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Programma inleiding 

Alle inwoners doen zoveel mogelijk mee aan de samenleving. Inwoners wonen steeds 
langer thuis. We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht hierbij te 
benutten. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol en werken 
samen met de professionele hulpverlening. Inwoners die zorg en ondersteuning nodig 
hebben kunnen bij de gemeente terecht. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de 
toegang. 

  

We werken nauw samen met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). MWW is een 
algemene voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Een andere grote 
samenwerkingspartner in het preventieve veld is Welzijn Veere. 

  

We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers. 

We leggen, waar mogelijk, ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars 
en huisartsen. 

  

Het wordt steeds belangrijker om de klantontwikkelingen en kostenontwikkeling te 
monitoren in het sociaal domein. We onderzoeken hoe we hierop kunnen sturen. 

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 2020-2022 

 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" 

 Notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg” 
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 Kadernotitie Welzijnsactiviteiten 2018 e.v. 

Trends en ontwikkelingen 

Vanaf 1 januari 2020 is de toegang voor Wmo en Jeugdzorg geïntegreerd in de 
gemeentelijke organisatie. Hierdoor komen uitvoering en beleid dichter bij elkaar te 
staan. 

  

De zorgkosten blijven stijgen door onder andere vergrijzing, grotere behoefte aan 
duurdere specialistische zorg, meer mensen die langer thuis wonen en hogere 
loonkosten. 

  

Inwoners komen minder snel in aanmerking voor verblijf in een instelling en blijven 
daardoor langer thuis wonen. Dit geldt voor ouderen, maar ook voor mensen met 
psychische problemen, zoals de doelgroep die nu nog in een beschermde woonomgeving 
woont. 

  

De Zeeuwse gemeenten spraken af om meer samen te gaan werken in het sociaal 
domein. In 2020 wordt onderzocht op welke manier dit vorm kan krijgen. 

Wat willen we bereiken? 

D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en 
hebben regie over hun eigen leven. 

Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. Ook zien we 
de ontwikkeling dat inwoners eventueel met zorg en ondersteuning langer zelfstandig 
wonen. Uit de Zeelandscan blijkt dat 85% van de Veerse inwoners regie over hun eigen 
leven hebben.  
Dit cijfer is gebaseerd op de monitor van de GGD die één keer in de vier jaar wordt 
uitgevoerd. In 2021 komt de eerstvolgende monitor uit.  

 

Wat gaan we daar voor doen? 

6.025 We voeren de Nota Reserve Leefbaarheid uit. 
De nota Reserve Leefbaarheid is sinds 26 maart 2015 van kracht. We dachten mee en 
boden financiële steun aan maatschappelijke initiatieven. Hierdoor zijn er, door inwoners, 
ongeveer 40 projecten in de gemeente geïnitieerd en afgerond. In het werkprogramma 
staat dat we doorgaan met de regeling. Binnen het budget van € 800.000 was in 
september 2019 nog ongeveer € 200.000 beschikbaar. Zodra het budget minder dan ca. 
€100.000 bedraagt, komen we met een voorstel over een voortzetting.   

Portefeuillehouder: Bert van Halderen 

Startdatum: 26-03-2015 Einddatum: 31-12-2022  

Doorlopend 
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Kwaliteit 

In 2020 waren er elf aanvragen voor de Reserve Leefbaarheid ingediend. Gelet op 
deze aanvragen stelden we vast dat in 2020 het budget nog ruimschoots boven 
de  € 100.000 bleef.  Het was dan ook niet nodig een voorstel te doen tot ophoging 
van het budget. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

6.028 We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers. 
Zorgprofessionals ondersteunen, waar nodig en mogelijk, vrijwilligers en mantelzorgers. 
Op deze manier kunnen laatstgenoemden betere hulp bieden en kunnen we 
overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers zoveel mogelijk voorkomen. 

  

Een voorbeeld van dit soort ondersteuning zijn de Veerse welzijnsactiviteiten. 
Verschillende organisaties bieden ondersteuning bij deze activiteiten. Uit deze 
samenwerking is een project Dementievriendelijk Veere ontstaan. Daarnaast subsidiëren 
we Welzijn Veere voor het ondersteunen van vrijwilligers en Stichting Manteling voor 
mantelzorgers. 

