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6. Sociaal Domein 
 
 

 



 

Programma inleiding 

Alle inwoners doen mee in de samenleving, voor zover ze dat kunnen. Inwoners willen ook steeds 
langer thuis blijven wonen, zolang dat kan. Wij willen daarom dat Veerse inwoners oog voor elkaar 
hebben en voor elkaar klaarstaan. We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht te 
benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten in de kernen zorgen dat inwoners zichzelf en anderen 
kunnen helpen en mensen niet vereenzamen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een 
belangrijke rol en zijn een aanvulling op de professionele zorg. Voor diegenen 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 met Maatschappelijk Werk 
Walcheren (MWW). MWW is een algemene voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Deze 
drie organisaties werken nauw samen om het uitgangspunt van “één gezin, één plan en één 
hulpverlener” in te vullen. 
Naast deze drie toegangsorganisaties hebben we in het sociaal domein ook te maken met veel 
andere partijen. We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers. 
We leggen ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en huisartsen waar dat 
nodig is. 

Wat hebben we bereikt? 

D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en minimaal 85% 
van de Veerse inwoners heeft regie over eigen leven. 

Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. En het beleid dat 
ondersteuning en zorg zoveel mogelijk in de eigen woning plaats heeft. Wij hanteren hiervoor de 
indicator “regie over eigen leven van inwoners 65+” uit de Zeelandscan. 
Inwoners zien de behoeften om hen heen en helpen elkaar. Het gaat om het behouden en bevorderen 
van een acceptabel niveau van leven, met eventueel ondersteuning die daarvoor nodig is. 
De gemeente haalt initiatieven op, stimuleert en ondersteunt waar nodig. 
Basisvoorzieningen, zoals verenigingsgebouwen en sociale en culturele activiteiten in onze kernen 
zorgen dat inwoners zelfredzaam kunnen zijn en niet vereenzamen. Deze gebouwen zijn ook 
toegankelijk voor mensen met een beperking. 
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Via onze 
Welzijnsstichting en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt 
ervoor dat onze burgers later of geen professionele zorg nodig hebben. 
We bieden ondersteuning aan statushouders in de kernen. Welzijn Veere begeleidt deze 
ondersteuning en werkt samen met Vluchtelingenwerk Walcheren. In 2020 krijgt de gemeente meer 
taken in verband met inburgering. 
 

 
Stand van zaken 
84% van de Veerse inwoners heeft regie op het eigen leven. In alle kernen zorgden we voor 
een aanbod van sociale en culturele activiteiten. Welzijn Veere ondersteunde en faciliteerde 
vrijwilligers, mantelzorgers, verenigingen en organisaties om dit mogelijk te maken.  
  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

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 2019 werken we toe naar een nieuwe set van nadere regels. Daarmee maken we duidelijk welke 
initiatieven gemeentelijke steun kunnen krijgen. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 26-03-2015 Einddatum: 31-12-2022  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Wij verstrekken voor maatschappelijke initiatieven een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid.   
Uit evaluatie eind 2018 bleek dat de Reserve Leefbaarheid als Veers experiment als positief en 
wenselijk wordt ervaren. Op basis hiervan stelden we hiervoor nieuwe criteria op. De 



 

gemeenteraad stelde vervolgens in januari 2019 nieuwe kaders vast voor de Reserve 
Leefbaarheid voor de periode 2019-2022.   
In de algemene commissie van 17 september 2019 presenteerden we de stand van zaken en 
presenteerde een aantal initiatiefnemers hun plannen. De initiatieven leveren een 
maatschappelijk rendement.  
In 2019 zijn 13 aanvragen ontvangen waarvan er 10 zijn gehonoreerd. Dit betreft een diversiteit 
van activiteiten en omvang van bedragen; van € 500 voor een AED tot € 25.000 voor een 
speeltuinvereniging. 

 
Tijd 
De Reserve Leefbaarheid is verlengd tot eind 2022. Dat is de datum dat de laatste aanvraag 
ingediend kan worden. Het kan zo zijn, gezien het overgebleven budget, dat het budgetplafond 
eerder bereikt wordt. 

 
Geld 
 

6.015 Wij onderzoeken hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en 
zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving en maken hiervoor een 
uitvoeringsplan. 

