
04. Programma Zorg en Sociale 
Voorzieningen





4.1 Thema Volksgezondheid

Doelstellingen

D.4.01 Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden

De GGD bevordert de gezondheid van onze inwoners. Het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid richt 
zich op preventieve zorg voor jongeren en ouderen. De gemeente Veere wil Gezondheidsrisico’s 
zoveel mogelijk vroegtijdig opsporen. Daarom krijgen inwoners informatie over gezond opgroeien en 
zo lang mogelijk fit en zelfstandig blijven als je ouder wordt. De informatie sluit aan bij de landelijke 
thema’s van de GGD Nederland: depressie, overgewicht, alcoholgebruik en eenzaamheid.

Stand van zaken
De rapportage Volksgezondheid 2015 is ter kennisname aan u toegezonden. 
In de raadsvergadering van juli zijn de jaarrekening 2015, de kadernota 2017-2020 en de 
programmabegroting 2016 van de GGD vastgesteld. Over 2015 was er een bescheiden 
resultaat dat aan de gemeenten is terugbetaald. Veere draagt in 2016 extra bij aan het 
Basistakenpakket. De raad is hierover geïnformeerd tijdens een bijeenkomst met de GGD in 
juni 2016. Er wordt een extra bijdrage aan de GGD betaald voor suïcidepreventie (€ 2.800). 
Voor Veerse inwoners is in 2016 naast de reguliere opvoedondersteuning ook nog video 
training gegeven aan een aantal gezinnen. De gezinnen kunnen na een korte training weer 
zelfstandig verder. 
De looptijd van de nota Volksgezondheid 2013 - 2016 is in januari 2017 beëindigd. Er wordt 
momenteel gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuwe nota met een lokaal 
uitvoeringsprogramma.

Maatregelen

7.001 Deelname aan de GR GGD

De raad stelt de programmabegroting en de jaarrekening van de GGD Zeeland vast. 
Projectleider/budgethouder: Brauwer-Koevoets Marga, de
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017 

Kwaliteit
In laatste kwartaal 2016 is besloten een extra bijdrage aan de GGD toe te kennen voor de 
functie van gedragswetenschapper en vertrouwensarts binnen Veilig Thuis. De extra bijdrage 
is € 4.678. De jaarrekening 2016 van de GGD wordt medio 2017 verwacht. 
De programmabegroting 2017 is vastgesteld door de raad. 
 



4.2 Thema Zorg en Ondersteuning Wmo

Doelstellingen

D.4.02 Vanuit Walchers verband vindt doorontwikkeling plaats tot één geïntegreerde 
toegang tot zorg en (financiële) ondersteuning.

Porthos blijft op dezelfde manier werken. Wel moeten de resultaten verbeterd worden. Ook de 
samenwerking met andere partijen is een verbeterpunt.
Bij de doorontwikkeling van Porthos moet er beter inzicht komen in de instroom van klanten, de 
effecten van de hulpverlening en de kosten hiervan.
Cliëntondersteuning voor mensen met een beperking wordt uitgevoerd door professionals die in dienst 
komen bij het Maatschappelijk Werk Walcheren. De toegang loopt via Porthos.

Stand van zaken
In 2016 werkten wij in Walchers verband aan de doorontwikkeling van het proces om te komen 
tot één toegang voor zorg en ondersteuning. Dit deden wij onder andere via het project ‘Entry’, 
een samenwerking tussen Porthos en Orionis om de werkwijze in de toegang op elkaar af te 
stemmen. Dit project loopt door in 2017. Ook besloten wij om de inrichting van de 
Gebiedsteams te wijzigen na evaluatiegesprekken met medewerkers van de gebiedsteams.

Maatregelen

6.002 Rapporteren over doorontwikkeling van de toegang tot zorg en ondersteuning

In 2017 vindt doorontwikkeling plaats van de front- en back office van Porthos en de samenwerking 
met andere partijen. In het bijzonder gaat aandacht uit naar de samenwerking met Orionis Walcheren 
via het project ‘Entry’ . Ook de gebiedsteams ontwikkelen we verder door. Met de 
kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening volgen we de ontwikkelingen binnen en in de 
samenwerking met Porthos en sturen we daar waar nodig bij.
Projectleider/budgethouder: Brauwer-Koevoets Marga, de, Francke Ard-Jan, Heijde Arno, van der, 
Perdon René
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017 

