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Wat is er aan de hand?

Voorjaar 2020 

Raad stelt kadernota 2020 vast:
> forse bezuinigingen op voorliggende voorzieningen: -20%

Maatschappelijke organisaties: 
> overvallen (éénzijdig besluit) 
> druk met Corona gevolgen in de praktijk
> gesprekken met gemeente 
> samen gevolgen in kaart brengen

Inrichting Preventie en Welzijn efficiencykorting
Wij zijn voornemens het voorliggend veld per 2021 anders en meer in 
samenhang te organiseren. Wij boeken hier 20% van de grootste subsidies 
voor in. Voor de jaren 2020 en 2021 levert dit een besparing op van 
€ 313.970 en een bedrag van € 627.940 voor de jaren 2022 en 2023.
Kadernota 2020, pagina 21



Het grote plaatje

Bezuinigen op voorliggende voorzieningen:
penny wise, pound foolish

Door in te zetten op preventie wordt 
zwaardere en duurdere zorg voorkomen. 
Kadernota 2020, pagina 17



Wat betekent deze korting?

Gevolgen voor inwoners
 Zwaksten worden hardst geraakt (jongeren, ouderen, mantelzorgers 

en kwetsbare groepen): aan lot overgelaten
 Risico’s: veiligheid, eenzaamheid, participatie, schulden, relaties.
 Van preventief naar meest urgente problematiek eerst
 Laagdrempelige voorzieningen dichtbij vallen weg.

Gevolgen voor beleid en eerdere afspraken
 Integraal beleidskader > niet langer reëel
 Onderwijskansenbeleid > niet langer reëel    etc..

Maatschappelijke kosten versus de baten 
 Problematiek loopt op > alsnog (duurdere) zorg nodig
 Besparing van € 626K leidt tot

maatschappelijke kosten van ruim € 3,4 miljoen
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Maatschappelijke gevolgen in beeld



Organisatie Wie worden geraakt? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen? Wat levert 20% 
bezuiniging op 
voor de 
gemeente?

Wat zijn de maatschappelijke 
kosten van deze besparing?

Wat zijn de 
organisatorische 
consequenties?

Wat zijn de meerkosten 
van de bezuiniging?

Handjehelpen jongeren, gezinnen en 
kwetsbare inwoners

65 jongere gezinnen of kwetsbare bewoners kunnen 
niet meer ondersteund worden.

Circa 50% van deze groep loopt hierdoor een groter 
risico op (verdere) vereenzaming, zal uit beeld 
verdwijnen en het beroep op mantelzorg neemt 
(verder) toe.

Circa 50% van deze groep  zal een beroep doen op 
(extra) professional zorg (opvoedondersteuning, 
jeugdhulp, WMO etc.)

Voorkomen opschalen naar geïndiceerde jeugdzorg 
stopt

Staken pilot jeugdzorg (vrijwilligers inzetten om 
wachtlijsten jeugdzorg

€ 37.000,- € 124.800,-
(2 uur professionele 
ondersteuning per week  à € 
65,- voor 32 inwoners/ 
gezinnen gedurende 30 weken.

Ontslag: 0,5 FTE € 87.800,-

Kwadraad Kinderen en partners in 
risicogezinnen met 
(dreigend) huiselijk 
geweld. 

Kinderen en ouders in 
gezinnen met 
relatieproblematiek en 
dreigende 
(v)echtscheidingen 

Kinderen, ouders en 
docenten Broecland 
College, RSG Broklede, 
Niftarlake College en 
Rientjes Mavo

Veilig Thuis meldingen worden niet of niet tijdig in 
behandeling genomen met circa 40 huiselijk geweld 
zaken , ernstige veiligheidsrisico’s en meer escalaties 
als gevolg.

Door het sluiten van echtscheidingsloket en het staken 
van de relatie APK blijven 10 zwaardere casussen 
liggen met een verhoogd risico op een vechtscheiding. 
Circa 5 van deze casussen zullen leiden tot een 
vechtscheiding

Lichtere problematiek wordt door ontslag 
schoolmaatschappelijk werk niet meer opgepakt. 
Zwaardere problematiek wordt direct doorgeleid naar 
gespecialiseerde jeugdhulp

€ 127.840,- 40 meer casussen huiselijk 
geweld à 
€ 20.000,- euro aan 
maatschappelijke kosten per 
casus.

5 vechtscheidingen die per 
scheiding  € 34.504,- aan 
maatschappelijk kosten 
opleveren.
€ 1.138.712,-

Elke euro geïnvesteerd in 
vroeginterventie op scholen 
voorkomt € 3,90 aan 
maatschappelijke kosten.

Ontslag: 1,4 FTE 
(school) 
maatschappelijk 
werk 

€ 1.010.872,-



Organisatie Wie worden geraakt? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen? Wat levert 20% 
bezuiniging op 
voor de 
gemeente?

Wat zijn de maatschappelijke 
kosten van deze besparing?

Wat zijn de 
organisatorische 
consequenties?

Wat zijn de meerkosten 
van de bezuiniging?

Bibliotheek 
Angstel, Vecht en  
Venen

Kinderen, volwassenen,  
ouderen, nieuwkomers, 
laaggeletterden en 
digitaal minder vaardige 
inwoners.

