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7. Programma Zorg en 
Welzijn, Onderwijs en Jeugd 
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Inleiding 

Meedoen aan het maatschappelijke leven, betekenisvolle contacten en zinvol bezig zijn. Deze factoren 
hebben een positief effect op de ervaren gezondheid en welzijn van onze inwoners. Zij dragen bij aan een 
gezonde en vitale samenleving waarin iedereen talenten kan ontwikkelen, waar kinderen veilig en gezond 
kunnen opgroeien en kansen krijgen, waar inwoners in verbinding staan met elkaar en mee kunnen doen aan 
het ‘gewone’ leven. Alle inwoners doen zo lang mogelijk zelfstandig, volwaardig en met een aanvaardbare 
kwaliteit mee aan de samenleving en worden ondersteund waar nodig. 

Om dit mogelijk te maken zorgen wij voor een stevige sociale basis en een vangnet voor diegene die het zelf 
(niet meer) redden. Met een sterke sociale basis dragen we bij aan twee effecten, namelijk prettig samenleven 
in vitale en verbonden wijken en buurten en preventie en herstel: mensen in een kwetsbare situaties kunnen 
gewoon meedoen. We investeren in preventie, informele zorg, algemene voorzieningen, vrijwilligerswerk en 
mantelzorg om zoveel mogelijk te voorkomen dat het nodig is dat inwoners een beroep doen op 
maatwerkvoorzieningen. Het zoeken naar nieuwe collectieve oplossingen in de wijk vergt een lange adem. 
Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke ontschotting van budgetten om integrale ondersteuning mogelijk te 
maken. Beide zijn complexe processen. We continueren de ingezette koers en bouwen verder aan de basis die 
in de afgelopen jaren is neergezet. 

Uitdagingen zijn het toenemend beroep op ondersteuning en hulp. De betaalbaarheid en houdbaarheid van 
de jeugdhulp en Wmo staan onder druk. We zien een toename van het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft 
en ook een stijging in de kosten per jeugdige. Ook doen volwassenen steeds meer een beroep op begeleiding. 
De invoering van het inkomensonafhankelijke abonnementstarief (vaste lage eigen bijdrage per huishouden) 
draagt hier negatief aan bij, zoals de toename van huishoudelijke hulp laat zien. Het voorgaande is een 
landelijk beeld. Samen met de Regio Gooi en Vechtstreek monitoren en analyseren we de uitgaven voor 
jeugdhulp en Wmo. Op basis van het inzicht dat we daarbij verkrijgen, nemen we korte- en 
langetermijnmaatregelen om de zorgkosten te beheersen. De kortetermijnmaatregelen voeren we zo snel 
mogelijk in, indien mogelijk al per 2021. Het doel is dat we in de toekomst, aan wie dat echt nodig heeft, nog 
steeds maatwerk kunnen blijven leveren. We zetten daarom in op normaliseren en demedicaliseren. Het gaat 
om de goedkoopst mogelijke adequate oplossing. 

Beleidsontwikkeling 
De visie in het strategisch beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 is nog steeds leidend. In het 1e kwartaal van 
2022 volgt de actualisatie, die vertraagd is door de coronacrisis. Er zal onder andere extra aandacht zijn voor 
monitoring en sturing op ons beleid zoals het ontwikkelen van prestatie-indicatoren. 

Innovatie  
We bouwen verder aan een stevige sociale basis in het Sociaal domein om op langere termijn de 
ondersteuning te kunnen blijven verlenen die nodig is én om als gemeente financieel gezond te blijven. 
Daarvoor zetten we een innovatiebudget in om de ondersteuning aan inwoners in buurten en wijken te 
kunnen versterken. We realiseren een substantiële verschuiving van dure individuele specialistische inzet naar 
de algemene voorzieningen in de wijk, die een breed pakket op het gebied van leefbaarheid, zorg en 
ondersteuning bieden met op termijn naar verwachting lagere kosten.  
 
Corona 
De coronacrisis treft onze inwoners. Kwetsbare groepen worden het hardst geraakt en nieuwe kwetsbare 
groepen ontstaan. Denk aan daklozen, gezinnen onder druk, kinderen met groeiende (leer)achterstanden, 
jongeren met gebrek aan toekomstperspectief, eenzaamheid onder ouderen, mensen die afhankelijk zijn van 
de zorg van anderen en toenemende bestaansonzekerheid voor inwoners die al in een zwakkere sociaal-
economische positie verkeren. De crisis zet een extra druk op deze groepen en dat vraagt om een gemeente, 
die hen ondersteunt om de gevolgen van de crisis op te vangen. Extra aandacht is nog steeds nodig voor 
kwetsbare groepen, en voor alle sectoren in het Sociaal domein die worden geraakt door de crisis, waaronder 
het onderwijs, de kinderopvang, het leerlingenvervoer, de jeugdzorg, maatschappelijke opvang en onze 
zorgpartners. Samen met hen zoeken we naar oplossingen en treffen we ondersteunende maatregelen om te 
zorgen dat de meest kwetsbare inwoners de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben. De coronacrisis is ook 
een kans, bijvoorbeeld versnelde digitalisering, creativiteit in dienstverlening, en nieuwe 
vrijwilligersinitiatieven waarbij wordt omgezien naar kwetsbare inwoners. Deze mooie voorbeelden zien wij in 
Gooise Meren gebeuren. 
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7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein 

Doelstellingen 

7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar 

We bevorderen de eigen kracht van onze jongeren en het gezinssysteem door bij een hulpvraag aan te sluiten 
bij wat de jongeren en hun ouders zelf belangrijk en prettig vinden, waarbij normaliseren en demedicaliseren 
het uitgangspunt is. 

  

 

Maatregelen 

We monitoren de effecten van de inbesteding van leerlingenvervoer op de dienstverlening. 

Kwaliteit 

Het besluit van de gemeenteraden in onze regio om doelgroepenvervoer voor het onderdeel 
Leerlingenvervoer per 1 augustus 2021 in te besteden, is gerealiseerd. De eigen Vervoer BV is 
ondergebracht bij de Regio Gooi- en Vechtstreek (als gemeenschappelijke regeling). Aan de succesvolle 
implementatie ging heel veel voorbereiding  vooraf. Met de uitvoeringsdienst is daarna nauw contact 
gehouden over de effecten van de veranderingen in het leerlingenvervoer.  

