
6. Sociaal Domein



Alle inwoners doen mee in de samenleving. We stimuleren inwoners om de eigen kracht en hun 
sociale netwerk te benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten dragen er aan bij dat inwoners 
zelfredzaam zijn en dat mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij 
een belangrijke rol. Voor degene die zorg en ondersteuning nodig hebben is Porthos de toegang op 
Walcheren. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw 
samen om: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur in te vullen. Met zorgaanbieders sluiten we contracten af voor 
passende maatwerkproducten.

D.6.01 Veerse inwoners doen actief en zo lang mogelijk mee in de samenleving.
“Meer samenleving en een andere overheid” is een ambitie/doelstelling uit het coalitieprogramma en 
past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving.
Inwoners zien de behoeften om hen heen en helpen elkaar. Deze ontwikkeling vraagt ook een andere 
rol van de gemeente. De gemeente haalt initiatieven op, stimuleert en ondersteunt waar nodig.
Basisvoorzieningen en activiteiten in de kernen dragen eraan bij dat inwoners zelfredzaam zijn en dat 
mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Onze 
Welzijnsstichting speelt hierin een cruciale rol.

Stand van zaken
Door subsidiering en het maken van afspraken met o.a. scholen, GGD, Welzijn Veere, 
Vluchtelingenwerk, Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) zorgen we voor versterking van 
preventieve voorzieningen. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt over versterking van de 
samenwerking met o.a. Welzijn Veere en MWW in de ondersteuning van kwetsbare inwoners. 
Wij onderzoeken met o.a. Welzijn Veere hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig 
en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Via subsidievertrekking vanuit 
het Leefbaarheidsfonds ondersteunen wij maatschappelijke initiatieven. Deze ambitie vergt 
daarnaast nog verdere ontwikkeling en aanpak op diverse terreinen. 

6.001 Wij stimuleren initiatieven van vrijwilligers en organisaties die een 
bijdrage leveren aan deze doelstelling.
Sociale netwerken, vrijwilligers, mantelzorgers spelen een belangrijke rol in onze kernen. Wij 
versterken de preventieve activiteiten van deze organisaties en stimuleren nieuwe initiatieven.
Daarmee voorkomen wij dat inwoners een beroep doen op zwaardere professionele zorg. Dit wordt 
extra belangrijk, nu dit beroep groter zal worden.
Voor het ondersteunen van initiatieven in de samenleving is naast de bestaande middelen extra € 
30.000 beschikbaar.
Voor de begeleiding van meer statushouders dan voorheen is € 30.000 extra beschikbaar.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
We kenden drie subsidies toe aan scholen om preventieve ondersteuning te bieden aan 
kinderen en hun ouders. 
We maakten afspraken met de GGD over invoering van het 18 maanden huisbezoek onder 
eerstgeborenen per juli 2018. De GGD signaleert daardoor problemen vroegtijdig. 
Zij attenderen ouders op vrijwillige ondersteuning door Home Start, Humanitas en andere 
vormen van preventieve ondersteuning. 
We vergoedden de extra kosten (€ 9.000) voor het gebruik van consultatiebureau in 
Meliskerke. Het bureau werd meer bezocht door ouders met kinderen tot 19 jaar. De tijden van 
het consultatiebureau Meliskerke sluiten goed aan voor ouders.   
Voor het begeleiden van statushouders verstevigden we de samenwerking tussen 
Vluchtelingenwerk, Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Welzijn Veere en Zeeuwland 
zonder extra kosten in te zetten. 
Tijd

Geld



6.002 We stellen een plan op voor het uitvoeren van het VN-verdrag.
Nu het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is geratificeerd, moeten wij als 
gemeente hier invulling aan geven. Dit doen we door een uitvoeringsplan op te stellen.
Het uitvoeringsplan heeft als doel de toegankelijkheid voor mensen met een beperking van 
gemeentelijke gebouwen, sport- en spelvoorzieningen, website en evenementen te verbeteren. Dit 
doen we door met vertegenwoordigers van de doelgroep, collega’s en inwoners knelpunten voor de 
doelgroep  op te lossen en de zelfredzaamheid te vergroten. Er is € 150.000 hiervoor geraamd. 
Door de bewustwording in en buiten onze organisatie te verhogen kan de samenleving beter en 
preventief inspelen op de wensen van deze doelgroep.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-03-2018 Einddatum: 31-12-2021 
Gestart