Portefeuillehouder: Bert van Halderen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021  

Gestart 

 
Kwaliteit 

Er zijn 373 aanvragen voor de Mantelzorgwaardering gehonoreerd. Op 9 november 
deden we mee aan de landelijke campagne: #deeljezorg. Met deze campagne 
vroegen we aandacht voor mantelzorgers die de zorg combineren met een 
betaalde baan.  
Tijdens de Corona periode lag een groot deel van het werk van de vrijwilligers en 
mantelzorgers stil. We ontvingen geen grote signalen dat er een gemis was. Dit 
kwam waarschijnlijk doordat inwoners zelf initiatieven hebben genomen om hun 
naaste te helpen. Ook Welzijn Veere had in deze periode op diverse manieren 
contact met de inwoners en vrijwilligers.  

  

 
Tijd 

 

 
Geld 
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6.029 We bereiden ons voor op de nieuwe inburgeringswet die in 2021 in gaat. 
De gemeente is mede verantwoordelijk voor het welzijn van alle inwoners. Hierin hebben 
we concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De nieuwe 
inburgeringswet die op 1 januari 2021 in gaat moet hierbij aansluiten zodat wij integraal 
en op maat werken. We maken hiervoor afspraken met verschillende betrokken partijen 
zoals Vluchtelingenwerk. Waar mogelijk trekken we hierbij met de andere Walcherse 
gemeenten op. 

Portefeuillehouder: Bert van Halderen 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021  

Gestart 

 
Kwaliteit 

We onderzochten hoe en waar de gemeente Veere het beste de regie voor de 
uitvoering van de wet kan neerleggen. Hierbij betrokken we de input van Zeeuwse 
werkgroepen en we gingen in gesprek met gemeente Middelburg en Vlissingen. Op 
24 november besloten we de regie, brede intake en het opstellen van het 
persoonlijk inburgeringsplan van de Wet Inburgering onder te brengen bij Orionis 
Walcheren.  

   

  

 
Tijd 

De nieuwe inburgeringswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. 

 
Geld 

 

Wat willen we bereiken? 

D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg 
en ondersteuning. 

De Veerse toegang voor Wmo en Jeugdzorg en Orionis Walcheren zijn de toegang tot 
maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en (financiële) ondersteuning nodig 
hebben. Dit kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN), een Persoonsgebonden Budget 
(PGB) of een uitkering. 

  

Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel 
tevreden is over de toegang via Porthos en Orionis. Sommige metingen zijn verouderd of 
niet toereikend om goede conclusies te trekken door het kleine aantal respondenten. 

  

We zien een stijging van klantaantallen en zorgkosten in de laatste jaren. In 2020 
onderzoeken we hoe we sturing kunnen geven aan deze ontwikkelingen binnen het 



6 Classificatie: Intern

sociaal domein. Dit doen we om de kwaliteit en klanttevredenheid te verbeteren en om 
meer grip op de kostenontwikkeling te krijgen. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

6.030 We zorgen dat de dienstverlening aan onze inwoners via de Veerse toegang Wmo 
en Jeugdzorg in 2020 op peil blijft. 
Vanaf 1 januari 2020 is Porthos opgeheven en heeft de gemeente Veere de toegang voor 
Wmo en Jeugdzorg in de gemeentelijke organisatie ondergebracht en geïntegreerd in de 
afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling. We laten de overgang van de klanten naar de 
nieuwe toegang voor inwoners geruisloos verlopen en houden de kwaliteit op peil. 

We onderzoeken hoe we de toegang intensiever met preventieve voorzieningen kunnen 
verbinden. Dit doen we door afspraken te maken met o.a. Maatschappelijke Werk 
Walcheren (MMW) en Welzijn Veere (SWV). 

Portefeuillehouder: Bert van Halderen 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  

Doorlopend 

 
Kwaliteit 

De overgang van Porthos naar de Veerse toegang verliep goed. We brachten de 
werkvoorraad voor een deel terug, waardoor de lange wachtlijsten van Porthos 
verdwenen. Huisbezoeken vonden daardoor op korte termijn plaats.  

We kregen vanaf maart 2020 te maken met corona. De Toegang heeft zoveel 
mogelijk geprobeerd de werkzaamheden op de normale manier uit te voeren. Waar 
nodig pasten we onze werkzaamheden hierop aan. Onder meer door digitaal 
overleg te voeren met (potentiële) klanten, en mensen die het nodig hebben extra 
aandacht te geven.  