In 2018 stelde de gemeenteraad de notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg” vast. Voor de 
uitwerking hiervan heeft de raad "maatwerk als leidend principe" en 4 specifieke thema's vastgesteld. 
Deze zijn: 
- Langer zelfstandig wonen 
- Ouderdom komt met gebreken 
- Eenzaamheid 
- Eigen regie 
De uitwerking van de thema’s doen wij met werkgroepen waarin maatschappelijke partners 
deelnemen. Met de uitkomsten hiervan stellen wij een uitvoeringsplan op dat wij in de 1e helft 2019 
vast stellen. 
Wij betrekken de uitkomsten van het RIGO onderzoek van april 2018 hierbij. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-09-2017 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
We stelden prioriteiten vast en we keken wat er nodig was om de uitvoering te realiseren. 
Samen met Stichting Welzijn Veere bekeken we hoe zij verschillende thema’s konden gaan 
oppakken. We spraken af dat Stichting Welzijn Veere dit verder uitwerkt, zodat 
het onderdeel wordt van het uitvoeringsplan.  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.016 We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers. 

De vrijwilligers en mantelzorgers krijgen ondersteuning van zorgprofessionals. Bijvoorbeeld in de vorm 
van scholing op het gebied van dementie. Op deze manier kunnen vrijwilligers en mantelzorgers 
betere zorg bieden. Dat zorgt ervoor dat professionele zorg pas op een later moment nodig is. 
Mensen blijven dus langer zelfstandig. 
Via de  “Veerse welzijnsactiviteiten” bieden samenwerkende organisaties deze ondersteuning. Deze 
organisaties zijn SVRZ, Zorgstroom, Stichting Welzijn Veere, Zeeuwland, de Zeeuwse Bibliotheek CZ 
en de gemeente Veere. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
We organiseerden in samenwerking met Welzijn Veere een symposium voor de start van het 
project Dementievriendelijke omgeving Veere. Onderdeel van het project is het ondersteunen 
van vrijwilligers en mantelzorgers die te maken kunnen krijgen met dementie. We begonnen 
met de dementievriendelijke training voor personeel. Service- en baliemedewerkers van onder 



 

andere de  gemeente Veere, Welzijn Veere  en SVRZ volgden deze training. Er zijn 
verschillende werkgroepen opgericht om de kernen dementievriendelijker te maken.  
We reikten in samenwerking met Stichting Welzijn Veere  het 'Beste Veerse Vrijwilligersinitiatief 
2019-2020’ uit. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.017 We maken nieuwe afspraken voor de aanpak van schuldhulpverlening op basis van 
de eindevaluatie van het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-
2020 

Schuldhulpverlening is een belangrijk middel voor Veerse inwoners om regie over eigen leven te 
houden. Mensen met schulden hebben namelijk geen regie over eigen leven. Het beleidsplan zet in 
op het voorkomen van schulden door een integrale toegang te faciliteren. In 2018 hebben we al een 
tussenevaluatie gedaan van dit beleidsplan. Daaruit bleek dat nieuwe afspraken nodig zijn. 
In 2019 doen we de eindevaluatie van dit beleidsplan. Dan weten we welke punten aandacht nodig 
hebben vanaf 2020. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-05-2016 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We hebben een samenwerking met de Walcherse Dialoog (netwerk van publieke en private 
partijen) over het vroeg signalering van schulden. Tijdens deze samenwerking werd duidelijk 
dat er meer preventief gewerkt moet worden en dat de samenwerking tussen publieke en 
private partijen beter moet. In een veel eerder stadium moeten beginnende schulden en 
bijbehorende problematiek opgepakt worden om erger te voorkomen.    
We stelde een projectleider aan die een conceptplan opgeleverd heeft voor het opzetten van 
een 
‘Coördinatiepunt vroegsignalering’. Doel van het coördinatiepunt is: 
· het bundelen van de verschillende goede initiatieven 
· versnippering tegengaan 
· zorgen voor een omslag van curatieve naar preventieve zorg. 
Het coördinatiepunt gaat zich met name richten op instituties als werkgevers en 
woningbouwverenigingen. Reden hiervoor is dat zij vaak als eerste signalen oppikken en 
er ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen. Het coördinatiepunt is nog niet opgericht. 
Het plan ligt er en de drie gemeenten geven er nu verdere, concrete invulling aan. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.018 We maken met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) prestatieafspraken over 
de aanbevelingen in het BMC rapport 