De klanttevredenheid was groot, ouders meldden terug dat het vervoer goed verloopt. Dat gold ook voor 
onze contacten met Vervoer BV. Wijzigingen en klachten werden snel door Vervoer BV opgevolgd. We 
constateren dat de inbesteding o.a. een meer optimale dienstverlening aan onze kwetsbare inwoners heeft 
opgeleverd.   
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Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning 

Kwaliteit 

In 2021 hebben wij er zorg voor gedragen dat gezinnen en dus jeugdigen hulp en ondersteuning kregen die 
zij nodig hadden. We hebben daarbij ingezet op versterking: zo mogelijk de oplossing op eigen kracht 
vinden. Als dat niet mogelijk bleek, hebben we  ingezet op een zo optimaal mogelijke dienstverlening door 
onze welzijnsorganisaties in het voorveld (basisvoorzieningen). Als daar niet de oplossing te vinden was, 
dan werd een zo optimaal mogelijke dienstverlening door onze gemeentelijke uitvoeringsdienst sociaal 
domein geleverd. Daarbij is in samenspraak met de inwoners een zo licht mogelijke maar wel passende 
vorm van individuele ondersteuning ingeschakeld.  
Naast deze reguliere dienstverlening hebben we in 2021 vanuit een leer- en verbeterinstelling met onze 
ketenpartners ingezet op de volgende verbeterslagen om een zo licht mogelijke ondersteuning te 
realiseren.   

Verbetering samenwerking met Jeugdgezondheidsdienst 
Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg Jeugd en Gezin (JGGV) is verbeterd. De JGGV heeft een vast 
gezicht op de scholen en neemt deel aan de Zorgadviesteams (ZAT's) om op deze manier laagdrempelig en 
herkenbaar te kunnen adviseren en wegwijzen. Er moet wel actief aan gewerkt blijven worden.  

Beter bereiken van eenzame jongeren 
Jongerenwerkers hebben gewerkt  met "Join Us" om eenzame jongeren te bereiken, te coachen en te 
helpen een groter netwerk te krijgen en te behouden (Innovatiefonds). Na een lastige start zijn er 2 groepen 
jongeren gestart. Voor de meeste van deze jongeren is het niet alleen bij de wekelijkse bijeenkomsten van 
Join Us gebleven, maar zijn ook andere zinnige dingen gaan doen.   

Plan 18  
Dit betreft het laagdrempelig ondersteunen van jongeren op maat bij de overgang naar volwassenheid, 
indien zij daar niet op eigen kracht of met steun van hun eigen ouders toe in staat waren. Dit is inmiddels 
een reguliere vorm van ondersteuning.  

Zorgen dat meer kwetsbare jongeren onderwijs volgen 
Jeugdhulp in speciaal onderwijs: hierdoor konden ook jeugdigen in een kwetsbare positie onderwijs volgen. 
Uitvoering verliep conform planning.  

Betere aansluiting Zorg en onderwijs volgt in 2022 
In 2021 zou de samenwerking en afspraken met het onderwijs verder uitgewerkt worden om passend 
onderwijs, zorg én onderwijs nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit is, mede door de Coronacrisis, nog 
niet gelukt. Dit zal in 2022 nader uitgewerkt worden.   

Stimuleren van pleegouderschap 
De publiekscampagne 'Groen Licht' heeft in november 2021 bij inwoners aandacht voor pleegzorg 
gevraagd. De pleegzorgaanbieders lieten hiermee zien dat een pleegouder voor een kind het licht op groen 
zet. Ook is er een website ingezet die veel informatie bevat voor pleegouders en inwoners die 
geïnteresseerd  zijn om pleegouder te worden.  

Structurele ondersteuning van gezinnen waar ouders psychische of verslavingsproblematiek hebben 
In 2021 hebben we vastgesteld dat deelname aan de pilot Buitenshuisproject in Gooise Meren een succes 
was. Dit project was gericht op kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) 
van 0-18 jaar die opgroeien in een onveilige gezinssituatie. In het project kunnen deze kinderen voor in ieder 
geval twee jaar terecht bij kinderopvang, BSO of een vorm van vrijetijdsbesteding terwijl ze gewoon thuis 
blijven wonen. De inzet van reguliere kinderopvang voor kinderen in combinatie met begeleiding aan het 
gezin door een linking pin vanuit Jeugd en Gezin, bracht in korte tijd bij de deelnemende gezinnen veel rust. 
Het college heeft in november 2021 besloten om de Buitenshuisaanpak structureel voort te zetten vanaf 
januari 2022.  

Uitvoeren analyse functioneren regionale expertteam complexe problematiek 
Het regionale expertteam dat in 2018 was ingericht, is bedoeld voor zeer complexe jeugdzaken. In de 
afgelopen 4 jaar is regiobreed slechts 4 keer een casus ingebracht. In 2021 heeft een eerste analyse van de 
oorzaken hiervan plaatsgevonden. Een oorzaak is o.a. dat het regionale Consultatie en Adviesteam al veel 
casuïstiek zelf oploste. Dit Consultatie- en Adviesteam biedt ondersteuning aan huisartsen en 
gemeentelijke jeugdconsulenten. Dit team bestaat uit  jeugdartsen, GZ-psycholoog en orthopedagoog en 
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gedragswetenschapper. Het expertteam is zo op achtergrond geraakt. Geconstateerd is dat herijking van 
het expertteam dus nodig is. Deze herijking is gepland voor 2022.  

Voorkomen uithuisplaatsingen 
De pilot tussenvoorziening heeft een looptijd van 2 jaar (2021-2022). Doel van de tussenvoorziening is een 
time-out uithuiscrisisplaatsing om definitieve uithuisplaatsing te voorkomen. Het biedt het gezin een 
periode van rust waarin het gezin geholpen wordt om een oplossing te vinden anders dan definitieve 
uithuisplaatsing. In een overleg aan een doorbraaktafel wordt dan in samenspraak met het gezin een 
definitieve oplossing  bepaald. Daarbij is terug naar huis met ambulante begeleiding de meest gewenste 
oplossing. Evaluatie is voorzien in de loop van 2022. De eerste ervaringen zijn echter dat het gesprek aan de 
doorbraaktafel geen betere oplossingen bracht en voor het gezin als dubbel werd ervaren met eerdere 
gesprekken tijdens het ondersteuningstraject. In 2022 wordt bij de evaluatie van de tussenvoorziening ook 
de werking van de doorbraaktafel geëvalueerd.  