Verder maakten we afspraken met externe partijen om de samenwerking met de 
Toegang te verbeteren. Daarnaast startten we met het updaten van onze 
verordening en nadere regels Jeugd en Wmo, zodat deze goed aansluiten bij de 
Veerse situatie en de werkwijze van de toegang. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

6.031 We volgen klant- en kostenontwikkeling in Wmo- en Jeugdzorgvoorzieningen. 
Op basis van de gegevens analyseren we de ontwikkelingen binnen de Wmo en 
Jeugdzorg. Meer zicht krijgen op klantontwikkelingen is belangrijk om bij te sturen of de 
juiste keuzes te maken. 
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Daarnaast meten we de klanttevredenheid. Uit het jaarlijkse Wmo 
cliëntervaringsonderzoek blijkt dat de klanten over het algemeen tevreden zijn over de 
toegang en de passende zorg. Voor jeugdzorg namen we in 2018 en 2019 ook een 
dergelijk onderzoek af. Het aantal respondenten is echter te klein om conclusies te 
trekken over de klanttevredenheid. 

  

We zien kansen om de onderzoeken te verbeteren. We ontwikkelen en voeren dit binnen 
de wettelijk verplichte kaders uit. De gemeenteraad wordt periodiek over tevredenheid, 
effectiviteit en de kosten van de zorg geïnformeerd. 

Portefeuillehouder: Bert van Halderen 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  

Gestart 

 
Kwaliteit 

We stelden het stuk "Sturen met Inzicht" op. In dit stuk namen we sturingskaders 
op waarmee u kunt sturen op beleid (in het Sociaal Domein). U accordeerde de 
Sturingskaders, samen met de rapportage over de kosten- en klantenontwikkeling 
Wmo, Jeugd en het preventieve veld , op 10 december. We concludeerden dat het 
meten van klanttevredenheid en kwaliteit van zorg beter kon. In 2020 verbeterden 
we onze klantevaluaties. Ook troffen we voorbereidingen voor het verbeteren van 
het klanttevredenheidsonderzoek. 

 
Tijd 

De medewerkers van de Toegang startten  de nieuwe werkwijze voor 
zorgevaluaties. Het verbeteren van het klanttevredenheidsonderzoek bereidden we 
voor. 

 
Geld 

 

Wat willen we bereiken? 

D.6.03 Tenminste 80% van de inwoners ervaart de zorg en ondersteuning die 
ze krijgen als effectief. 

Inwoners die om welke reden dan ook, behoefte hebben aan zorg of ondersteuning 
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdwet, kunnen dit bij ons 
aanvragen. Bij de toekenning kijken we of de directe omgeving hierbij (deels) hulp of 
ondersteuning kan bieden. 

We sluiten contracten af met Wmo- en Jeugdzorgaanbieders zodat de juiste zorg en 
ondersteuning ingezet wordt. De voorzieningen sluiten aan bij de behoefte van de 
inwoners. 
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Wat gaan we daar voor doen? 

6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren. 
We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren en werken 
hierbij samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen. Orionis voert voor ons het 
beleid met betrekking tot werk, inkomen en schulden uit. We richten ons het komende 
jaar op invulling van ons beleidsregisserende rol en concrete verbeteringen in het 
werkleer bedrijf. Daarnaast speelt de centrale vraag: kunnen we onze gemeentelijke 
taken op het gebied van werk, inkomen en schulden efficiënter, effectiever en beter 
uitvoeren? Het perspectief op werk en inkomen voor onze inwoners mag hierbij niet 
minder worden. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  

Gereed 

 
Kwaliteit 

Orionis heeft haar  programmabegroting 2022  - inclusief de eerste 
begrotingswijziging 2021 -  opgeleverd. Het is een beleidsrijke begroting: de 
Kadernota is erin uitgewerkt. In de begroting is een taakstelling opgenomen, die is 
ingegeven door Middelburg en Vlissingen. Deze taakstelling is flink, maar met de 
kennis van nu realistisch en haalbaar, zonder dat het klantbelang wordt geschaad.  

Ook zijn de jaarstukken 2020 opgeleverd. Mede door corona heeft Orionis een flink 
overschot. Voorstel is om dit overschot uit te keren aan de deelnemende 
gemeenten.  Op een deel na: dit zou als bestemmingsreserve bij Orionis blijven 
voor de uitvoeringskosten van TOZO.  