We ontvingen van BMC een rapport: “Meeveren met onze inwoners; Maatschappelijk Werk Walcheren 
in een sterke keten”. BMC heeft daarin de taken van MWW beschreven en de bijbehorende formatie. 
Het rapport geeft aanbevelingen over de formatie-omvang, de samenwerking met andere organisaties 
in de toegang en de aansturing. We gebruiken deze aanbevelingen bij het maken van 
prestatieafspraken met het MWW. 
Het MWW biedt ondersteuning aan cliënten om de zelfredzaamheid en die van het netwerk te 
vergroten. MWW biedt de volgende vormen van ondersteuning: 
-        Algemeen maatschappelijk werk 
-        School maatschappelijk werk 
-        Formulierenbrigade 
-        cliëntondersteuning 
 
De ondersteuning van MWW is laagdrempelig. Voor toegang tot MWW is geen verwijzing van Porthos 
nodig. Hierdoor is de kans kleiner dat de inwoner vraagt naar zorg en ondersteuning vanuit Wmo, 
Jeugdwet of Participatiewet. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 



 

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

 
Kwaliteit 
We hadden een presentatie van de toekomstvisie van MWW. De activiteiten in deze visie zijn 
gericht op (collectieve) preventie, ondersteuning en samenwerking met de toegang. MWW 
richtte zich op normalisatie en werkten vanuit de herstel gestuurde aanpak. We maakte nieuwe 
prestatieafspraken voor 2020. We bouwden de subsidie voor gebiedsteams af.  
We maakten nieuwe afspraken over de onafhankelijke professionele cliëntondersteuning. 
Iedere inwoner kan hier een beroep op doen bij het MWW.  
MWW is een belangrijke partner in het preventieve veld. Daarom zette we in op samenwerking 
met andere organisaties en het deelnemen aan het Veerse netwerkoverleg met verschillende 
andere organisaties zoals Stichting Welzijn Veere en Porthos. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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

Porthos en Orionis zijn de toegang tot maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en 
ondersteuning nodig hebben. Dit kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden 
Budget (PGB). 
Inwoners hebben zorg en ondersteuning nodig als ze niet zelf of met anderen een oplossing vinden 
voor hun hulpvraag en er geen algemene voorziening is.  
Porthos is tot 1 januari 2020 de toegang voor inwoners die een maatwerkvoorziening vanuit Wmo en 
Jeugdwet nodig hebben. Voor financiële ondersteuning op het gebied van werk en inkomen is Orionis 
Walcheren de toegang. Het is belangrijk dat inwoners snel en goed geholpen worden en dat deze drie 
organisaties daarom goed samenwerken volgens het principe “één gezin, één plan en één 
hulpverlener”. 
Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel tevreden is 
over de toegang via Porthos en Orionis. Voor Orionis meten we dat met de armoedemonitor. Voor 
Porthos met jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken.  
Het is belangrijk om de kwaliteit van dienstverlening van Porthos vast te houden. 
 

 
Stand van zaken 
Samen met Middelburg en Vlissingen hielden we de dienstverlening van Porthos in stand. 
Inwoners konden daardoor een beroep doen op een Wmo of Jeughulp voorziening in 2019. De 
gebiedsteams hielden we tot 1-1-2020 in stand voor complexe casussen.  
In 2018 was 72,9% van de klanten Wmo tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning. 
Voor klanten jeugdzorg is er onderzoek gedaan, maar was het aantal respondenten te klein om 
betrouwbare uitspraken te doen. Dit was het gevolg dat de gemeente Veere een klein aantal 
kinderen in de Jeugdhulp had.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

6.019 We houden de dienstverlening aan onze inwoners via Porthos in stand tot 1 januari 
2020 

De huidige samenwerkingsovereenkomst Porthos tussen de drie Walcherse gemeenten loopt nog 
door tot en met 31 december 2019. Tot die tijd is het cruciaal voor de dienstverlening aan onze 
inwoners dat Porthos blijft functioneren als toegang. Om deze reden blijven we vanuit onze rol als 
gastgemeente Porthos ondersteunen. Voor het jaar 2019 stellen we daarom het geld beschikbaar dat 
Porthos nodig heeft. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 