Structurele inzet outreachend werken van jongerenconsulent  
De Pilot outreachend jongerenconsulent (Innovatiefonds) is geëvalueerd en deze functie is succesvol 
gebleken en inmiddels overgezet naar een vaste formatie.   

Versnellen van de jeugdbeschermingsketen 
De samenwerkende gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek, de Raad van de Kinderbescherming en de 
Gecertificeerde Instellingen die samen de jeugdbeschermingsketen vormen, zijn in 2021 samen met de 
voorzitters van het Overleg Veilig Verder twee pilots van een jaar gestart om versnelling te realiseren in de 
jeugdbeschermingsketen. Doel van de pilots is  zowel het doen van onderzoek naar eventuele noodzaak van 
een jeugdbeschermingsmaatregel als het afsluiten van zo een  maatregel efficiënter en meer transparant te 
laten verlopen. Het gaat om de volgende twee pilots: 
1. Onderzoekstafel: Overleg Veilig Verder ook als onderzoekstafel inrichten voor start onderzoek Raad van 
de Kinderbescherming. 
2. Toetsen ter tafel: het afsluiten jeugdbeschermingsmaatregel ook in gezamenlijkheid toetsen aan een 
tafel.   
Ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken bleek bij het opmaken van een tussenstand dat er nog 
geen casussen voor de onderzoekstafel ze zijn aangedragen. In 2022 evalueren wij hoe dat komt. 

 

Doelstellingen 

7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder 

De hulpvraag van onze inwoners is het uitgangspunt. Op basis van o.a. het jaarlijkse cliëntonderzoek (Ceo 
Wmo) krijgen we een beeld van hoe cliënten de hulp- en ondersteuning ervaren. De klantreis van hulpvraag tot 
(verlengen) zorgplan en bijhorende beschikking én de evaluatie van casussen levert ons informatie op 
waarmee we op doelmatige inzet kunnen (bij)sturen. Met de toenemende zorgvraag is dit een uitdaging. 

  

 

Maatregelen 

We monitoren uitgaven Wmo-maatwerk 

Kwaliteit 

We monitoren maandelijks de uitgaven voor de individuele Wmo-hulpvoorzieningen door data te 
analyseren en te duiden.  
Consulenten hebben cursussen gevolgd over de nieuwe afgesloten contracten met zorgaanbieders, de 
aangeboden producten en de kosten daarvan. In iedere beschikking is de kostprijs van de voorziening 
genoemd. 
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Wmo-vervoer (sociaal-recreatief) wordt per 1 januari 2021 inbesteed 

Kwaliteit 

Het besluit van de gemeenteraden in onze regio om doelgroepenvervoer voor het onderdeel Wmo-vervoer 
per 1 januari 2021 in te besteden, is gerealiseerd. De eigen Vervoer BV is ondergebracht bij de Regio Gooi- 
en Vechtstreek (als gemeenschappelijke regeling). Aan de succesvolle implementatie ging heel veel 
voorbereiding  vooraf. De transitie van de Wmo-taxi is goed verlopen. Met de uitvoeringsdienst is daarna 
nauw contact  gehouden over de effecten van de veranderingen in het Wmo-taxivervoer. De 
klanttevredenheid was over het algemeen goed. Dat gold ook voor onze contacten met Vervoer BV. 
Wijzigingen en klachten werden snel door Vervoer BV opgevolgd. We constateren dat de inbesteding o.a. 
een meer optimale dienstverlening aan onze kwetsbare inwoners heeft opgeleverd.   

 

Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning 

Kwaliteit 

In 2021 hebben wij er zorg voor gedragen dat inwoners die hulp en ondersteuning kregen die zij nodig 
hadden. We hebben daarbij ingezet op versterking: zo mogelijk de oplossing op eigen kracht vinden. Als dat 
niet mogelijk bleek, hebben we zorggedragen voor een zo optimaal mogelijke dienstverlening door onze 
welzijnsorganisaties in het voorveld (basisvoorzieningen). Was daar de oplossing ook niet te vinden, dan is 
ingezet op een zo optimaal mogelijke dienstverlening door onze gemeentelijke uitvoeringsdienst Sociaal 
domein. Daarbij is in samenspraak met de inwoners een zo licht mogelijke maar wel passende vorm van 
individuele ondersteuning ingezet.  

We hebben vanuit een leer- en verbeterinstelling met onze ketenpartners ingezet op de volgende 
verbeterslagen voor een zo licht mogelijke ondersteuning.  

Oplossen woonproblemen 
Voor het oplossen van woonproblemen voor kwetsbare groepen zijn de volgende twee pilots gestart:   

Pilot Kamers met Aandacht 
Kamers met Aandacht zoekt voor jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg kamers bij particulieren. Het 
initiatief is in januari 2021 van start gegaan in regio Gooi en Vechtstreek voor de duur van 2 jaar en in maart 
2021 gelanceerd. Er is een samenwerking aangegaan met o.a. Levvel, Youké en Leger des Heils. Bij de 
tussenevaluatie (juli 2021) bleken er regionaal 2 matches gemaakt, waarvan 1 in Gooise Meren. Bij aanvang 
was het streven om in 2021 regionaal 10 matches te maken. Dat is niet gehaald. De vermoedelijke oorzaak 
is dat er minder aanbod door verhuurders was dan verwacht en waren matches van huurder en verhuurder 
niet altijd mogelijk. Er is ingezet op wervingsactiviteiten.    

Pilot tijdelijke huisvesting 
De (regionale) ontwikkeling van  het project ‘In Between Places+’, voor spoedzoekers met een 
ondersteuningsvraag ligt op koers. Er zijn wijkgerichte afspraken met de corporaties gemaakt over 
interventiewoningen. Daarbij is er onderscheid gemaakt tussen inwoners die kunnen doorstromen naar 
reguliere huisvesting in de wijk, waarvoor voldoende maatregelen genomen zijn, en 'wijkongeschikte' 
inwoners waar nu prioriteit aan gegeven wordt  (voor onze gemeente jaarlijks 1 tot 2 gevallen). De 
bestaande mogelijkheden zitten vol (bijv. Keerpunt Zuid); het knelpunt is het tekort aan geschikte tijdelijke 
locaties. 

 

Doelstellingen 

7.1.3 Optimale toegang tot dienstverlening 

Inwoners weten waar zij terechtkunnen met hun hulpvraag, zowel via het loket als digitaal. 
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Maatregelen 

Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening 

Kwaliteit 

Doorlopend proces 
De evaluatie van onze dienstverlening is een regulier en doorlopend proces.  