Kwaliteit
Samen met de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW) inventariseerden we 
de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en beoordeelden we de gemeentelijke 
gebouwen op toegankelijkheid. Aanpassingen waren nodig voor onder meer toegangs- en 
vluchtwegen. Deze aanpassingen voerden we grotendeels in 2018 uit. Ook pasten we de 
openbare toiletgroepen aan de kust voor mensen met een beperking aan. 
We stelden een concept uitvoeringsplan op en bespraken dit met de Stichting Werkgroep 
Gehandicapten Walcheren (SWGW). Het uitvoeringsplan stelden we begin 2019 vast en 
brachten we aan u ter kennisname. 
  
  
 
Tijd

Geld

6.003 We voeren het project Wonen en Zorg gemeente Veere uit.
Wij formuleren kaders voor wonen en zorg. Wij onderzoeken hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk 
zelfstandig  en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving.
Wij inventariseren hiervoor de vragen en behoeften vanuit de inwoners in samenwerking met de 
Stichting Welzijn Veere. Hieruit halen wij thema’s en formuleren beleidskaders. Begin 2018 leggen we 
de kaders aan u voor.
Na vaststelling van de kaders stellen wij uitvoeringsplan op en voeren dat uit in overleg met 
uitvoerende partijen. Hiervoor is éénmalig € 25.000 beschikbaar.
 
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-09-2017 Einddatum: 01-07-2019 
Gestart

Kwaliteit
Wij hebben onderzoek verricht naar de eventuele gevolgen voor onze inwoners van het langer 
thuis wonen. Dit onderzoek en de uitkomsten daarvan legde wij vast in de notitie 
“Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg Veere”. Deze notitie legden wij ter vaststelling aan 
u voor met een voorstel tot nadere uitwerking. Het doel hiervan is dat kwetsbare inwoners zo 
veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam, met eventuele hulp die daar voor nodig is, kunnen 
blijven wonen in hun eigen omgeving. U stelde dit op 1 maart 2018 vast. 
De uitwerking doen wij in samenwerking met de Stichting Welzijn Veere en diverse 
maatschappelijke partners. Dit leggen wij in de 1e helft van 2019 vast in een uitvoeringsplan. 
  
  
 
Tijd

Geld



6.004 Het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) biedt extra inzet voor de 
Veerse inwoners in het gebiedsteam Veere en werkt nauw samen met Stichting 
Welzijn Veere (SWV).
Het MWW zet extra capaciteit in voor de Veerse inwoners met midden en hoog risico problematiek in 
het gebiedsteam.  
Het MWW heeft extra uren beschikbaar voor de samenwerking met SWV. In deze samenwerking is 
snel en vroegtijdige ondersteuning voor kwetsbare inwoners door MWW direct beschikbaar.
Voor deze activiteiten is jaarlijks € 55.000 beschikbaar
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019 
Doorlopend

Kwaliteit
We maakten afspraken met MWW over extra bijdrage van € 20.600 voor een 
tijdelijke uitbreiding van het aantal fte's bij het MWW. Wij besloten dit vanwege uitkomst van 
het BMC rapport uit 2017. Uit dit rapport bleek dat het MWW op Walcheren 2,59 fte tekort 
heeft voor het uitvoeren van de reguliere taken. 
Verder verstrekten wij extra subsidie aan het MWW voor de nauwe samenwerking met Welzijn 
Veere. Wanneer informele zorg ontoereikend wordt, biedt het MWW de begeleiding.
Tijd

Geld

6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid.
De nota Reserve Leefbaarheid is sinds 26 maart 2015 van kracht. We dachten mee en boden 
financiële steun. Hierdoor zijn er ongeveer 35 projecten in de gemeente door inwoners geïnitieerd en 
afgerond. In het werkprogramma staat dat we doorgaan met de regeling.
In 2018 werken we toe naar een nieuwe set van nadere regels. Daarmee maken we duidelijk welke 
initiatieven gemeentelijke steun kunnen krijgen.
In 2019 adviseren we het college of een verhoging van het dan beschikbare budget nodig of wenselijk 
is.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 26-03-2015 
Niet gestart