 

 
Kwaliteit 
Porthos hield, ondanks de hoge werkdruk, de noodzakelijke dienstverlening in stand. De 
gemeente Veere, als opdrachtgever en als werkgever, ondersteunde Porthos in meerdere 
opzichten:  
- Porthos gaf begin 2019 het signaal af dat er een tekort aan personeel was en een sterk 
toenemende zorgvraag van onze inwoners. Hierdoor ontstonden wachtlijsten en mogelijk 
risico's voor noodzakelijke dienstverlening. De drie gemeenten namen hierop maatregelen 
door extra geld beschikbaar te stellen.  
- We werkten aan de ontvlechting van Porthos. In december waren de systemen ontvlochten 
naar de drie individuele gemeenten.Dit alles verliep zonder problemen, waardoor 
Porthosmedewerkers klanten konden blijven helpen.  
- Porthos kreeg de ruimte van de drie gemeenten om complexe casusregie in te kopen bij 
gespecialiseerde zorgaanbieders, wanneer de gebiedsteams dit niet meer konden oppakken. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.020 We zorgen dat er op 1 januari 2020 een nieuwe toegang is voor Wmo- en 
Jeugdwet. 

In december 2018 besluiten de drie gemeenteraden op Walcheren over de evaluatie van de 
Pentekening, het klantproces op Walcheren voor het sociaal domein. 
Daarna beschrijven de drie gemeenten ieder afzonderlijk welke wensen zij hebben voor de toegang 
tot de Wmo en Jeugdwet. 
Belangrijk voor ons is de dat de dienstverlening aan de klant goed is, zodat de klanten tevreden 
blijven. Het moet duidelijk zijn waar de inwoners terecht kunnen. En dat de toegang hen snel 
doorgeleid naar de juiste zorg die past bij hun hulpvraag. 
Wij maken ook een afweging welke onderdelen van de toegang we lokaal willen blijven organiseren 
en op welke onderdelen we blijven samenwerken. 
Zodra dit duidelijk is gaan we aan de slag om een nieuwe toegang in te richten. De nieuwe toegang 
moet uiterlijk 1 januari 2020 klaarstaan voor onze inwoners die zorg vanuit Wmo of Jeugdwet nodig 
hebben. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Op 28 februari 2019 stelde de raad kaders vast voor de nieuwe toegang Wmo en Jeugdwet. 
Op 5 mei stelden we het implementatieplan nieuwe toegang Wmo en Jeugdwet vast. Het 
implementatieplan is door een projectgroep ter uitvoering gebracht en is goed verlopen. De 
volgende onderdelen waren belangrijk:  
- In 2019 werd de regie voor complexe casussen in jeugdzorg en Wmo opgepakt door het 
gebiedsteam. We besloten om deze werkwijze niet voort te zetten in 2020. De subsidie die 
Maatschappelijk Werk Walcheren kreeg voor dit specifieke onderdeel wordt niet voortgezet. 
We maakten afspraken met 2 zorgaanbieders om deze complexe casusregie te leveren. Deze 
zijn namelijk gespecialiseerd in dit werk en zijn hier speciaal voor gecontracteerd door de 
Inkooporganisatie Jeugd Zeeland (IJZ). We verwachten dat we hiermee kwaliteitsverbetering 
realiseren voor onze klanten.  
- In 2019 kozen we ervoor dat de nieuwe toegang het contact met de klant heeft en de 
ondersteuningsvraag beoordeelt. In bijzondere gevallen kan externe expertise kan worden 
ingezet, mocht de expertise niet aanwezig zijn in onze eigen toegang. Hiervoor is budget 
beschikbaar gehouden.  
- We besloten dat de nieuwe toegang onderdeel moest worden van de afdeling 
Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). Hierdoor maakten we een duidelijke connectie tussen 
toegang en beleid, wat de samenwerking ten goede komt.  
- In september namen we een principebesluit om per 1-1-2021 bij het Samenwerkingsverband 
Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) aan te sluiten voor inkoop, contractbeheer in de 
Wmo. Dit besluit namen we, omdat het SWVO veel ervaring heeft op inkoop en contractbeheer 
voor 7 Zeeuwse gemeenten. Bovendien bleek het inefficiënt en duur om dit eigenstandig te 
organiseren. 



