
 
 
 

6. Sociaal Domein 
 
 

 



 

Programma inleiding 

Alle inwoners doen zoveel mogelijk mee aan de samenleving. Inwoners wonen steeds langer thuis. 
We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht hierbij te benutten. Vrijwilligers en 
mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol en werken samen met de professionele 
hulpverlening. Inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben kunnen bij de gemeente terecht. 
Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. 
  
We werken nauw samen met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). MWW is een algemene 
voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Een andere grote samenwerkingspartner in het 
preventieve veld is Welzijn Veere. 
  
We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers. 
We leggen, waar mogelijk, ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en 
huisartsen. 
  
Het wordt steeds belangrijker om de klantontwikkelingen en kostenontwikkeling te monitoren in het 
sociaal domein. We onderzoeken hoe we hierop kunnen sturen. 

Relevante beleidskaders/nota's 

 Veerse visie op het sociaal domein 
 Verordening Wmo en Jeugd 
 Beleidsregels Wmo en Jeugd 
 Visie op het  Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland 
 Visie en uitgangspunten voor sturing en financiering jeugdhulp Zeeland 
 Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022 
 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 
 Verordening Individuele Studietoeslag 
 Fonds cultuur, sport en onderwijs 
 Beleidsnotitie: Doelgroepenvervoer op Walcheren 
 Notitie “Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren” 
 Notitie "Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, uitgangspunten en onderwerpen" 
 Notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg” 
 Kadernotitie Welzijnsactiviteiten 2018 e.v. 

Trends en ontwikkelingen 

Vanaf 1 januari 2020 is de toegang voor Wmo en Jeugdzorg geïntegreerd in de gemeentelijke 
organisatie. Hierdoor komen uitvoering en beleid dichter bij elkaar te staan. 
  
De zorgkosten blijven stijgen door onder andere vergrijzing, grotere behoefte aan duurdere 
specialistische zorg, meer mensen die langer thuis wonen en hogere loonkosten. 
  
Inwoners komen minder snel in aanmerking voor verblijf in een instelling en blijven daardoor langer 
thuis wonen. Dit geldt voor ouderen, maar ook voor mensen met psychische problemen, zoals de 
doelgroep die nu nog in een beschermde woonomgeving woont. 
  
De Zeeuwse gemeenten spraken af om meer samen te gaan werken in het sociaal domein. In 2020 
wordt onderzocht op welke manier dit vorm kan krijgen. 

Wat willen we bereiken? 

D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en 
hebben regie over hun eigen leven. 
Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. Ook zien we de 
ontwikkeling dat inwoners eventueel met zorg en ondersteuning langer zelfstandig wonen. Uit de 
Zeelandscan blijkt dat 85% van de Veerse inwoners regie over hun eigen leven hebben.  
Dit cijfer is gebaseerd op de monitor van de GGD die één keer in de vier jaar wordt uitgevoerd. In 
2021 komt de eerstvolgende monitor uit.  



 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

6.025 We voeren de Nota Reserve Leefbaarheid uit. 
De nota Reserve Leefbaarheid is sinds 26 maart 2015 van kracht. We dachten mee en boden 
financiële steun aan maatschappelijke initiatieven. Hierdoor zijn er, door inwoners, ongeveer 40 
projecten in de gemeente geïnitieerd en afgerond. In het werkprogramma staat dat we doorgaan met 
de regeling. Binnen het budget van € 800.000 was in september 2019 nog ongeveer € 200.000 
beschikbaar. Zodra het budget minder dan ca. €100.000 bedraagt, komen we met een voorstel over 
een voortzetting.   
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 26-03-2015 Einddatum: 31-12-2022  
 

6.028 We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers. 
Zorgprofessionals ondersteunen, waar nodig en mogelijk, vrijwilligers en mantelzorgers. Op deze 
manier kunnen laatstgenoemden betere hulp bieden en kunnen we overbelasting van mantelzorgers 
en vrijwilligers zoveel mogelijk voorkomen. 
  