Kwaliteit
In 2016 werkten Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de 
toegang op elkaar af te stemmen. 
Als gevolg van evaluatiegesprekken met medewerkers en de toepassing van de 
Zelfredzaamheidsmatrix besloten wij om de Gebiedsteams verder door te ontwikkelen. Het 
aantal gebiedsteams is teruggebracht van 10 naar 4, maar de werkwijze zelf blijft voortdurend 
in ontwikkeling. 
In juli 2016 stelde u het plan Integrale Schuldhulpverlening vast waarbij de samenwerking 
tussen Porthos, Orionis, MWW en Humanitas een speerpunt is. 
Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos 
door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport 
stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de 
aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. 
Besluitvorming daarover vindt plaats in 2017. 
Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de Pentekening. In 2015 stelden de 
zorgaanbieders de ondersteuningsplannen op. In 2016 deed Porthos dit en werd aan de 
zorgaanbieders gevraagd welke inzet nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan te 
halen.

Doelstellingen

D.4.03 Vanuit Walchers verband verzorgen we een passend aanbod aan voorzieningen

Inwoners vinden in de meeste gevallen zelfstandig of binnen hun netwerk oplossingen. Ze kunnen 
gebruikmaken van algemene voorzieningen of –als dat nodig is- van collectieve voorzieningen. Voor 
wie dat niet toereikend is, zijn er individuele voorzieningen.
Doel is om de huidige dagbesteding te vernieuwen door laagdrempelige inloopvoorzieningen dichtbij 
de burger te organiseren, in de wijken en kernen. Arbeidsmatige dagbesteding moet meer gericht zijn 



op toeleiding naar werk. Daarom willen we in 2016 verder de verbindingen leggen met de 
participatiewet.
Binnen de beleids- en financiële kaders zorgen we voor kwalitatief goed doelgroepenvervoer. Dit 
betreft Wmo-vervoer (Sociaal Vervoer), leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer, WSW-vervoer. Het 
doelgroepenvervoer is geclusterd aanbesteed.
 
De inkooporganisatie jeugd koopt de jeugdhulp in Zeeland centraal in. In 2016/2017 onderzoeken we 
of een andere wijze van inkoop beter past bij de visie in de pentekening.
 
 

Stand van zaken
In 2016 werkten we met Middelburg en Vlissingen beleidsmatig samen in het Sociaal Domein 
binnen het project Walcheren Voor Elkaar. 
Per 28 maart sloten we nieuwe contracten af met zorgaanbieders voor Wmo begeleiding, 
dagbesteding en Huishoudelijke Zorg. Ruim 60 gecontracteerde zorgaanbieders leveren zorg 
en ondersteuning via Porthos. Daarnaast stelden we een apart budget beschikbaar voor de 
stimulering van algemene voorzieningen en vernieuwing op het gebied van Wmo begeleiding. 
Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zijn we in de 2e helft van 
2016 gestart met nieuw beleid te ontwikkelen rondom onze Verordening Wmo en Jeugd, 
Huishoudelijke Hulp en eigen bijdragen. 
In 2016 startten we met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen in 
2017. 
Bij de inkoop jeugd is vanaf 2016 de solidariteit losgelaten. Per gemeente wordt de geboden 
zorg aan jeugd afgerekend. 
Het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer, WSW 
vervoer) wordt met ingang van 1 november 2015 uitgevoerd door één vervoerder (TCR). 
Tevens met nieuw vastgestelde tarieven (eigen bijdragen) en spelregels voor het Wmo-vervoer 
(Sociaal Vervoer). 
Ter afsluiting van het proces van bestuurlijke aanbesteding zijn met 21 zorgaanbieders Basis- 
en Deelovereenkomsten 2017 beschermd wonen afgesloten. 
In de kwartaalrapportages en de regionale commissievergaderingen informeerden we u over 
de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Maatregelen

4.003 Beoordeling implementatie en kaderstelling doelgroepenvervoer

In december 2014 is de Beleidsnotitie doelgroepenvervoer vastgesteld. De raad heeft hiermee 
besloten aan te sluiten bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. Bij deze aansluiting hoort 
een nieuwe werkwijze. Die voeren we in 2016 uit. We controleren of de uitvoering verloopt volgens de 
vastgestelde uitgangspunten en financiële kaders. 
Projectleider/budgethouder: Heijde Arno, van der
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-08-2019 