Administratieve lastenverlichting 
In het Project Administratieve lastenverlichting zijn de meest urgente knelpunten met aanbieders en lokale 
uitvoeringsdienst opgepakt, bij de implementatie van de inkoop individuele voorzieningen sociaal domein 
in 2021. Het doel van lage administratieve lasten krijgt doorlopend de aandacht, er zijn regelmatig 
verbeteringen doorgevoerd.   

Frontoffice Telefonie 
Het project Frontofficie Telefonie is afgerond conform het dienstverleningsprogramma. De eerste opvang 
telefonie vindt inmiddels plaats bij opgeleide SKILLS teams van de Frontoffice.   

 

Doelstellingen 

7.1.4 Informatievoorziening optimaliseren 

De informatie vanuit de gemeente naar inwoners is toegankelijk en begrijpelijk, zowel door middel van 
informatiebrochures en -folders als via de website. 

 

Maatregelen 

Sociale kaart implementeren en bekendmaken 

Kwaliteit 

Er is bij onze inwoners en organisaties behoefte aan een overzicht van lokale instellingen op het gebied van 
welzijn, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening. Inmiddels is er de Gids Wonen, Welzijn en 
Zorg (uitgebracht door Versa Welzijn) waarin veel informatie over een groot aantal diensten of activiteiten 
van diverse organisaties is te vinden. Ook zijn er flyers over het aanbod van het Netwerk vrijwillige thuishulp 
en over de activiteiten van het Netwerk Meedoen. Er is dus al veel van de gewenste informatie beschikbaar. 
dit in aanmerking nemende en vanwege prioriteitstelling in de werkzaamheden is niet onderzocht of naast 
deze beschikbare informatie er nog een meerwaarde kan zijn van een eventueel (nog te 
ontwikkelen) sociale kaart. En hoe deze is te koppelen aan de digitale kaarten die horen 
bij de Omgevingsvisie. Dit wordt doorgeschoven naar 2022. 
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7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar 

Doelstellingen 

7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten 

We willen kinderen van -9 maanden tot jongeren van 27 jaar in beeld hebben en houden. We hebben met de 
ketenpartners die de kinderen zien, afspraken over vroegsignalering en preventieve maatregelen. 

  

 

Maatregelen 

Opstellen integrale jeugdnota 

Kwaliteit 

In 2021 is hard gewerkt aan het opstellen van een integrale jeugdnota en ligt er een concept. In november 
2021 is de Rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar het jeugdzorglandschap in Gooise Meren. 
Vanuit dit onderzoek verwachten wij medio 2022 aanbevelingen waarmee we de (concept) jeugdnota 
kunnen actualiseren zodat deze nota voor de gemeenteraad een beter sturingsinstrument zal zijn. In 
december 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over het aanhouden van het aanbieden ter 
besluitvorming van de nota integraal jeugdbeleid aan de gemeenteraad.  

 

Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning 

Kwaliteit 

Onderwijs-zorgarrangementen 
De uitvoering van de onderwijs-zorgarrangementen verloopt volgens planning. Dit betreft de 
samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning 
nodig hebben. Hierbij werken ouders, school en jeugdhulp samen.  Met de voorbereiding om de onderwijs-
zorgarrangementen structureel in kunnen inbedden door middel van een nieuwe inkoop, is gestart. 
De uitvoering van de Buitenschoolse Opvang (BSO) Dynamo verloopt volgens planning en is geëvalueerd. 
De conclusie van de evaluatie is dat we BSO Dynamo voor de komende drie jaren continueren.  

"Stevig Ouderschap" 
Door Jeugd en Gezin is de methode "Stevig Ouderschap" ingezet (Innovatiefonds). Kwetsbare ouders zijn 
vanaf de geboorte van de baby intensief ondersteund door een jeugdverpleegkundige aan huis. Het is een 
zeer succesvolle interventie en duurt 2 jaar. Tijdens coronatijd was de behoefte aan deze extra inzet nog 
groter. In totaal worden inmiddels 22 gezinnen ondersteund.  

Netwerkbijeenkomsten Jeugd 
Er zijn verschillende digitale netwerkbijeenkomsten Jeugd georganiseerd. Hieraan doen o.a. mee: 
stichting  MEE, Jeugd en Gezin, Leerplicht, jeugdconsulenten van onze uitvoeringsdienst.  

 

Doelstellingen 

7.2.2 Voorkomen van onderwijsachterstand 

We willen dat alle kinderen onderwijs volgen en zich kunnen ontwikkelen. Om onderwijsachterstand te 
voorkomen, hebben we gerichte aandacht voor onderwijsachterstanden en het vergroten van kansen voor 
leerlingen. 
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Maatregelen 

Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid 

Kwaliteit 

De uitvoering van het nieuwe Onderwijskansenbeleid is eind 2020 gestart en verloopt volgens planning. In 
2021 zijn SKBNM en Versa Welzijn begonnen met projecten (zoals Ouder & co) om ouderbetrokkenheid te 
vergroten. De eerste ervaringen zijn positief. De projecten worden in 2022 voortgezet.   

 

Doelstellingen 

7.2.3 Aanpakken van Jeugdwerkloosheid 

We bestrijden jeugdwerkeloosheid op regionale schaal door jongeren middels een passende opleiding vaardig 
te maken voor de arbeidsmarkt. Opleidingen moeten aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarbij 
vindt samenwerking plaats met het (MBO-)onderwijsveld, de werkgevers en het Regionaal Bureau 
Leerlingzaken (RBL). 

 

Maatregelen 

Inzet op kwetsbare jongeren 

Kwaliteit 

Voor de duur van drie jaar werkt een Jongerenconsulent outreachend vanuit het team Maatschappelijke 
Zorg. Deze consulent heeft zich gericht op kwetsbare jongeren die afglijden in de maatschappij. Het doel is 
de jongeren terug naar school te laten gaan, aansluiting te vinden in hun gezin en weg te blijven van 
negatieve invloeden. De functie van Jongerenconsulent is inmiddels structureel.  

Zie ook programma 6.1 Van school naar werk. 

 

Doelstellingen 

7.2.4  Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting 

Met het integraal huisvestingsplan onderwijs als uitgangspunt willen we voldoende en adequate duurzame 
toekomstbestendige huisvestingsvoorzieningen voor het onderwijs realiseren en in stand houden, dat zoveel 
mogelijk aansluit bij de eisen en wensen van de gebruikers in het onderwijs. 
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Maatregelen 

Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs 

Kwaliteit 

Het opstellen van een integraal plan lokalen bewegingsonderwijs is doorgeschoven naar 2022, in verband 
met prioritering van o.a. het uitvoeren van het integraal huisvestingsplan en het uitwerken van de 
programma-benadering voor onderwijshuisvesting. 