 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.021 Wij zorgen dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is en maken 
hiervoor een uitvoeringsplan. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is belangrijk voor inwoners met een hulpvraag. Het is een 
hulpmiddel, zodat ze weten waar ze moeten zijn en dat ze de zorg krijgen die nodig is, via Zorg in 
Natura of Persoonsgebonden Budget (PGB). 
De gemeenteraad stelde daarvoor 5 oktober 2017 de notitie “Beleid en proces- en taakafspraken 
onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren” vast. Daarin spreken we af om samen met 
Middelburg en de uitvoerende organisaties een uitvoeringsplan op te stellen. De uitvoerende 
organisaties zijn: 

 Maatschappelijk Werk Walcheren 
 Porthos 
 Orionis 
 Stichting Welzijn Veere 
 Stichting Welzijn Middelburg 

Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
De onafhankelijke cliëntondersteuning is goed geborgd bij MWW en Stichting Welzijn Veere.  
Wij werkten samen met MWW, Stichting Welzijn Veere, Stichting Welzijn Middelburg en de 
gemeente Middelburg aan een uitvoeringsplan. In deze samenwerking merkten we dat de drie 
gemeenten lokale wensen hadden. Daardoor was het niet mogelijk om volledig één 
uitvoeringsplan te maken. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.022 We doen in 2019 onderzoek naar de ontwikkelingen op lange termijn in de 
beschikbaarheid van huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en wijkverpleging. 

De aanleiding voor dit onderzoek is dat toegankelijkheid van huisartsen onder druk komt te staan. 
De reden hiervan is dat diverse Veerse huisartsen stoppen binnen een aantal jaar. Het is niet zeker of 
deze praktijken opvolging krijgen. Door het wegvallen van deze voorzieningen in de kernen, moeten 
inwoners verder reizen voor zorg. Uiteindelijk kan hierdoor de leefbaarheid onder druk komen te 
staan. 
In ons onderzoek naar de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg betrekken we naast huisartsen ook de 
beschikbaarheid van apothekers en fysiotherapeuten. 
Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek bepalen we wat onze rol als gemeente hierin is en 
welke acties er eventueel nodig zijn. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
We inventariseerden de aantallen huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en tandartsen die 
gevestigd zijn in de gemeente Veere. Hier maakten we een overzicht van. We brachten in 
beeld hoeveel praktijken er waarschijnlijk gaan stoppen in de komende jaren en we 
onderzochten mogelijke maatregelen. U nam de aanbevelingen van het onderzoekverslag 
over. Dit houdt in dat de aanbevelingen worden meegenomen in de omgevingsvisie en dat 
we een faciliterende rol blijven vervullen, zoals het beschikbaar stellen van budget voor een 
vakantiedokter. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

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

Maatwerkvoorzieningen moeten aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Wij meten daarvoor 
jaarlijks de cliëntervaring voor de Wmo-voorzieningen. Uit het onderzoek over 2017 blijkt dat 
gemiddeld 80% van de respondenten tevreden is over de effectiviteit van de zorg. Daarbij gaat het om 
de onderdelen: aansluiten op behoefte, eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Met alle 
veranderingen in de organisatie van de toegang, is ons doel om dit niveau vast te houden. 
 

 
Stand van zaken 
Het niveau van tevredenheid heeft stand gehouden. 81,7 % van de Wmo-klanten was tevreden 
over de effectiviteit van de zorg. Voor klanten jeugdzorg kunnen we hier geen betrouwbare 
uitspraken over doen, omdat het aantal respondenten te klein was.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