Kwaliteit
Vanaf 1 november 2015 wordt het doelgroepenvervoer (Wmo vervoer, leerlingenvervoer, gym- 
en zwemvervoer en WSW vervoer) op de nieuwe werkwijze uitgevoerd waarbij de 
Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC) de planning en regie verzorgt.  TCR had de 
betreffende aanbesteding gewonnen en verzorgt het vervoer. 
De 3 Walcherse gemeenten  en TCR / Hala zijn 3 februari 2016  gedagvaard in de 
bodemprocedure door Transvision (één van de partijen die de aanbesteding heeft verloren). 
 De rechtbank  Zeeland-West-Brabant heeft 28 december 2016 de vorderingen van 
Transvision afgewezen. Door deze  gunstige uitspraak wordt het doelgroepenvervoer verder 
uitgevoerd  overeenkomstig de op dit moment geldende overeenkomst met TCR. 
Overigens heeft Transvision  24 maart 2017 hoger beroep ingesteld.  
Rekening en begroting Gemeentelijke Vervoers Centrale Zeeland (GVC)
De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de GVC zijn door het bestuur van de GVC 
vastgesteld. 
 



6.005 Rapporteren over de ontwikkelingen binnen sociaal domein Walcheren (wmo, 
jeugd en participatie)

Per kwartaal rapporteren we vanuit de Walcherse (en Zeeuwse) samenwerking zowel inhoudelijk als 
financieel over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.
We geven inzicht in de hulpvragen, verstrekte voorzieningen, klanttevredenheid en de financiële 
kaders. Tussentijds geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze domeinen (o.a. 
op het gebied van inkoop jeugd, vernieuwing van het zorgaanbod en beschermd wonen).
Een werkgroep vanuit de drie gemeenteraden werkt aan format, frequentie van rapporteren en de 
monitoringsinformatie.
 
Projectleider/budgethouder: Brauwer-Koevoets Marga, de, Francke Ard-Jan, Heijde Arno, van der, 
Perdon René
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017 

Kwaliteit
- Schuldhulpverlening
Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal 
onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism 
Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk 
wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking 
verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld.  In december zou er een 
evaluatie plaatsvinden van het vroegsinaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar 
januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot 
van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht. 
  
  
  
 
Huishoudelijke Hulp
In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht 
worden. Na besluitvorming door de gemeenteraden over de Verordening Wmo en Jeugd is 
aanbesteed.. De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt. 
 - Verordening WMO en jeugd
O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 is de verordening aangepast . 
  
- inkoop en contractering
In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en 
contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos 
kunnen zodoende kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders. We 
hebben de huidige tarieven geëvalueerd. Besluitvorming over de nieuwe tarieven staat 
gepland voor maart 2017. 
  
- Inkoop hulpmiddelen
Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. De voorbereidingen voor een 
nieuwe aanbesteding lopen. De verwachting is dat deze in juni 2017 afgerond kan worden. 
  
Leertuin Privacy
In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 
wordt verwacht kan worden voorbereid. 
  
- armoedebeleid
In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 
beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland. 
- inkoop jeugdhulpverlening
Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten.  ook 
zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld. 
 Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden
Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen 
voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst opgesteld tussen de 



3 partijen.  Er is een kort geding aangespannen eind 2016 . In 2017 is deze beslecht en zijn de 
overleggen weer gestart. 
  
  
  
 
Geld
Via de Kwartaalrapportages Sociaal Domein informeren we u periodiek over de financiële 
stand van zaken in het sociaal domein. 
 



4.3 Thema Inkomen en participatie

Doelstellingen

D.4.04 Vanuit Walchers verband bieden wij ondersteuning aan inwoners van Walcheren 
met een laag inkomen of financiële problematiek (bijv. schulden)

Inwoners die door een laag inkomen of schulden in de problemen komen, kunnen ondersteuning 
krijgen vanuit de drie gemeenten. Om te achterhalen waar het echte knelpunt zit en welke oplossing 
nodig is, kijken we goed naar de persoonlijke situatie van iemand die ondersteuning vraagt. Hiervoor 
werken verschillende betrokken partijen (waaronder Porthos en Orionis) efficiënt samen. De oplossing 
is altijd maatwerk: er is geen kant-en-klare oplossing voor iedereen. Eigen verantwoordelijkheid en 
eigen kracht van de inwoner staan centraal: eerst kijken we welke oplossing(en) de inwoner zelf, met 
zijn netwerk, kan vinden, daarna bekijken we welke extra ondersteuning nodig is.