Nabijheid (en daarmee ook laagdrempeligheid) en 
faciliteren van toegang tot kennis, informatie en 
ontwikkeling voor ca. 30.000 inwoners valt weg door 
het sluiten van vestigingen waardoor zelfredzaamheid, 
burgerschap, werknemerschap, gezondheid en welzijn 
onder druk komt. 

Een laagdrempelige ontmoetingsplek in de directe 
nabijheid valt weg. Eenzaamheid stijgt bij minimaal 
180 inwoners

De doelgroepen lopen een verhoogde kans op 
(verdere) achterstanden, terugval en werkloosheid. 
Zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoner komt 
onder druk te staan.

De opbrengsten van de verbeterde taalvaardigheid 
vallen weg bij 5.000 kinderen en bij 50% van de bijna 
5.000 laaggeletterden en minder digitaal vaardige 
volwassen inwoners. 

Bijdrage van de Bibliotheek aan het 
Onderwijskansenbeleid, Positief Gezondheidsbeleid, 
Programma Economie, Ambitienota Cultuur, het 
integraal beleidskader sociaal domein en het College 
werkprogramma kan niet langer worden 
waargemaakt.

€ 194.962,- € 1.627.500,-

Elke geïnvesteerde euro door 
de gemeente levert 
€ 3,34 maatschappelijke baten 
op in Stichtse Vecht.

De maatschappelijke 
opbrengsten halveren van de 
Bibliotheek door sluiting van 
vestigingen (50% minder 
bereik)

Omvorming naar 
één hoofdvestiging 
met, mits financieel 
mogelijk, 
satellietplekken.

Ontslag: 3 FTE

Frictiekosten 
minimaal 
€ 200.000,-

Lagere inkomsten 
door ledenverlies 
volwassenen

Voortbestaan van 
de bibliotheek 
wordt bedreigd.

€ 1.432.538,-



Organisatie Wie worden geraakt? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen? Wat levert 20% 
bezuiniging op 
voor de 
gemeente?

Wat zijn de maatschappelijke 
kosten van deze besparing?

Wat zijn de 
organisatorische 
consequenties?

Wat zijn de meerkosten 
van de bezuiniging?

Welzijn Stichtse 
Vecht

Ouderen, gezinnen, 
kwetsbare inwoners, 
mantelzorgers, 
vrijwilligers en 
statushouders

Doelgroepen lopen groter risico op (verdere) 
vereenzaming, zal uit beeld verdwijnen en het beroep 
op mantelzorg neemt (verder) toe door het wegvallen 
van ondersteuning van de medewerkers van WSV dan 
wel van de door WSV aangestuurde vrijwilligers 
(individuele hulpvragen, Thuisadministratie, 
lotgenotengroepen, etc).

Laagdrempelige ontmoetingsplekken in de buurt als 

de locaties aan de Vondel, ’t Heijcop en ‘t Kampje

Het werven van nieuwe vrijwilligers en het toeleiden

van vrijwilligers naar voor de samenleving belangrijke 

initiatieven zal sterk teruglopen door het afstoten van 

de Vrijwilligerscentrale.

De doelgroepen lopen een verhoogde kans op sociaal 
isolement, (verdere) verzwakking van het sociaal 
netwerk en toenemende eenzaamheidsproblematiek 
en door het staken van ontmoetings- en 
sportactiviteiten.

€ 188.337,- 500 vrijwilligers leveren 
jaarlijks een inzet van 65.251 
uur tbv alle activiteiten die 
Welzijn Stichtse Vecht 
aanbiedt. Dit staat gelijk aan 
zo’n 40 FTE aan. Hierbij is inzet 
van vrijwilligers die geworven 
zijn vanuit de 
Vrijwilligerscentrale niet 
meegenomen. 
Inzet 40 FTE staat is gelijk aan
€ 960.000,-. Besparing 
zorgkosten is hier niet in 
meegenomen.

Ontslag: 3 FTE

Minder informele 
(mantel)zorg 

Óf
Opheffen 
Vrijwilligerscentrale
(slachten van de kip 
met de gouden 
eieren)

Óf
Meer sociaal 
isolement door 
afstoten 
ontmoetings- en 
sportactiviteiten

Vermindering 20% 
vrijwillige inzet 
(ongeveer 
8 FTE) is
€ 192.000,-. 

Meerkosten 1e en 2e lijns
zorgkosten:
Minimaal 
€ 500.000,-.

Jeugd-Punt Kinderen en jongeren Overlast en criminaliteit nemen snel toe. Het 
risico dat jongeren afglijden en instromen in de 
jeugdzorg of GGZ neemt direct toe.

€ 78.000,- Het voorkomen van 4 
intensieve trajecten per 
jaar levert al gauw een 
besparing van € 80.000,-
op. 

Het voorkomen van een 
uithuisplaatsing van 1 
jongere levert gemiddeld 
tussen de € 100.000,- en 
€ 140.000,- op jaarbasis 
op.

De gevolgen 
hangen af van 
de keuzes die 
gemaakt 
worden.

Als 4 intensieve 
trajecten en 1 
uithuis-plaatsing
worden voorkomen 
wordt zijn de 
meerkosten 
€180.000,-