 

Leerlingenprognoses 

Kwaliteit 

In 2021 zijn nieuwe leerlingenprognoses opgesteld. Deze leerlingenprognoses gebruiken we bij de 
uitvoering van het IHP. Zo hebben we de cijfers gebruikt om o.a. bij de start van de definitiefase van KC De 
Meerstroom (IKC Muiderberg) de cijfers uit het IHP te herijken om te zorgen dat de plannen die worden 
uitgewerkt zo goed mogelijk daarop aansluiten. 

 

Realiseren van kindcentrum Muiderberg 

Kwaliteit 

Het Kindcentrum Muiderkring in Muiden is in oktober 2021 opgeleverd en is per januari 2022 in gebruik 
genomen door de scholen en kinderopvang. Met de realisatie van het kindcentrum is er voor 587 leerlingen 
nieuwe onderwijsruimte gecreëerd. Dat betekent dat er in Muiden voldoende onderwijsruimte is tot en met 
de voorspelde piek van het aantal leerlingen in 2030.   

Andere ontwikkelingen zijn de volgende. In 2021 zijn de Juliana Daltonschool en de Indonschool opnieuw in 
gebruik genomen na een flinke renovatie. We hebben tijdelijke huisvesting georganiseerd voor de P.C. 
Hooftschool in Muiden en een tijdelijke speellokaal voor de Jozefschool in Muiden. Er is meer duidelijkheid 
over de uitgangspunten voor de restauratie van de Vondelschool. Daarnaast zijn we een gestart met de 
uitwerking van een programma-benadering voor onze onderwijshuisvesting en werken we samen met de 
VO-scholen aan een update van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de VO-scholen. Dat krijgt in 2022 
verder vorm. 

 



   13 

Classificatie: Intern

7.3  Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen 

Doelstellingen 

7.3.1 Collectieve voorzieningen versterken 

Collectieve voorzieningen zijn onderdeel van de sociale basis. Met een sterke sociale basis dragen we bij aan 
twee effecten: 1. Prettig samenleven in vitale en verbonden wijken en buurten 2. Preventie en herstel: mensen 
in kwetsbare situaties kunnen gewoon meedoen in de eigen buurt. 

 

Maatregelen 

Herijken subsidiebeleid 

Kwaliteit 

In de subsidieverlening vragen we inmiddels extra aandacht voor doelmatige inzet van gelden. Met Versa 
Welzijn is er een reeks gesprekken gevoerd over de maatschappelijke opgaven die we samen zien, en hoe 
het welzijnswerk hieraan kan bijdragen met welk maatschappelijk effect. De opbrengst van deze 
gesprekken wordt meegenomen in de toekomstige subsidieverlening.  

 

Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen. 

Kwaliteit 

Pilot laagdrempelige ontmoetingsgroep dementerenden 
Er is in augustus 2021 een pilot gestart voor een extra laagdrempelige ontmoetingsgroep voor met name 
licht-dementerenden. Deze pilot bij Versa Welzijn loopt door tot 31 maart 2022. Het doel is om hiermee 
geïndiceerd maatwerk voor dagopvang te voorkomen. Alle plekken in de groep zijn inmiddels bezet. 
Zorgaanbieder King Arthur Groep (KAG) heeft de 1e stappen gezet voor een doorgaande lijn in de 
begeleiding van dementerenden en heeft daarbij de samenwerking gezocht met Versa Welzijn 
(Geheugenhuis).  

Welzijn op recept  
In 2021 is subsidie toegekend door het ministerie van VWS voor de implementatie Welzijn op Recept. Dit is 
een bewezen effectieve methode gericht op de verbetering van vroegsignalering en tijdige activering van 
inwoners met psychosociale problematiek. Daarnaast draagt de methode bij aan een duurzame 
samenwerking tussen de huisarts, eerstelijnsmedewerkers en de welzijnswerkers. In 2021 hebben wij 
voorbereidingen getroffen zodat deze methode van start kan gaan.  
In 2022 gaan we in Muiden van start met het project, waarbij we worden ondersteund door het landelijk 
kennisnetwerk Welzijn op Recept.    

Inzet extra gelden vanwege Corona 
Er zijn coronagelden vanuit het Rijk aan maatschappelijke partners zoals Versa Welzijn, Vier het leven, 
Jeugd en Gezin, Maatjesproject toegekend voor het organiseren van extra activiteiten voor onze 
(kwetsbare) inwoners, ter stimulans van het sociaal welbevinden. Denk aan extra huisbezoek, intensivering 
wijkgericht kinderwerk, meer ontmoetingsmomenten in de wijk door vaker koffie en soep uit te delen, de 
openstelling van het Geheugenhuis ook in de zomervakantie, extra beweegactiviteiten bewonersgroepen, 
de aanschaf van een duofiets, en meer.  
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Doelstellingen 

7.3.2 Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar, niet alleen in de wereld van zorg en welzijn, maar ook op het terrein van sport, 
kunst en cultuur, onderwijs en natuur e.d. Het vrijwilligerswerk staat onder druk vanwege de drukke agenda 
die mensen hebben (werken, huishouden/gezin, mantelzorg, opleiding, hobby's e.d.). 

 

Maatregelen 

Een duurzame ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk. 

Kwaliteit 

Het Netwerk vrijwillige thuishulp heeft een plan gemaakt voor versterking van het vrijwilligerswerk in het 
sociaal domein. Het doel is onder meer het versterken van de onderlinge samenwerking, het delen van 
kennis en expertise en een goede bekendheid van het netwerk bij onze inwoners. De gemeente schuift ook 
bij dit netwerk aan. 

 

Doelstellingen 

7.3.3 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen 

Volgens de nieuwe Wet inburgering, die op 1 juli 2021 ingaat, is de gemeente verantwoordelijk voor onder 
andere de inkoop van inburgeringslessen en het afnemen van een brede intake (zie programma 6 voor 
participatie door statushouders). 