Een voorbeeld van dit soort ondersteuning zijn de Veerse welzijnsactiviteiten. Verschillende 
organisaties bieden ondersteuning bij deze activiteiten. Uit deze samenwerking is een project 
Dementievriendelijk Veere ontstaan. Daarnaast subsidiëren we Welzijn Veere voor het ondersteunen 
van vrijwilligers en Stichting Manteling voor mantelzorgers. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021  
 

6.029 We bereiden ons voor op de nieuwe inburgeringswet die in 2021 in gaat. 
De gemeente is mede verantwoordelijk voor het welzijn van alle inwoners. Hierin hebben we concrete 
taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De nieuwe inburgeringswet die op 1 
januari 2021 in gaat moet hierbij aansluiten zodat wij integraal en op maat werken. We maken 
hiervoor afspraken met verschillende betrokken partijen zoals Vluchtelingenwerk. Waar mogelijk 
trekken we hierbij met de andere Walcherse gemeenten op. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
 

D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg 
en ondersteuning. 
De Veerse toegang voor Wmo en Jeugdzorg en Orionis Walcheren zijn de toegang tot 
maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en (financiële) ondersteuning nodig hebben. Dit kan in 
de vorm van Zorg in Natura (ZIN), een Persoonsgebonden Budget (PGB) of een uitkering. 
  
Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel tevreden is 
over de toegang via Porthos en Orionis. Sommige metingen zijn verouderd of niet toereikend om 
goede conclusies te trekken door het kleine aantal respondenten. 
  
We zien een stijging van klantaantallen en zorgkosten in de laatste jaren. In 2020 onderzoeken we 
hoe we sturing kunnen geven aan deze ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dit doen we om de 
kwaliteit en klanttevredenheid te verbeteren en om meer grip op de kostenontwikkeling te krijgen. 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

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



 

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

6.031 We volgen klant- en kostenontwikkeling in Wmo- en 
Jeugdzorgvoorzieningen. 
Op basis van de gegevens analyseren we de ontwikkelingen binnen de Wmo en Jeugdzorg. Meer 
zicht krijgen op klantontwikkelingen is belangrijk om bij te sturen of de juiste keuzes te maken. 
  
Daarnaast meten we de klanttevredenheid. Uit het jaarlijkse Wmo cliëntervaringsonderzoek blijkt dat 
de klanten over het algemeen tevreden zijn over de toegang en de passende zorg. Voor jeugdzorg 
namen we in 2018 en 2019 ook een dergelijk onderzoek af. Het aantal respondenten is echter te klein 
om conclusies te trekken over de klanttevredenheid. 
  
We zien kansen om de onderzoeken te verbeteren. We ontwikkelen en voeren dit binnen de wettelijk 
verplichte kaders uit. De gemeenteraad wordt periodiek over tevredenheid, effectiviteit en de kosten 
van de zorg geïnformeerd. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
 

D.6.03 Tenminste 80% van de inwoners ervaart de zorg en ondersteuning die 
ze krijgen als effectief. 
Inwoners die om welke reden dan ook, behoefte hebben aan zorg of ondersteuning vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdwet, kunnen dit bij ons aanvragen. Bij de toekenning 
kijken we of de directe omgeving hierbij (deels) hulp of ondersteuning kan bieden. 
We sluiten contracten af met Wmo- en Jeugdzorgaanbieders zodat de juiste zorg en ondersteuning 
ingezet wordt. De voorzieningen sluiten aan bij de behoefte van de inwoners. 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

6.027 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren. 
Orionis Walcheren biedt financiële ondersteuning, begeleiding naar werk en schuldhulpverlening. 
Deze werkzaamheden zijn beschreven in de Kadernota. 
  
Orionis Walcheren voert de Kadernota 2020-2022 uit. Hierin staat de uitstroom naar werk en een 
goede dienstverlening centraal. Om zo goed mogelijk op de ontwikkelingen in te kunnen spelen, kijken 
we jaarlijks hoe er concreet invulling wordt gegeven aan de kaders. Dit wordt financieel vertaald in de 
begroting van Orionis en voorgelegd aan de gemeenteraad.  
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  
 

6.032 We maken afspraken met zorgaanbieders en leveranciers over wmo- en 
jeugdvoorzieningen. 
Wmo 
Jaarlijks maken we op Walchers niveau (contract)afspraken met zorgaanbieders voor de 
ondersteuning van onze inwoners. Belangrijk is dat de zorg die we inkopen aansluit bij de behoefte 
van onze inwoners. We ontwikkelen de inkoopfunctie in 2020 door en kijken naar een bredere 
Zeeuwse samenwerking voor de Wmo-voorzieningen. 
  