Kwaliteit
Wij verstrekten voor maatschappelijke initiatieven een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid. 
We organiseerden in september een Leefbaarheidsmarkt waarbij inwoners hun initiatieven 
tentoonstelden en elkaar inspireerden. Op basis van een opstelde  evaluatie stelden we eind 
2018 nieuwe criteria op voor nieuwe aanvragen tbv de Reserve Leefbaarheid. Deze zijn in 
januari 2019 ter vaststelling aan u voorgelegd.
Tijd

Geld

6.006 We versterken de slagkracht van Stichting Welzijn Veere (SWV).
Het maken en uitvoeren van beleid vindt steeds vaker plaats samen met inwoners, doelgroep en/of 
organisaties. Ook ontstaan in de kernen steeds meer maatschappelijke initiatieven waarbij de 
overheid ondersteunt. Bij SWV is een grote groep vrijwilligers aangesloten die in de kernen hun 
bijdrage leveren. Zij en ook de burgeradviseurs zien wat er in een kern speelt en waar behoefte aan 
is. Wij willen gebruik maken van deze kennis. In 2018 (en de jaren erna) specifiek voor de projecten 
Maatschappelijk Vastgoed, Wonen en Zorg en transformatie sociaal domein. Hiervoor doen wij een 
extra beroep op de Stichting Welzijn Veere om de verbinding met inwoners en instellingen binnen 
onze kernen te leggen.
Wij gaan de inzet van Stichting Welzijn Veere hiervoor uitbreiden. Daarvoor stellen we jaarlijks € 
62.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
We maakten afspraken met Welzijn Veere over hun rol in het project Wonen, Welzijn en Zorg. 



Welzijn Veere legt de verbinding in de kernen met organisaties en vrijwilligers. Daardoor 
weten wij beter wat voor inwoners nodig is om langer zelfstandig te wonen. 
Ook maakten we afspraken over de ondersteuning van nieuwkomers in onze kernen in 2018. 
Door extra aandacht van vrijwilligers voor onze nieuwe inwoners verbeteren we de participatie 
in de samenleving. 
We spraken met Welzijn Veere af dat zij de kansen verkennen van exploitatie van 
toekomstige maatschappelijke voorzieningen door lokale verenigingen. Gezien de huidige 
ontwikkelingen van het project Maatschappelijke Vastgoed leidde dit in 2018 nog niet tot 
concrete resultaten.  
 
Tijd

Geld

D.6.02 In 2018 vinden inwoners snel en makkelijk toegang tot zorg en 
ondersteuning.
Porthos is de toegang voor de zorg die via de gemeente loopt (Wmo en Jeugd). Orionis is de toegang 
voor werk en inkomen.
Het is belangrijk dat onze inwoners goed en snel geholpen worden en dat deze organisaties daarvoor 
ook goed samenwerken.

Stand van zaken
Ook in 2018 kregen inwoners die dat nodig hadden via Porthos zorg en ondersteuning vanuit 
Wmo en Jeugdwet. Uit het clientervaringsonderzoek uit 2018 (over het jaar 2017) bleek dat 
gemiddeld 75 procent van de respondenten tevreden was over de dienstverlening door de 
toegang.

6.007 We onderzoeken hoe we de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet kunnen 
verbeteren aan de hand van de visie uit de Pentekening.
In 2016 verschenen er diverse rapporten over de toegang.
Naar aanleiding van deze rapporten besloot u om vast te houden aan de huidige visie (de 
Pentekening) en verbeteringen door te voeren, maar ook om scenario’s voor de uitvoering/structuur te 
ontwikkelen
Daarom onderzoeken we aan de hand De Pentekening waar de verbetermogelijkheden in de 
uitvoering zijn. De inwoner staat centraal.  Hieruit volgt de best passende structuur op basis van de 
ontwikkelde scenario’s.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 
Gestart