Planning is dat deze stukken in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 
18 mei worden besproken en de raad op 3 juni haar zienswijze geeft.  Daarna 
neemt het algemeen bestuur van Orionis een besluit over de zienswijzen van de 
drie deelnemende gemeenten en worden de begroting(swijziging)  en de 
jaarstukken vastgesteld.  

  

 
Tijd 

 De planning voor de  begroting 2022 en de jaarstukken 2020 loopt volgens 
planning en de wettelijke termijnen. 

 
Geld 

 

6.032 We maken afspraken met zorgaanbieders en leveranciers over wmo- en 
jeugdvoorzieningen. 
Wmo 

Jaarlijks maken we op Walchers niveau (contract)afspraken met zorgaanbieders voor de 
ondersteuning van onze inwoners. Belangrijk is dat de zorg die we inkopen aansluit bij de 
behoefte van onze inwoners. We ontwikkelen de inkoopfunctie in 2020 door en kijken 
naar een bredere Zeeuwse samenwerking voor de Wmo-voorzieningen. 
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Jeugdzorg 

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) sluit voor ons de contracten af met 
zorgaanbieders voor jeugdvoorzieningen. We zien de laatste jaren een forse stijging van 
de kosten in de jeugdzorg. We krijgen steeds meer zicht in de mogelijke oorzaken van de 
stijgingen waardoor we onze sturing verbeteren. Vanaf 2021 ramen we dan ook het 
budget voor de jeugdzorg met 2% af. 

Portefeuillehouder: Bert van Halderen 

Doorlopend 

 
Kwaliteit 

De Inkooporganisatie Jeugd Zeeland (IJZ) is namens de Zeeuwse gemeenten 
belast met het sluiten van contracten met zorgaanbieders. Vanaf 2020 waren er 
veel minder zorgaanbieders gecontracteerd dan in 2019. Dit was het gevolg van 
een bewuste keuze in de aanbesteding van 2019, met als doel de samenwerking te 
stimuleren.  
Voor de crisisdienst (perceel 4 van de IJZ) werd een nieuwe aanbesteding 
afgerond.  

Complexe casusregie werd voorheen opgepakt in de gebiedsteams. In 2020 werkte 
we samen met twee gespecialiseerde jeugdzorgaanbieders die dit, naar grote 
tevredenheid, voor ons uitvoerden. Ook richtten we de Jeugdbeschermingstafel in.  

We stelden, in het kader van jeugdhulpverlening, het project Vaart in Veiligheid 
vast. Hierdoor kon er worden gestart met de pilots in drie Zeeuwse gemeenten.  

De 13 Zeeuwse gemeenten besloten hun contract met Intervence te beëindigen. 
Momenteel wordt gebruikgemaakt van een overbruggingsovereenkomst tot 1 juli 
2021 en de mogelijkheid tot verlenging. De taken van Intervence werden 
overgenomen door de drie andere Gecertificeerde Instellingen (GI) die in Zeeland 
actief zijn. Momenteel werken Intervence, de drie GI's die de taken overnemen en 
de gemeenten samen aan een transitieplan.  

Om de inkoop en kwaliteit van de contracten met de Wmo-zorgaanbieders te 
borgen, besloot u in juni om over te stappen naar het SWVO 
(Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio). U besloot daarmee om 
het contractbeheer, de inkoop, een deel van de financiële administratie en een 
stukje monitoring per 1 januari 2021 te beleggen bij het SWVO.  
We stelden een plan van aanpak op waarin we maatregelen benoemden om de 
kwaliteit van zorg te waarborgen en de kosten te verlagen. Verder maakten we 
afspraken met de zorgaanbieders en vervoerders over hun werkzaamheden in de 
coronaperiode. 