 

Maatregelen 

Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen 

Kwaliteit 

In 2021 hebben wij een aanbesteding doorlopen voor de inkoop van de inburgeringslessen. Deze bestaan uit 
3 taalroutes: de zelfredzaamheidroute (Z- route), de reguliere route (B1-route) en de route die de 
inburgeraar voorbereidt op vervolgonderwijs (onderwijsroute). Uiteindelijk is de aanbesteding voor de Z-
route en de B1-route succesvol afgerond. Met betrekking tot de onderwijsroute zijn de gelden uit het Rijk 
dusdanig laag gebleken dat er in eerste instantie geen inschrijvingen zijn gekomen op deze route in de 
aanbesteding. Door een aanpassing in de prijsstelling zijn we inmiddels wel in staat geweest om de 
onderwijsroute aan te besteden.  

 

Vaststellen verordening inburgering 

Kwaliteit 

In 2021 heeft het rijk bepaald dat de nieuwe wet Inburgering werd uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarbij is 
ook bekend geworden dat het niet noodzakelijk is om een aparte verordening Inburgering vast te stellen, 
maar dat onderwerpen betreffende inburgering kunnen worden meegenomen bij het herformuleren van de 
verordening participatie. Deze verordening wordt opgesteld in 2022.  
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Doelstellingen 

7.3.4 Volwasseneducatie stimuleren 

Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat laaggeletterde inwoners kunnen rekenen op ondersteuning, 
zodat zij niet belemmerd worden in het dagelijks functioneren, waardoor ook zij economisch en 
maatschappelijk meedoen in de samenleving. 

 

Maatregelen 

Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners 

Kwaliteit 

In 2021 is de uitvoering van het regionale actieplan laaggeletterdheid gestart. De projecten hebben, mede 
door de coronacrisis, vertraging opgelopen. In november 2021 is een projectleider aangesteld die een 
regionaal jaarplan voor 2022 heeft opgesteld dat deels lokaal uitgevoerd gaat worden, zoals het project 
Voel je goed. 

 

Doelstellingen 

7.3.5 Wonen met zorg 

We brengen wonen en zorg dichter bij elkaar. De vraag naar passende woonruimte, met allerlei varianten van 
ambulante zorg en ondersteuning, is toegenomen en dreigt er een tekort. Inwoners blijven, als ze ouder 
worden, langer zelfstandig thuis wonen dan vroeger. Ook zijn er meer kwetsbare inwoners die na een 
begeleidingstraject, in bijvoorbeeld een instelling voor beschermd wonen of een pleeggezin, zelfstandig willen 
en kunnen wonen. We werken hierbij nauw samen met programma 4 Wonen. Voor de maatregelen verwijzen 
we naar programma 4.3.2. 
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7.4 Omzien naar elkaar 

Doelstellingen 

7.4.1 Sociaal verbonden gemeenschap 

Vanwege het belang van sociale cohesie in wijken is ons uitgangspunt: een inclusieve samenleving, iedereen 
doet mee, en iedereen hoort erbij. 

  

  

 

Maatregelen 

Lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid" 

Kwaliteit 

We hebben in  2021 twee bijeenkomsten georganiseerd vanuit het lokale netwerkbijeenkomst "Een tegen 
Eenzaamheid". Circa 30 partners hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten. Het programma omvatte 
theater, een ervaringsverhaal en inhoudelijke workshops. In het netwerk is afgesproken om  in het vervolg 
jaarlijks twee netwerkbijeenkomsten te organiseren. 

 

Doelstellingen 

7.4.2 Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte 

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen die hulp behoeven en samen met onze maatschappelijke partners 
en de sociale kring die om hen heen staat, ondersteunen we onze mantelzorgers. 

 

Maatregelen 

Uitvoering van mantelzorgondersteuning. 

Kwaliteit 

In 2021 hebben wij het strategisch Beleidsplan en Actieplan Mantelzorg opgesteld, dat nu in een 
afrondende fase zit. Het beleidsplan wordt naar verwachting begin 2022 vastgesteld. De opbrengst van de 
pilot Klantreis en de input van het panel van mantelzorgers nemen we hierin mee. Zo bleek dat er 
onbekendheid is met bestaande instrumenten die bijvoorbeeld mantelzorgers helpen inzicht te krijgen in de 
eigen draaglast en draagkracht, zoals het instrument Bord(je) Vol. Er blijken tegelijk ook kansen te zijn om 
met dergelijke instrumenten de handelingsverlegenheid die professionals soms hebben richting 
mantelzorgers, weg te nemen. Uit de gesprekken met mantelzorgers kwam naar voren dat zij vaak 
vraagverlegenheid hebben en (te) laat hulp inroepen. Ook de route naar mantelzorgondersteuning bleek 
niet duidelijk. Deze en andere aandachtspunten zullen als verbeterkansen in het beleidsplan en actieplan 
worden meegenomen.  
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7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl 

Doelstellingen 

7.5.1 Gezond leven voor iedereen 

Wij promoten samen met de regio en de GGD een gezonde leefstijl voor al onze inwoners. 

 

Maatregelen 

Bevorderen van een gezonde leefstijl 

Kwaliteit 

Campagnes 
Als gevolg van de Corona maatregelen zijn de campagnes omtrent alcohol en jeugd stil gelegd.  

Mysteryshop onderzoek:  
In 2021 zijn in de regio verkooppunten van alcohol onderzocht op verkoop aan minderjarigen. Er zijn 293 
locaties bezocht, waarvan 73 locaties in Gooise meren, door mysteryshoppers om na te gaan hoe de 
verkoopkanalen zich houden aan de leeftijd (check) bij verkoop van alcohol aan jongeren. Vergelijking met 
voorgaande jaren is niet mogelijk omdat eerder in onze regio slechts enkele locaties werden bezocht. In 
vergelijking met de landelijke nalevingscijfers is de naleving in onze regio hoger.   

Preventie en handhaving 
Het nieuwe Preventie en Handhaving Plan Alcohol Jeugd 2021-2025 (PHP) is in 2021 aangenomen door de 
gemeenteraad. Er zijn regionaal ambtelijke werkgroepen gevormd om hier in 2022 invulling aan te geven.  

JOGG (Jeugd Op Gezond Gewicht) 
Via JOGG zijn diverse projecten en interventies gerealiseerd, zoals de pilot Beweegvriendelijke 
schoolomgeving, de week van de gezonde jeugd en de week voor de Mediawijsheid en de doorontwikkeling 
van gezonde sportkantines. 