Stand van zaken
In december is de evaluatie van het armoedebeleid met een voorstel voor het vervolg in de 
raad behandeld. 
De uitkomsten van het kinderparticipatietraject van ConsultingKids zijn verwerkt in een filmpje. 
Dit filmpje is gebruikt worden voor een terugkoppeling naar de scholen. De uitwerking van één 
toegangsportaal voor alle minimaregelingen is tijdelijk stil gelegd ivm het onverwachte nadere 
onderzoek naar de Zeelandpas. In 2017 wordt de uitwerking van het toegangsportaal verder 
opgepakt. 
Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening is vastgesteld en de implementatie hiervan is 
gestart. De pilot vroegsignalering is gestart. Deze is verlengd tot het eind van 2016 om 
vervolgens een goed voorstel te doen voor het vervolg. De samenwerking tussen Orionis, 
Woongoed en Porthos verloopt na een wat onwennige start erg goed. De meerwaarde van 
deze samenwerking wordt in de uitvoering zeker gemerkt. In samenwerking met Humanitas 
wordt invulling gegeven aan het nieuw op te richten inloopcentrum. De uniforme werkwijze 
waarvoor de kaders in het beleidsplan staan wordt in 2017 samen met Porthos en 
Maatschappelijk Werk verder uitgewerkt. In de pilot van de Entry wordt deze uniforme 
werkwijze in de praktijk gebracht.

Doelstellingen

D.4.05 Vanuit Walchers verband vergroten van de kans op werk en deelname aan de 
maatschappij van inwoners van Walcheren

Inwoners van Walcheren nemen zo goed als zij kunnen deel aan de samenleving. We zetten in op 
begeleiding naar een reguliere (betaalde) baan bij een werkgever. We bieden ondersteuning met als 
doel duurzame uitstroom uit de uitkering. Is een reguliere baan tijdelijk of voor een langere periode 
niet mogelijk dan kijken we welke andere vorm van participatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk,  mogelijk 
is. We hebben inzicht in de effectiviteit van participatie- en re-integratietrajecten. Voor de meest 
kwetsbare doelgroepen die niet binnen een reguliere (werk)omgeving kunnen functioneren, zorgen wij 
dat er een beschutte omgeving is waarin zij kunnen participeren.

Stand van zaken
In 2016 was er een hoge instroom van klanten, met name jongeren en statushouders. Er heeft 
een negatieve ontwikkeling van het klantenbestand plaatsgevonden. In reactie op de hoge 
instroom en de achterblijvende uitstroom heeft Orionis een verbeterbeweging in gang gezet die 
gekenmerkt worden door bottom-up procesverbetering en multi-disciplinair werken. Deze 
verbetertrajecten hebben geresulteerd in verschillende initiatieven die in 2016 zijn 
gerealiseerd. Zo is per 1 september een nieuw klantproces voor de klanten van 27 jaar en 
ouder ingegaan. Hierin is werk naar de voorkant van het proces gehaald. Wanneer een klant 
zich aanmeldt voor een uitkering is het eerste gesprek dat gaat plaatsvinden een gesprek over 
werk. Een ander initiatief is het ‘intensief traject’: in dit traject wordt gedurende een periode van 
8 weken intensief ingezet op klanten met een hoog arbeidsvermogen (80% arbeidsvermogen). 
Onder begeleiding van trajectbegeleiding, een trainer en een accountmanager gaat een groep 
deelnemers deze periode intensief met elkaar aan de slag met als doel het vinden van een 
betaalde baan. Een derde initiatief voortgekomen uit dit verbetertraject is het arbeidsmarkt 
gericht maken van de verschillende werksoorten in het werkbedrijf. Hierdoor moeten de 
werksoorten nog beter gaan aansluiten op de arbeidsmarkt waardoor de kans op uitstroom 
verder wordt verhoogd. 



Verder zijn er de afgelopen periode verschillende pilots tot stand gekomen waarin de 
samenwerking met andere partijen verder is uitgebreid. Zo is er een pilot met de gemeentelijke 
buitendiensten voorbereid om per gemeente een ploeg van klanten van Orionis onder 
aansturing van een gemeentelijke medewerker in een bepaald gebied in de gemeente te laten 
werken. De samenwerking met het UWV is verder uitgebouwd door het leerwerkbedrijf van 
Orionis Walcheren in te zetten voor praktijkdiagnose voor de UWV. Ook de samenwerking met 
Porthos is op verschillende fronten verder versterkt. Zo loopt er een pilot vroegsignalering in 
samenwerking met Porthos en Woongoed waar huisbezoeken worden ingezet bij een 
huurachterstand van 2 maanden. Deze pilot loopt door in 2017. Ook loopt er een pilot 
armoedebeleid waarbij inkomensspecialisten van Orionis in de frontoffice van Porthos 
aanwezig zijn om daar meteen mee te kunnen denken wanneer er vragen voorbij komen op de 
grens van de WMO en participatiewet. Binnen de Entry werken Orionis en Porthos samen aan 
de realisatie van één integrale toegang tot het sociaal domein. 
Los van de eigen verbeterbeweging en de verschillende pilots heeft Berenschot een 
verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsvoering van Orionis. De resultaten hiervan 
werden in oktober met de commissies en raden gedeeld. In vervolg op het verdiepend 
onderzoek is Orionis met een plan van aanpak gekomen waarin staat hoe met de 
verbeterpunten uit het rapport zal worden omgegaan.