Kwaliteit
In 2018 voerden wij uw opdracht over de Walcherse evaluatie en doorontwikkeling van de 
pentekening uit. We startten hiermee in het eerste kwartaal onder leiding van een externe 
procesbegeleider en legden een tussenevaluatie aan u voor. Voordat u instemde met de 
eindevaluatie zegden de colleges van B&W van Middelburg en Vlissingen de 
samenwerkingsovereenkomst Porthos op. Dit betekent dat Porthos stopt in de huidige vorm 
per 1-1-2020. We legden de eindevaluatie ter besluitvorming in december aan u voor en we 
stelden een nieuwe visie op. We vroegen advies van de Wmo-raad. Op basis van de nieuwe 
visie stelden we concept kaders op voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Beide 
documenten stelde u al vast. Verder troffen wij voorbereidingen voor de ontvlechting van 
Porthos en lieten hiervoor een ontvlechtingsplan opstellen.
Tijd

Geld

6.008 We voeren de verbeteringen door.
In 2017 besloot u om de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet ‘door te ontwikkelen’. Verbeteringen uit 
het onderzoek voeren we direct door.



Orionis en Porthos werken samen in project ‘Entry’. Zij experimenteren en onderzoeken hoe ze beter 
kunnen samenwerken, zodat de klant eenvoudig, snel en adequaat geholpen wordt.
De resultaten uit de samenwerking van de Entry betrekken we bij de verdere verbetering van de 
toegang. Het project loopt nog tot en met oktober 2018. Evaluatie en besluitvorming vindt daarna 
plaats.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 
Gestart

Kwaliteit
Het eerste halfjaar van 2018 stond in het teken van de evaluatie van de Pentekening. Volgens 
de oorspronkelijke planning zou daarna de fase van doorontwikkeling volgen. Daarin zouden 
we voorstellen doen voor verbetering. Bij de oplevering van de Tussenevaluatie in juli 2018 
werd duidelijk dat er meer tijd nodig was voor de evaluatie zelf.  
Doordat de samenwerkingsovereenkomst Porthos vervolgens werd opgezegd door de 
gemeenten Middelburg en Vlissingen, kwam de doorontwikkeling in een ander licht te staan. 
Dit, omdat de opzegging betekent dat Porthos in de huidige organisatievorm ontvlochten moet 
worden per 1-1-2020. De nadruk voor Porthos verschoof daardoor van doorontwikkelen en 
verbeteren naar het in stand houden van de dienstverlening (‘going concern’). 
De verbeterpunten uit de evaluatie namen wij wel in het vervolgtraject: het opstellen van de 
nieuwe Visie op het sociaal domein en de nieuwe toegang na 1 januari 2020.
Tijd

Geld

D.6.03 Kwetsbare inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning
Inwoners vinden zelfstandig of binnen hun eigen netwerk een oplossing en maken gebruik van 
algemene voorzieningen. Als dit niet lukt verstrekken Orionis en Porthos maatwerkvoorzieningen. Er 
zijn afspraken met zorgaanbieders over de levering van deze maatwerkvoorzieningen. De behoefte 
van de Veerse inwoner is hierbij leidend (Veers Kompas).

Stand van zaken
Als inwoners niet zelfstandig of binnen hun eigen netwerk een oplossing konden vinden, 
konden zij een beroep doen op zorg vanuit Wmo of Jeugdwet. Ruim 1600 inwoners kregen in 
2018 één of meerdere zorgvoorzieningen vanuit Wmo of Jeugdwet. Over de levering van deze 
voorzieningen maakten we afspraken met zorgaanbieders.