 

Inzet op dekkend AED-netwerk 

Kwaliteit 

In 2021 hebben wij samen met de Stichting Hartslag Nu gewerkt aan een dekkend AED-netwerk. Door 
acties zoals flyercampagnes en reanimatiecursussen zijn veel inwoners en sponsoren bereikt. We hebben in 
het afgelopen jaar ruim 20 AED’s, die 24-uur per dag bereikbaar zijn, toegevoegd aan het bestand. Dankzij 
enthousiaste inwoners zijn er in sommige wijken meer AED’s geplaatst dan het minimum aantal gewenst. 
Ook het aantal van aangemelde burgerhulpverleners is toegenomen. De dekking van het netwerk in Gooise 
Meren is compleet met het plaatsen van nog 1 AED in het eerste kwartaal 2022.  

 

Nieuw gezondheidsbeleid 2022-2025 

Kwaliteit 

In 2021 hebben wij gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuw gezondheidsbeleid voor de periode 
2022-2025. In september 2021 zijn de resultaten van de gezondheidsmonitor voor volwassenen en senioren 
beschikbaar gekomen. Deze informatie vormt de basis voor ons gezondheidsbeleid. De nota 
gezondheidsbeleid wordt naar verwachting in februari 2022 vastgesteld. 
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Doelstellingen 

7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden 

Onze inwoners moeten gebruik kunnen blijven maken van goed bereikbare eerstelijns- en 
tweedelijnsvoorzieningen in de gezondheidszorg, waarmee zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. 

 

Maatregelen 

Zorg dichtbij 

Kwaliteit 

In 2021 is de samenwerking met de regionale huisartsenorganisatie Gooi en Omstreken versterkt. Ook is op 
regionaal niveau overleg opgestart met zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor het opstellen van een 
samenwerkingsagenda. In het kader van het programma Zorg Dichterbij hebben we deelgenomen aan  de 
regionale bijeenkomst van ziekenhuis Tergooi om samen in één dag een aanpak voor knelpunten in de zorg 
te bedenken, zoals de verbetering van de onderlinge afstemming over hulp en zorg bij cliënten in de 
thuissituatie.  
Met zorgaanbieders en woningcorporaties is in 2021 actief overleg gevoerd over de woonopgave voor 
ouderen en kwetsbare doelgroepen. 
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7.6 Bescherming en Opvang 

Doelstellingen 

7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen 

De meest kwetsbaren in de samenleving krijgen de bescherming, hulp, ondersteuning en opvang die zij nodig 
hebben, zodat zij niet maatschappelijk uitvallen en/of weer mee kunnen doen aan de samenleving. 

 

Maatregelen 

Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang 

Kwaliteit 

Decentralisatie 
Beschermd wonen wordt een taak van álle gemeenten, en niet alleen van centrumgemeenten zoals nu het 
geval is. Deze reeds in 2021 geplande verandering zou ingaan per 2022. Er komt een nieuwe verdeling van 
het beschikbare geld maar de ingangsdatum is opnieuw uitgesteld, dit keer tot 2023. Dat betekent dat de 
centrumgemeente Hilversum feitelijk nog financieel verantwoordelijk blijft voor beschermd wonen. Ook 
het zogenaamde woonplaatsbeginsel gaat in per 2023. Dat laatste betekent dat vanaf 2023 een gemeente 
zelf de kosten draagt voor de eigen inwoners wanneer een nieuwe indicatie Beschermd Wonen wordt 
afgegeven.  Betreffende gemeente ontvangt daarvoor een uitkering van het Rijk. De regiogemeenten 
hebben afgesproken om deze middelen over te dragen aan de GR Regio Gooi en Vechtstreek, zodat 
onveranderd sprake blijft van een gedeelde financiële verantwoordelijkheid. In de eerste helft van 2022 
maken de regiogemeenten verdere afspraken over budgetten, risico's en dergelijke.   

Overgang naar de Wet langdurige zorg ( Wlz) 
In 2021 is een groot aantal inwoners met een indicatie voor Beschermd wonen overgegaan naar de Wlz. Dit 
betekent dat het aantal gemeentelijke plekken voor beschermd wonen is gereduceerd.   

Wet verplichte GGZ 
Er heeft een positieve evaluatie plaatsgevonden over de regionale en lokale resultaten en uitvoering van de 
Wet verplichte GGZ.  

 

Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 

Kwaliteit 

Het nieuwe regionale beleidsplan is eind 2021 in alle regiogemeenten vastgesteld en heeft als looptijd 2022-
2025. Het beleidsplan heeft als doel dat inwoners zo lang en zo zelfstandig als mogelijk veilig en beschermd 
thuis wonen. Ook wanneer het gaat om inwoners met psychische of psychosociale problemen en/of  op 
afstand 24/7 toezicht nodig hebben.  
De regionale uitvoering en lokale uitwerking (van met name de acties onder de  noemer Preventie en 
perspectief en de huisvestingsopgaven) nemen aanvang in 2022.  

 

Doelstellingen 

7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling 

Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door een partner, ex-partner, familielid, vriend of vriendin. Dit 
kan lichamelijk, seksueel of emotioneel geweld zijn. Kindermishandeling en oudermishandeling zijn ook 
vormen van huiselijk geweld.  
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Je veilig voelen is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Daarom willen we dat huiselijk 
geweld stopt. De inzet vanuit het sociaal domein gebeurt in nauwe samenhang met programma 2 Veiligheid. 

 

Maatregelen 

Faciliteren Veilig Thuis 

Kwaliteit 

Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, ouderenmishandeling 
of kindermishandeling. Ook in 2021 konden slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht bij 
Veilig Thuis voor deskundige hulp en advies. Op basis van de informatie die Veilig Thuis krijgt van direct 
betrokkenen zelf en eventueel van betrokken professionals doet Veilig Thuis wat nodig is, zoals:   

1. Direct handelen in crisissituaties om de veiligheid te herstellen; 
2. Zorgen dat het gezin of de volwassene bij de juiste hulp terecht komt (gemeente, maatschappelijk werk, 
jeugdhulp etc.); 
3. Overleg organiseren met alle betrokken hulpverleners en ouders/kinderen/volwassenen om de hulp beter 
aan te laten sluiten. 