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. 
De Inkooporganisatie Jeugd koopt de jeugdhulp provinciaal in bij zorgaanbieders. 
Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen kopen we Wmo-voorzieningen in. Het gaat dan 
onder andere om begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke zorg, collectief vervoer en hulpmiddelen. 
Binnen de contractafspraken gaan we uit van de uitgangspunten uit het Veers Kompas. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Wmo:  
Op het gebied van de Wmo  sloten we in 2019 nieuwe contracten, omdat de oude afliepen. 
Hieronder geven we per onderdeel de status weer:  
- De nieuwe contracten voor hulpmiddelen gingen in op 1 Juni 2019 met de leveranciers 
Medipoint en Welzorg. In de eerste periode hadden we maandelijks overleg over de 
ontwikkelingen en implementatie.  
- Het contract voor Ambulante ondersteuning, dagbesteding en huishoudelijke hulp ging in op 1 
januari 2019. Ieder kwartaal was er een fysieke overlegtafel waar we specifieke knelpunten en 
verbeteringen bespraken. De fysieke overlegtafel benutten we om zorgaanbieders mee te 
nemen in de veranderingen die aanstaande waren met het opheffen van Porthos.  
- Het nieuwe  contract voor Wmo-vervoer ging in per  1 september 2019. Taxi de Vlieger 
leverde dit vervoer.  
Jeugd:  
- De contracten voor jeugdhulpaanbieders liepen op  31-12-2019  af.  De inkooporganisatie 
Jeugd Zeeland regelde de aanbesteding voor nieuwe contracten per 1-1-2020.  
- De digitale administratie tussen IJZ en zorgaanbieders is verbeterd. Het werd daardoor 
mogelijk de uitgaven voor de jeugdhulp beter te volgen. 

 
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 met Vlissingen en 
Middelburg hoe we dit een vervolg geven. 
Het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening loopt tot 2020. In 2018 voerden we een tussentijdse 
evaluatie uit. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 



 

 
Kwaliteit 
De GR Orionis Walcheren werkt 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 2019 was de eindstand van 
de klantaantallen Walchers 17 lager dan begroot (2.902 i.p.v. 2.919). In de gemeente Veere 
hadden we 149 klanten in de uitkering. Daarnaast voerde Orionis Walcheren het 
armoedebeleid en de schuldhulpverlening uit. U stelde de kadernota Orionis in november 2019 
vast. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.012  Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van beschermd wonen per 1-1-2021. 
Hiervoor voeren wij de Regiovisie Beschermd Wonen uit en sluiten wij een 
deelovereenkomst met zorgaanbieders. 

Vanaf 1 januari 2021 zijn we als gemeente individueel financieel verantwoordelijk voor 
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De financiële middelen komen dan naar de 
individuele gemeenten. 
De gemeenteraad stelde op 26 april 2018 de Zeeuwse Regiovisie Beschermd Wonen vast. Hierin 
staan de stappen die op weg naar 2021 genomen worden en de hiervoor geldende Beleidskaders. 
Deze stappen bereiden we in Zeeuws verband voor. Als onderdeel van de voorbereiding voeren we 
op Walcheren de proeftuin Clientperspectief uit. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De decentralisatie werd landelijk uitgesteld tot 1-1-2022. De proeftuin Cliëntperspectief hebben 
we afgerond. Alle resultaten van de verschillende proeftuinen werden meegenomen in 
versnellingsagenda. De versnellingsagenda omvat Zeeuwse afspraken over de 
toegangsregeling, de bekostiging, producten en tarieven. Dit stelden we vast ter voorbereiding 
op de decentralisatie.  Centrumgemeente Vlissingen stelde een nieuwe deelovereenkomst vast 
voor 2020 met de mogelijkheid tot verlenging in 2021. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.013 We passen de verordening Wmo en Jeugdwet aan 

Doordat we toewerken naar een nieuwe toegang, moet ook het beleid in de verordening Wmo en 
Jeugdwet worden aangepast. 
De basis hiervoor is de Veerse Visie Sociaal domein. 
Afhankelijk van de keuzes die we maken over de organisatie van de toegang, wordt duidelijk welke 
veranderingen nodig zijn in het beleid. De Raad stelt de aangepaste verordening vast. Ook 
beleidsregels passen we daarop aan.   
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
We pasten de verordening Wmo en Jeugdwet aan de meest recente landelijke wetgeving 
aan  en we hielden rekening met specifieke Veerse aspecten. In november stelde u 
de "Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Veere 2020" vast.  
Ten opzichte van de oude verordening scheiden we kaders en uitvoering beter van elkaar. In 
de oude verordening werd bijvoorbeeld nog gesproken over een “dialooggestuurde aanpak” die 
professionals moesten volgen. Dit gaf te weinig ruimte voor professionals in de toegang om in 
te spelen op een veranderende samenleving of veranderende inzichten. In de nieuwe 
verordening zijn dit soort zaken niet meer opgenomen. De professional in de toegang krijgt 
meer ruimte en het college stemt nadere regels en beleidsregels daarop af. 