Jeugdzorg 
De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) sluit voor ons de contracten af met zorgaanbieders 
voor jeugdvoorzieningen. We zien de laatste jaren een forse stijging van de kosten in de jeugdzorg. 
We krijgen steeds meer zicht in de mogelijke oorzaken van de stijgingen waardoor we onze sturing 
verbeteren. Vanaf 2021 ramen we dan ook het budget voor de jeugdzorg met 2% af. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 



 

 

6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen per 
2022 
De gemeenteraad stelde in april 2018 de Zeeuwse Regiovisie Beschermd Wonen vast. Eind 2019 
hebben alle regio’s concrete uitvoeringsafspraken gemaakt over de inhoudelijke beweging, de 
financiering en de inkoop van Beschermd Wonen. In 2020 informeren we de raad over de te zetten 
stappen voor de door decentralisering Beschermd Wonen conform het stappenplan van de VNG. 
Hierin staan onder andere de keuzes en stappen die gemeenten moeten gaan zetten. Deze stappen 
bereiden we in Zeeuws verband voor. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020  
 

6.026 We voeren de schuldhulpverlening uit op basis van de Kadernota Orionis 
Walcheren 2019-2022 en het Projectplan coördinatiepunt Vroegsignalering. 
Schuldhulpverlening is een belangrijk middel voor Veerse inwoners om regie over eigen leven te 
krijgen en te houden. In de Kadernota Orionis Walcheren wordt beschreven dat Orionis Walcheren de 
wettelijke taken uitvoert op het gebied van Schuldhulpverlening. De overige taken zijn belegd in het 
Projectplan coördinatiepunt Vroegsignalering waar in samenwerking met wooncorporaties, CZ en 
energiemaatschappijen signalen over beginnende schulden adequaat worden opgepakt.   
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  
 



 

Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop 
cijfer 

betrekking 
heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving   

Sociaal 
domein 

17 Banen per 1.000 
inw 15-64jr 

LISA 2018 691,6 764,7 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.   

Sociaal 
domein 

18 Jongeren met een delict voor 
rechter 

% Verwey Jonker 
Instituut - Kinderen in 
Tel 

2015 0,93 1,3 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de 
rechter is verschenen. 

  

Sociaal 
domein 

19 Kindern in een 
uitkeringsgezin 

% Verwey Jonker 
Instituut - Kinderen in 
Tel 

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

  

Sociaal 
domein 

20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - 
Arbeidsdeelname 

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

  

Sociaal 
domein 

21 Werkloze jongeren % Verwey Jonker 
Instituut - Kinderen in 
Tel 

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

Sociaal 
domein 

22 Personen met een 
bijstandsuitkering 

per 10.000 
inw 18jr eo 

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

Sociaal 
domein 

23 Lopende 
reïntegratievoorzieningen 

per 10.000 
inw 15-65jr 

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

  

Sociaal 
domein 

24 Jongeren met jeugdhulp % van alle 
jongeren tot 
18 jaar 

CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

2018 7,8 10,9 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van 
alle jongeren tot 18 jaar. 

  

Sociaal 
domein 

25 Jongeren met 
jeugdbescherming 

% CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

2018 1,1 1,2 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een 
jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 
jaar. 

  

Sociaal 
domein 

26 Jongeren met 
jeugdreclassering 

% CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

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

  

Sociaal 
domein 

27 Cliënten met een 
maatwerkarrangement WMO 

per 1.000 
inw 

CBS - Monitor Sociaal 
Domein WMO 

2018 nb 58 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische 
ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo 
gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 
deelnemende gemeenten. 

  

           

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 



 

 Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief 

Lasten -24.457 -25.960 -16.755 -17.028 -17.081 -17.067 

Baten 11.197 11.296 2.857 2.856 2.856 2.856 

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

Prioriteiten 

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

Maatschappelijk vastgoed (begroting 2017) S  50 50 50 50    

Nieuwe toegang Wmo- en Jeugdwet S  254 207 207 207    
          
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