 
Tijd 

Op 31 december liepen onze Walcherse Wmo-contracten met zorgaanbieders af, 
zodat we vanaf 1 januari 2021 verder konden met nieuwe contracten met 
zorgaanbieders, onder de paraplu van het SWVO.  
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Geld 

 

6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen per 2022 
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 verbeteren we het aanbod Beschermd Wonen en organiseren we meer 
passende voorzieningen voor cliënten. Zoals het er nu uitziet, gaat de decentralisatie per 
2022 in. Eind 2019 is de Versnellingsagenda Beschermd Wonen vastgesteld, waarin een 
aantal stappen zijn beschreven ter voorbereiding hierop. Deze voeren we uit. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2021  

Doorlopend 

 
Kwaliteit 

We werkten samen met andere Zeeuwse gemeenten in de voorbereiding van de 
doordecentralisatie. Deze is inmiddels weer met een jaar uitgesteld, en zal nu per 
2023 ingang vinden. Alle acties worden gecoördineerd door het CZW-bureau. Een 
aantal acties uit de Versnellingsagenda Beschermd Wonen zetten we in gang of 
rondden we af. Zo is er een onafhankelijk deskundige aangesteld voor de 
beoordeling van aanvragen Beschermd Wonen en wordt er hard gewerkt aan het 
inkoopkader voor 2022. We onderzoeken de mogelijkheid om deel te nemen aan 
het landelijke programma Weer Thuis. Met betrekking tot toegang en partnerschap 
neemt het college in het najaar een besluit.  
 

 
Tijd 

De decentralisatie van Beschermd Wonen is inmiddels opnieuw met een jaar 
uitgesteld (naar 2023) vanwege de coronacrisis. 

 
Geld 

 

6.026 We voeren de schuldhulpverlening uit op basis van de Kadernota Orionis 
Walcheren 2019-2022 en het Projectplan coördinatiepunt Vroegsignalering. 
Schuldhulpverlening is een belangrijk middel voor Veerse inwoners om regie over eigen 
leven te krijgen en te houden. In de Kadernota Orionis Walcheren wordt beschreven dat 
Orionis Walcheren de wettelijke taken uitvoert op het gebied van Schuldhulpverlening. 
De overige taken zijn belegd in het Projectplan coördinatiepunt Vroegsignalering waar in 
samenwerking met wooncorporaties, CZ en energiemaatschappijen signalen over 
beginnende schulden adequaat worden opgepakt.   

Portefeuillehouder: Bert van Halderen 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  

Gestart 
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Kwaliteit 

Op 30 juni stemden we in met uitvoering geven aan de pilot Meldpunt Geldzorgen 
Walcheren. We informeerden u met een memo. Op 1 juli ging het Meldpunt van 
start.  
Op 14 september stuurden we u een informatieve memo over de vier 
wetswijzigingen die over schuldhulpverlening gaan. Verder zetten we de uitvoering 
van de motie over schuldhulpverlening aan ex-ondernemers in gang.  

  

 
Tijd 

 

 
Geld 
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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 

LISA 2018 691,6 764,7 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 

2015 0,93 1,3 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 

2015 2,51 5,02 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin 
leeft dat van een bijstandsuitkering moet 
rondkomen. 

  

Sociaal 
domein 

20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - 
Arbeidsdeelname 

2018 67,5 67,3 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking 
ten opzichte van de  beroepsbevolking. 

  

Sociaal 
domein 

21 Werkloze jongeren % Verwey Jonker 
Instituut - Kinderen 
in Tel 

2015 0,57 1,56 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).   

Sociaal 
domein 

22 Personen met een 
bijstandsuitkering 

per 10.000 
inw 18jr eo 

CBS - Participatie 
Wet 

2018 11,9 28,3 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 
1.000 inwoners. 

  

Sociaal 
domein 

23 Lopende 
reïntegratievoorzieningen 

per 10.000 
inw 15-65jr 

CBS - Participatie 
Wet 

2018 6,2 31,1 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 
inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 

  

Sociaal 
domein 

24 Jongeren met jeugdhulp % van alle 
jongeren 
tot 18 jaar 

CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

2018 7,8 10,9 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 

2018 1,1 1,2 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 1.000 
inw 

CBS - Monitor 
Sociaal Domein 
WMO 

2018 nb 58 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. 
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Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 

Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 
2019 

Begroting 2020 
primitief 

Begroting 2021 
primitief 

Begroting 2022 
primitief 

Begroting 2023 
primitief 

Baten 11.197 11.296 2.857 2.856 2.856 2.856 

Lasten 24.457 25.960 16.755 17.028 17.081 17.067 

Resultaat -13.260 -14.664 -13.899 -14.173 -14.225 -14.212 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Investering 2020 2021 2022 2023   1000 

Maatschappelijk vastgoed (begroting 2017) S  50 50 50 50    

Nieuwe toegang Wmo- en Jeugdwet S  254 207 207 207    
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