 
cijfer betrekking 

heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving   

Sociaal 
domein 

17 Banen per 1.000 inw 
15-64jr 

CBS/ LISA 2019 732,5 782,4 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.   

Sociaal 
domein 

18 Jongeren met een delict voor 
rechter 

% Verwey Jonker Instituut 
- Kinderen in Tel 

2018 0 1 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is 
verschenen. 

  

Sociaal 
domein 

19 Kindern in een uitkeringsgezin % Verwey Jonker Instituut 
- Kinderen in Tel 

2018 2 5 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een 
bijstandsuitkering moet rondkomen. 

  

Sociaal 
domein 

20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - 
Arbeidsdeelname 

2019 68,8 67,4 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  
beroepsbevolking. 

  

Sociaal 
domein 

21 Werkloze jongeren % CBS - Jeugd 2018 1 1 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).   

Sociaal 
domein 

22 Personen met een 
bijstandsuitkering 

per 10.000 
inw 18jr eo 

CBS - Participatie Wet 2019 118,2 274,1 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.   

Sociaal 
domein 

23 Lopende 
reïntegratievoorzieningen 

per 10.000 
inw 15-65jr 

CBS - Participatie Wet 2019 31,3 233,1 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 
15-64 jaar 

  

Sociaal 
domein 

24 Jongeren met jeugdhulp % van alle 
jongeren tot 
18 jaar 

CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

2019 8,7 12,7 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle 
jongeren tot 18 jaar. 

  

Sociaal 
domein 

25 Jongeren met 
jeugdbescherming 

% CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

2019 1,2 1,5 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten 
opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 

  

Sociaal 
domein 

26 Jongeren met 
jeugdreclassering 

% CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

2015 0,3 0,4 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel 
ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). 

  

Sociaal 
domein 

27 Cliënten met een 
maatwerkarrangement WMO 

per 10.000 
inw 

CBS - Monitor Sociaal 
Domein WMO 

2019 nb 717 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning 
binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het 
referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten. 

  

           
 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 



 

Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 
Baten       
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 153 104 101 102 102 98 
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 9.017 259 135 66 66 66 
6.3 Inkomensregelingen 2.962 8.194 2.655 2.655 2.655 2.655 
6.4 WSW en beschut werk 0 0 0 0 0 0 
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 5 4 4 4 4 4 
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 111 117 100 100 100 100 
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 
Totaal Baten 12.247 8.678 2.995 2.928 2.928 2.923 
Lasten       
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.565 2.239 2.279 2.318 2.324 2.373 
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 9.994 1.495 1.240 1.163 1.165 1.165 
6.3 Inkomensregelingen 4.487 9.770 4.161 4.153 4.153 4.153 
6.4 WSW en beschut werk 1.267 1.308 1.206 1.228 1.215 1.190 
6.5 Arbeidsparticipatie 12 1 1 1 1 1 
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 618 562 534 539 539 539 
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.801 4.167 4.180 4.180 4.180 4.180 
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.953 3.520 3.288 3.296 3.283 3.283 
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 8 59 91 59 59 59 
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.164 793 792 792 792 792 
Totaal Lasten 26.869 23.913 17.771 17.729 17.710 17.734 
Gerealiseerd resultaat -14.622 -15.235 -14.776 -14.801 -14.782 -14.810 
 

Prioriteiten 

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand Jaar Lasten Baten 
Inzet buurtbemiddeling S Nieuw 2021 10.000  

 

Investeringen 

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.  



 