6.009 We maken afspraken met zorgaanbieders en leveranciers over wmo- en 
jeugdvoorzieningen.
Jaarlijks maken we (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.
Door deze afspraken hebben klanten meer keuzevrijheid voor maatwerk binnen Zorg in Natura naast 
de mogelijkheid van een Persoonsgebonden Budget (PGB).
Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen kopen we Wmo-voorzieningen in. We maken in 
onze contracten afspraken voor;

o Huishoudelijke Hulp
o Huishoudelijke Zorg
o Begeleiding
o Dagbesteding
o Dagbestedingsvervoer
o Kortdurend verblijf

Om de administratieve lasten te beperken, bundelen we deze zorgvormen in één contract. Daarnaast 
maken we apart afspraken voor collectief vervoer en hulpmiddelen.
De inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland sluit voor ons de contracten af met zorgaanbieders voor 
jeugdvoorzieningen. De inkoop van Beschermd Wonen gebeurt Zeeuwsbreed, vanuit 
centrumgemeente Vlissingen, en vindt plaats bij het College Zorg en Welzijn bureau..
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit



Wmo: 
Op het gebied van de Wmo troffen we in 2018 voorbereidingen voor nieuwe aanbestedingen 
vanwege aflopende contracten. Hieronder geven we per onderdeel de status weer: 
- hulpmiddelen: dit contract liep af in 2017. Bij de aanbesteding in 2017 waren er echter geen 
inschrijvende partijen. Daarom maakten we overbruggingsafspraken met de huidige 
leverancier die lopen totdat er een nieuw contract is. Op 11 december 2018 stelden wij de 
aanbestedingsstukken vast voor dit nieuwe contract. 
- Ambulante ondersteuning en dagbesteding: deze contracten liepen af op 31 december 2018. 
Deze twee contracten bundelden wij in één nieuwe integrale aanbesteding. In december 2018 
sloten wij daarvoor nieuwe contracten met 52 zorgaanbieders. 
- Huishoudelijke Hulp: dit contract liep tot en met 31 december 2018. Ook dit contract namen 
we mee in de integrale aanbesteding. Door deze bundeling verlaagden we de administratieve 
lasten voor zorgaanbieders. 
- collectief vervoer: dit contract loopt in 2019 af. In 2018 evalueerden we de huidige uitvoering 
en contractafspraken. Verder troffen we alle voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding in 
2019. 
  
Jeugd: 
De contracten voor jeugdhulpaanbieders lopen op 1-1- 2020 af. De huidige contracten zijn 
gebaseerd op het principe pxq, het aantal klanten maal de kosten. Iedere aanbieder krijgt een 
contract. Dat zorgt voor maatwerk voor iedere klant. Het aantal contracten is daardoor 
opgelopen tot 160. In 2018 is een nieuwe inkoopstrategie ontwikkeld die tijdens bijeenkomsten 
in 2019 aan de gemeenteraden in Zeeland wordt toegelicht. 
Vanaf 1-1-2018 is de digitale administratie tussen IJZ en zorgaanbieders verbeterd. Het wordt 
daardoor mogelijk de uitgaven voor de jeugdhulp beter te volgen. Ook kunnen wij de aantallen 
jeugdigen met hulp monitoren.
Tijd

Geld

6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren.
Orionis biedt financiële ondersteuning, begeleiding naar werk en schuldhulpverlening. Orionis werkt 
aan de uitvoering van het Plan Van Aanpak.
Het Beleidsplan Armoedebeleid loopt in 2018 af. We onderzoeken samen Vlissingen en Middelburg 
hoe we dit een vervolg geven.
Het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening loopt tot 2020. In 2018 voeren we een tussentijdse 
evaluatie uit.

Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Kwaliteit
In de GR Orionis Walcheren is in 2018 gewerkt aan het behalen van de doelstelling: uitstroom 
naar werk. Dit is gedaan door een verhoging van de uitstroom en een beperking van de 
instroom in de uitkering door de verdere uitwerking van het plan van aanpak. In 2018 is de 
eindstand van de klantaantallen Walchers 83 lager dan begroot (3.073 i.p.v. 3.156). In de 
gemeente Veere hebben we ongeveer 155 klanten in de uitkering. Daarnaast heeft Orionis 
Walcheren het armoedebeleid en de schuldhulpverlening uitgevoerd. Begin 2018 heeft er ook 
een pilot plaatsgevonden voor de AO doelgroep binnen Orionis Walcheren, de groep met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Half 2018 is er een start gemaakt met de nieuwe kadernota 
Orionis Walcheren. Ook is in 2018 de vangnetuitkering vanuit het Rijk voor de gemeente Veere 
goedgekeurd.
Tijd