 

Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021' 

Kwaliteit 

MDA++ staat voor Multi Disciplinaire Aanpak. Dit is een gefaseerde aanpak, waarbij eerst samenwerken 
voor (directe en daarna stabiele) veiligheid voorop staat, om vervolgens te werken aan duurzaam herstel. 
In 2021 is gebleken dat er zeer beperkt casuïstiek is ingebracht binnen MDA++. Eind 2021 is na evaluatie 
besloten om de pilot nog eenmaal te verlengen tot 30 april 2022. In deze laatste periode wordt een 
triageoverleg met Veilig Thuis toegevoegd om MDA++ casuïstiek boven water te halen, stagnatie binnen 
casuïstiek door uiteenlopende verwachtingen te voorkomen en het lerend vermogen binnen de pilot te 
versterken. Daarnaast wordt een structuurwijziging verkend waarbij de positie van de MDA++ 
coördinatoren ergens anders belegd wordt. Hierbij wordt onderzocht of een meer centrale positie de 
MDA++ kan verstevigen.  
De uitvoering van de overige onderdelen van het actieprogramma vindt plaats conform planning.  
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7.7 Dierenwelzijn 

Doelstellingen 

7.7.1 Zorgen voor een goed leven voor dieren 

De gemeente heeft een zorgplicht voor dieren als er niet voor ze gezorgd wordt (huisdieren) of als ze niet voor 
zichzelf kunnen zorgen (wilde dieren). De vastgestelde beleidsnotitie dierenwelzijn geeft aan hoe we 
uitvoering geven aan de gemeentelijke taken en aan de regisserende rol van de gemeente op het gebied van 
zorg en bescherming van dieren. Zo zorgen we voor een prettige leefomgeving voor mens en dier, vergroten 
we de biodiversiteit, stimuleren we natuurinclusief bouwen en educatie over milieu en dierenwelzijn 

  

 

Maatregelen 

Notitie Dierenwelzijn uitvoeren 

Kwaliteit 

 

We hebben in 2021 de samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties en samenwerkingspartners zoals het 
Goois Natuurreservaat en de Dierenbescherming gecontinueerd. Dit draagt bij aan het verbeteren van de 
leefomgeving van dieren en het verminderen van dierenleed. De versterkte samenwerking met de Regio 
Gooi en Vechtstreek heeft geresulteerd in een solide regionale aanpak voor dierenwelzijn en een verhoogde 
financiële bijdrage voor onze samenwerkingspartners waardoor zij hun taken goed kunnen blijven 
uitvoeren.   

   

 

 

Wat heeft het gekost? 

Bedragen x €1.000 
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Exploitatie Realisatie 2020 Prim. Begroting 2021 Begroting 2021 (na 

wijziging) 

Realisatie 2021 

Lasten     

626 Onderwijshuisvesting 3.530 6.235 3.572 3.712 

627 Overige onderwijs 1.743 2.111 2.133 1.837 

628 Collectieve 

voorzieningen 

4.019 4.095 4.466 4.552 

629 

Maatwerkvoorzieningen 

wmo 

10.798 9.460 10.355 11.202 

630 

Maatwerkvoorzieningen 

jeugd 

12.549 11.613 13.925 13.735 

631 Opvang en beschermd 

wonen 

7.169 5.326 5.632 2.055 

632 Gezondheidszorg 2.560 2.665 2.887 2.957 

Totaal Lasten 42.369 41.504 42.971 40.051 

Baten     

626 Onderwijshuisvesting -5 0 0 -25 

627 Overige onderwijs -204 -230 -230 -325 

628 Collectieve 

voorzieningen 

-91 -12 0 -13 

629 

Maatwerkvoorzieningen 

wmo 

-201 -747 -497 -583 

630 

Maatwerkvoorzieningen 

jeugd 

-32 0 0 -40 

631 Opvang en beschermd 

wonen 

-7.164 -5.388 -5.388 -1.574 

632 Gezondheidszorg -16 0 0 -32 

Totaal Baten -7.712 -6.377 -6.115 -2.592 

Resultaat voor bestemming 34.657 35.127 36.856 37.459 

Toevoegingen     

626 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 

Onttrekkingen     

626 Onderwijshuisvesting -120 -2.268 -293 -708 

627 Overige onderwijs -2 -2 -2 -1 

628 Collectieve 

voorzieningen 

-270 -270 -270 -207 

Totaal Onttrekkingen -392 -2.540 -565 -916 

Saldo reserves -392 -2.540 -565 -916 

Resultaat na bestemming 34.265 32.588 36.291 36.543 
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Toelichting financiële verschillen 

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021 

Onderdeel programma 7 Verschil (x € 1.000)  V/N  

(V= voordeel, N= nadeel) 

Doorbelastingen 
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, 
nadere toelichting zie programma 9. 

-129 N 

Onderwijshuisvesting 
Voor de dekking van de kapitaallasten  (afschrijving 
en rente) van de Godelindeschool is in het verleden 
een kapitaallastenreserve gevormd. Omdat onder 
de huidige regels van het BBV hier alleen de 
afschrijvingslasten uit deze reserve gedekt mogen 
worden, valt het overtollige deel ter hoogte van € 
448k vrij. De overige lasten voor 
onderwijshuisvesting  vallen € 112k hoger uit dan 
geraamd. 

336 V 

Onderwijsbeleid en kinderopvang 
Voor 2021 is per saldo sprake van een overschot 
van € 236k. Onderdeel hiervan is een overschot op 
volwasseneducatie  dat voortvloeit uit ontvangsten 
van de regio over 2020 € 171k. 

236 V 

Leerlingenvervoer 
De onderschrijding van € 158k op leerlingenvervoer 
wordt deels veroorzaakt door corona, en overgang 
van aanbieder naar Vervoer B.V. 

158 V 

Collectieve voorzieningen 
De lasten voor collectieve voorzieningen zijn € 126k 
hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het 
aantal subsidieaanvragen.   

-126 N 

WMO 
De overschrijding op Wmo € 679k wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijgende vraag 
naar WMO middelen zoals huishoudelijke hulp. 
Deze stijgende vraag wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de invoering in 2019 van het 
abonnementstarief voor de Wmo. 

-679 N 

Jeugd 
De lasten voor jeugd laten een stijging t.o.v. 
voorgaand jaar zien van € 1.065k. De lasten voor 

261 V 
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jeugd zijn € 261k lager dan geraamd, dit komt 
doordat enkele aanbieders achterlopen met 
declareren bij de regio. 

Opvang en beschermd wonen 
De overschrijding van € 237k op het budget van 
opvang en beschermd wonen wordt veroorzaakt 
door afrekening over oude jaren. Daarnaast zijn 
zowel de baten en lasten lager dan verwacht door 
overgang naar wet langdurige zorg (wlz).  

-237 N 

Overige verschillen < € 70k -72 N 

Totaal -252 N 