 
Tijd 
 



 

 
Geld 
 

6.014 We monitoren periodiek de resultaten en kosten van de zorg. 

Monitoring in het sociaal domein is in 2019 extra belangrijk door de veranderingen in de toegang van 
de Wmo en Jeugdwet. Over de uitkomsten van de monitoring informeren we de gemeenteraad: 

 We informeren over de kosten via bestuursrapportages. Dit doen we 2 keer per jaar. 
 We informeren over de maatschappelijke resultaten via de Monitor Sociaal Domein die ZB 

Planbureau ontwikkelde. Deze monitor geeft ook inzicht in hoe Orionis en Porthos bijdragen 
aan de resultaten. Hierover informeren we de gemeenteraad 2 keer per jaar. 

 Over de ervaring van de klanten informeren we de gemeenteraad via de uitkomsten van de 
Wmo-Cliëntervaringsonderzoeken. Hierover informeren we 4 keer per jaar. 

 Over Werk en Inkomen informeren we via het dashboard van Orionis. Dit doen we zes keer 
per jaar. 

Aandachtspunt voor 2019 is dat we meer gegevens verzamelen over de kwaliteit van de jeugdzorg en 
hoe de klanten dit ervaren. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We informeerden u via de tweede bestuursrapportage over de kosten in de zorg. In de 
bijlage voegden we de "Rapportage Sociaal Domein Veere 1e en 2e kwartaal" toe. Hierin gaven 
we een stand van zaken op het gebied van preventie, toegang (Wmo en Jeugdzorg) en 
passende zorg (Wmo en Jeugdzorg). De stand van zaken viel uiteen in: ontwikkelingen, 
kansen en bedreigingen, klanttevredenheid, Veerse cijfers en financiën. Het dashboard van 
Orionis legden we periodiek u voor. 

 
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 

% CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

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

  

Sociaal 
domein 

19 Kinderen in een 
uitkeringsgezin 

% CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

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

  

Sociaal 
domein 

20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - 
Arbeidsdeelname 

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

  

Sociaal 
domein 

21 Werkloze jongeren % CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

2018 1 1 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 2019 11,8 27,4 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 2019 6,2 31,1 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de 
leeftijd van 15-64 jaar 

  

Sociaal 
domein 

24 Jongeren met jeugdhulp % van alle 
jongeren tot 
18 jaar 

CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

1e helft 2019 7,3 10,5 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 2019 1,1 1,3 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een 
jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 
jaar. 

  

Sociaal 
domein 

26 Jongeren met 
jeugdreclassering 

% CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

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

  

Sociaal 
domein 

27 Cliënten met een 
maatwerkarrangement WMO 

per 1.000 
inw 

CBS - Monitor 
Sociaal Domein 
WMO 

1e helft 2019 nb 63 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 x €1.000 
 Exploitatie Begroting 2019 

primitief 
Begroting na wijziging 

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

-2.790 -2.612 -2.565 46 

6.2 Wijkteams -9.113 -9.587 -9.994 -407 
6.3 Inkomensregelingen -4.272 -4.579 -4.487 92 
6.4 Begeleide 
participatie 

-1.220 -1.275 -1.267 8 

6.5 Arbeidsparticipatie -11 -11 -12 -1 
6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

-392 -542 -618 -76 

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

-3.109 -3.688 -3.801 -114 

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18- 

-3.349 -4.028 -2.953 1.075 

6.81 Geëscaleerde zorg 
18+ 

-57 -8 -8 0 

6.82 Geëscaleerde zorg 
18- 

0 -57 -1.164 -1.107 

Totaal Lasten -24.313 -26.386 -26.869 -483 
Baten     

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

116 137 153 16 

6.2 Wijkteams 8.178 8.335 9.017 682 
6.3 Inkomensregelingen 2.563 2.959 2.962 3 
6.4 Begeleide 
participatie 

0 0 0 0 

6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 
6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

4 4 5 1 

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

120 105 111 6 

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 10.981 11.539 12.247 708 
Resultaat -13.332 -14.846 -14.622 225 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.   