Geld



6.011 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van beschermd wonen per 1 
januari 2020.
Vanaf 2020 zijn we als gemeente individueel verantwoordelijk voor Maatschappelijke Opvang en 
Beschermd Wonen.
Samen met de andere Zeeuwse gemeenten voeren we het plan van aanpak 2018 en 2019 uit. We 
leggen de regiovisie aan u voor.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
In Zeeuws verband werkten we ter voorbereiding aan de decentralisatie van Beschermd 
Wonen aan het opstellen van een Regiovisie Beschermd Wonen. Deze stelde u op 26 april 
2018 vast. Hierin staan de stappen die we op weg naar 2021 nemen en de hiervoor geldende 
Beleidskaders. Met de Zeeuwse gemeenten voeren wij deze stappen uit. Als onderdeel van de 
voorbereiding voerden we op Walcheren de proeftuin Clientperspectief uit.
Tijd

Geld



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 2017 544,4 631,8 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 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

2017 65,7 65,5 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 1.000 
inw 18jr eo

CBS - Participatie 
Wet

1e helft 2018 13 29,3 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

Sociaal 
domein

23 Lopende 
reïntegratievoorzieningen

per 1.000 
inw 15-74jr

CBS - Participatie 
Wet

1e helft 2018 4,9 25,7 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

1e helft 2018 6,6 9,3 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

1e helft 2018 0,7 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

1e helft 2018 0,4 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

1e helft 2018 nb 57 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 327 deelnemende gemeenten.



Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
 Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat

Lasten

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie

4.141 2.996 2.693 -303

6.2 Wijkteams 4.437 8.674 8.594 -80
6.3 Inkomensregelingen 3.392 4.530 4.611 82
6.4 Begeleide participatie 1.292 1.338 1.380 42
6.5 Arbeidsparticipatie 10 10 10 0
6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO)

371 443 349 -94

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+

2.480 3.364 3.360 -4

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18-

2.198 3.112 3.396 283

6.81 Geëscaleerde zorg 
18+

0 8 8 0

6.82 Geëscaleerde zorg 
18-

57 59 56 -3

Totaal Lasten 18.380 24.534 24.457 -77
Baten

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie

115 120 125 5

6.2 Wijkteams 4.063 7.785 7.802 17
6.3 Inkomensregelingen 1.944 2.921 2.961 40
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO)

4 4 4 1

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+

230 325 304 -21

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18-

0 0 0 0

6.81 Geëscaleerde zorg 
18+

0 0 0 0

6.82 Geëscaleerde zorg 
18-

0 0 0 0

Totaal Baten 6.355 11.155 11.197 42
Resultaat -12.025 -13.379 -13.260 119

Financiële analyse

 Resultaat



Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
Het positieve saldo van dit taakveld wordt grotendeels veroorzaakt door incidentele 
“overschotten” op de budgetten van Asielzoekers, WMO algemeen, sociale 
infrastructuur en preventie Jeugd. Een deel van dit overschot wordt doorgezet voor 
inzet in 2019. Voor het budget van asielzoekers zal er in 2019 een gevolg gegeven 
worden aan een plan van aanpak op het gebied van werk, inkomen, wonen en taal 
voor statushouders. Op de budgetten WMO Algemeen en preventie Jeugd zien we 
de overschotten met name op de budgetten voor preventieve taken. Kosten zijn 
gestegen t.o.v. voorgaande jaren maar zijn lager dan de geraamde budgetten. Het 
budget sociale infrastructuur geeft een overschot wat ontstaat op de inhuur van 
personeel voor het Maatschappelijk Vastgoed. Dit zal de komende jaren ingezet 
worden voor werkzaamheden hieraan.

 
€ 308

Taakveld Wijkteams
Dit wordt o.a. veroorzaakt door: Een positief saldo voor Veere op de Business Case 
Porthos 2018 van € 16.000. Daarnaast wordt er een bedrag van € 42.000 
gereserveerd voor uitgaven bij Porthos in 2019. Het resterende saldo op dit 
programma is de vergoeding voor Veere voor kosten t.b.v. Porthos die op andere 
programma’s verantwoord zijn.