Maatregelen

6.003 Deelname aan de GR Orionis Walcheren

Orionis Walcheren voert voor de gemeente Veere de participatiewet uit. Door middel van de 
begeleidingscommissie, DB en AB van Orionis sturen wij Orionis Walcheren aan. Er is specifiek 
aandacht voor het verhogen van de uitstroom en het versterken van de financiële positie van Orionis. 
Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan plan van aanpak op basis van de 
aanbevelingen van rapport Berenschot . Daarnaast richten we ons op de flexibele inzet van personeel, 
het versterken van de samenwerking tussen Porthos en Orionis en de extra aandacht voor kwetsbare 
jongeren. De begroting, tussentijdse rapportages en het jaarverslag leggen we voor aan de raad.
Portefeuillehouder: Maas C.
Projectleider/budgethouder: Perdon René
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016 
Doorlopend

Kwaliteit
2016 heeft voor Orionis in het teken gestaan van het verdiepend onderzoek en opstellen van 
een aanvalsplan. Het hoge volumebestand en de gedaalde rijksbijdragen zorgen ervoor dat de 
drie Walcherse gemeenten een veel hogere extra gemeentelijke bijdrage moeten betalen. Om 
deze bijdrage te kunnen verlagen (doel is uiteindelijk op 0 uitkomen) is het noodzakelijk om 
een andere koers te gaan varen. Bureau Berenschot heeft in dit kader een verdiepend 
onderzoek uitgevoerd. Hierin zijn knelpunten binnen de organisatie uitgelicht. Dit is de basis 
geweest voor het Plan van Aanpak dat door Orionis Walcheren is opgesteld. Er zal een andere 
koers moeten worden ingezet om de klantenaantallen terug te kunnen dringen. In 2016 zijn in 
dit kader al verschillende stappen gezet: er is bijvoorbeeld al een nieuw intake proces ingericht 
waarbij werk meer naar voren is gehaald (invoering werkgesprek). Verder zijn er verschillende 
projecten en pilots gedraaid om de samenwerking met verschillende partijen te verbeteren 
(bijv. met het UWV) en de integraliteit te verbeteren. Binnen het leerwerkbedrijf is een start 
gemaakt met het arbeidsmarktgericht maken van de werksoorten. Tevens is er een analyse 
naar de werksoorten gedaan om uiteindelijk te komen tot een financieel gezond, 
kostenneutraal  leerwerkbedrijf. In 2017 zal hier verder mee aan de slag worden gegaan. 2017 
zal in het teken staan van de implementatie en monitoring van het plan van aanpak.
Tijd

Geld
De effecten van het nieuwe verdeelmodel zijn zoals bekend negatief. De definitieve financiële 
effecten van het nieuwe verdeelmodel, het plan van aanpak en doorwerking van de 2e 
begrotingswijziging 2016 zullen begin 2017 verwerkt worden in de 1e begrotingswijziging.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten 15.365 19.490 19.393 -97
Baten 2.546 7.332 8.145 813
Resultaat -12.819 -12.158 -11.248 910

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2016 
primitief

Begroting 2016 na 
wijzigingen

Realisatie 
2016

Saldo 
2016

Lasten
Inkomen / 
participatie

5.315 6.026 6.281 256

Maatschappelijke 
zorg

5.978 8.780 8.847 67

Volksgezondheid. 4.004 4.263 3.906 -357
Decentralisatie 69 421 359 -63
Totaal Lasten 15.365 19.490 19.393 -97
Baten
Inkomen / 
participatie

1.929 2.409 2.871 462

Maatschappelijke 
zorg

611 4.619 4.959 340

Volksgezondheid. 6 304 315 11
Totaal Baten 2.546 7.332 8.145 813
Resultaat -12.819 -12.158 -11.248 910