Taakveld Resultaat V/N 



 

Samenkracht en burgerparticipatie 
We hielden € 35.000 over vanwege het niet besteden van gelden voor 
asielzoekers/statushouders. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de reserve. 

€ 35 V 

Wijkteams 
We hebben in 2019 gekozen voor een minimaal niveau van ondersteuning om 
de bedrijfsvoering van Porthos draaiende te houden. Dit hebben we gedaan 
omdat vanwege we vanwege de ontvlechting van de organisatie nog 
frictiekosten verwachten. De frictiekosten, welke nog niet volledig in beeld zijn, 
willen we betalen uit de ruimte die is ontstaan door het lagere 
ondersteuningsniveau. 
We verwachten de frictiekosten in de eerste bestuursrapportage 2020 in beeld 
te hebben. 

  
€ 225 

  

  
V 

 
  

Inkomensregelingen 
We hielden € 95.000 over op het budget inkomensregelingen. Het grootste deel 
(zo’n € 70.000) wordt veroorzaakt door het resultaat in het aandeel GR Orionis. 
GR Orionis heeft een positief resultaat in zijn jaarrekening waar de gemeente 
Veere een deel van krijgt. Daarnaast zien we een positief verschil van bijna € 
40.000 binnen het armoedebeleid. Het budget wat beschikbaar is voor 
armoede (met name onder kinderen is niet volledig besteedt. Ook zijn de 
besteding voor Aanvullende Inkomens Voorzieningen (AIV) bij Orionis iets 
lager dan begroot 

€ 95 V 

Begeleide participatie 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Arbeidsparticipatie 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Maatwerkvoorziening (WMO) 
Het verschil van zo’n € 75.000 negatief wordt voornamelijk veroorzaakt door 
een stijgende uitgave voor Hulpmiddelen en woningaanpassingen. Deze 
budgetten zijn bijgesteld in bestuursrapportages maar onvoldoende waardoor 
de realisatie nu hoger uitkomt dan de begroting 

€ 75 N 

Maatwerkdienstverlening 18+ 
We kwamen op dit taakveld € 85.000 te kort. Dit heeft diverse oorzaken. We 
verstrekten € 25.000 meer aan PGB begeleiding dan was begroot. Daarnaast 
zien we een toename in het aantal klanten dat gebruik maakt van Wmo 
voorzieningen. Daardoor overschreden we het budget Begeleiding met zo’n € 
90.000 en HH/HZ met bijna € 40.000. We hielden € 60.000 over op de 
vervoersvoorzieningen. 

€ 85 N 

Maatwerkdienstverlening 18- 
Het verschil van € 1.000.000 wordt veroorzaakt door gesplitste boeking 
realisatie Jeugdzorg (zie taakveld Geëscaleerde zorg 18-) Bij de begroting is dit 
per abuis niet aangepast. Per saldo is het verschil nihil. 

€ 1.000 V 

Geëscaleerde zorg 18+ 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Geëscaleerde zorg 18- 
Het verschil van € 1.000.000 wordt veroorzaakt door gesplitste boeking 
realisatie Jeugdzorg (zie taakveld Maatwerkdienstverlening 18-) Bij de 
begroting is dit per abuis niet aangepast. Per saldo is het verschil nihil. 

€ 1.000 N 

  



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting  

GR Orionis S 14 14 Budget gerealiseerd in 2019  

Begeleiding vluchtelingen/statushouders E 30 0 Budget niet benodigd.  

Maatschappelijk vastgoed (begroting 2016) S 150 0 Doorlopend project. Overgeboekt naar reserve maatschappelijke voorzieningen  

Maatschappelijk vastgoed (begroting 2017) S 50 0 Doorlopend project. Overgeboekt naar reserve maatschappelijke voorzieningen  

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig      
      
      
      