 
€ 97

Taakveld inkomensregeling  
Het saldo wordt o.a. veroorzaakt door extra bijdragen aan Orionis bij Jaarrekening 
2018 t.o.v. de geraamde bedragen bij ons in de begroting.

 
-€41

Taakveld begeleide participatie
Naast enkele administratieve mutaties (Rijksvergoeding die op een andere taakveld 
verantwoord worden) wordt het saldo hoofdzakelijk veroorzaakt door kosten voor 
beschut werk welke in 2018 verder is uitgebreid.

 
-€ 42

Taakveld Maatwerkvoorzieningen
In de begroting voor 2018 hielden we rekening met een forse kostenstijging voor de 
levering van Wmo hulpmiddelen ten opzichte van 2017. Dit, als gevolg van indexering 
van bestaande contractprijzen. Ondanks deze stijging van de prijzen, is de 
kostenstijging lager dan we dachten, waardoor er een positief saldo is. De reden 
hiervan is dat het aantal voorzieningen (bijvoorbeeld rolstoelen) in het tweede half jaar 
terugliep ten opzichte van het eerste half jaar.  Een andere oorzaak is de post 
woningaanpassingen. Twee dure woningaanpassingen (beide ruim € 50.000) schuiven 
door naar 2019, waardoor deze op het budget van dat jaar drukken in plaats van 2018.

 
€ 94

Taakveld Maatwerk 18+
Binnen dit taakveld zijn o.a. de Zorg in Natura producten opgenomen vanuit de 
WMO. (Begeleiding, Dagbesteding, Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Zorg) 
Het aantal klanten is in 2018 ten opzichte van voorgaande jaren gestegen maar ook 
de kosten per klant zien we stijgen. Kostenstijgingen t.o.v. vorige jaren zijn in de 
laatste bestuur rapportage opgehoogd in de begroting. Hierdoor zien we bij de 
jaarrekening geen buitensporige afwijking t.o.v. de begroting.

 
-€ 17

Taakveld Maatwerk 18-
Binnen dit taakveld worden de kosten voor Jeugdzorg opgenomen. De kosten voor 
Zorg in Natura die via de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) vormen de 
grootste oorzaak voor het “te kort” op dit taakveld. De eindrapportage 2018 van de 
IJZ laat ten opzichte van het 3e kwartaal 2018 een stijging in kosten zien van bijna € 
1.000.000. In de begroting was reeds rekening gehouden met een kostenstijging. 
Het resterende verschil bedraagt het saldo op dit taakveld.

 
-€283



Taakveld Geëscaleerde zorg 18-
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.

 
€ 3

Prioriteiten

Bedragen x € 1.000
Prioriteit I/S/E Budget / 

Investering
Realisatie Toelichting

Aanpassingen toegankelijkheid gemeentelijke 
gebouwen

I 150 37 Doorlopend project.

Uitvoering nota volksgezondheid (vitale revolutie) S 10 10 Budget gerealiseerd in 2018.

Realiseren duurzaam maatschappelijk vastgoed S p.m.

Organisaties laten aansluiten bij het sociaal domein S 30 0 Budget is afgeraamd bij marap 
2018

Versterken slagkracht Stichting Welzijn Veere S 62 62 Budget gerealiseerd in 2018.

Versterken preventie jeugd S 30 18 Budget deels benut door 
opstart.

Extra bijdrage Maatschappelijk Werk Walcheren S 55 55 Budget gerealiseerd in 2018.

Begeleiding vluchtelingen/statushouders E 30 0 Budget niet benodigd.

Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg E 25 25 Budget gerealiseerd in 2018.

Living lab Zoutelande/IKC E 10 0 Budget niet benodigd.

Maatschappelijk vastgoed (begroting 2016) E 75 72 Doorlopend project.

Maatschappelijk vastgoed (begroting 2017) E 70 0 Doorlopend project.

Verklaringen omtrent Gedrag vrijwilligers E 9 9 Budget gerealiseerd in 2018.

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig


