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1.Gemeenteprofiel
Indicator Periode Absoluut %* Absoluut %* Absoluut %*

Demografische gegevens

Aantal inwoners 2015 63.939 100% 18.345 100% 23.161 100%

Aantal inwoners >= 65 jaar 2013 11.309 17,7% 3.461 18,9% 5.297 22,9%

Aantal inwoners 0 - 19 jaar 2014 15.040 23,5% 3.938 21,5% 5.181 22,4%

Aantal eenpersoonshuishoudens 2014 8.447 13,2% 3.401 18,5% 2.993 12,9%

Aantal mantelzorgers (% van de bevolking) 2012 n.v.t. 13,8% n.v.t. 11,7% n.v.t. 14,7%

Early warning signs

Aantal kinderen met speciaal basisonderwijs 2013-2014 127 0,2% 0 0,0% 0 0,0%

Een of meer langdurige aandoeningen (% van de bevolking) 2012 n.v.t. 61,6% n.v.t. 60,8% n.v.t. 62,5%

Totaal geregistreerde verdachten 2013 250 0,4% 75 0,4% 50 0,2%

% Meldingen bij het AMHK n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

% Kinderen opgroeiend in armoede n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

% Werkzoekenden n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

% Werkenden per type werk n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

% Vroegtijdig schoolverlaters n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

 *Uitgedrukt in % van het laatst bekende aantal inwoners

Stichtse Vecht

Het gemeenteprofiel bestaat uit een aantal demografische gegevens en een aantal “early warning signalen” die in de opzet van de landelijke monitor sociaal domein zijn opgenomen. De lijst met op te nemen indicatoren is in ontwikkeling.

Het gemeenteprofiel zal worden uitgewerkt tot een wijkprofiel, waarbij de wijk wordt gezien als het verzorgingsgebied van een sociaal wijkteam. Het is de bedoeling om naast demografische basisgegevens op wijkniveau vooral voorspellers van zorgbehoefte en “early 

warning signalen” op te nemen. In het tweede kwartaal zal een eerste uitbreiding plaatsvinden en in het derde kwartaal zijn naar verwachting de cijfers van het CBS beschikbaar die het mogelijk maken om een wijkprofiel te genereren.

Toelichting op het gemeenteprofiel

Weesp Wijdemeren
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2. Strategiekaart

Legenda
Positief t.o.v. vorige rapportage Op schema

Gelijk t.o.v. vorige rapportage Beperkte bijsturing nodig

Negatief t.o.v. vorige rapportage Dringend bijsturing nodig

Missie 

Doelen 

Burgers en 
Partners 

Cliënt 
gerichte 
processen 

Mensen en 
Middelen 

Innovatie 

Ons streefbeeld is een vitale samenleving, waarin iedereen meedoet. We vertrouwen op 
en investeren in het netwerk van onze inwoners en hun eigen kracht. Als het nodig is 
leveren wij hulp en begeleiding op maat. 

Wij hebben als doel te 
bevorderen dat iedereen naar 
vermogen kan deelnemen aan de 
samenleving. 

 

Burgers en maatschappelijke 
partners hebben een positieve 
waardering voor de wijze 
waarop wij invulling geven aan 
beleid en uitvoering in het 
sociaal domein.  

Wij willen preventie en 
vroegsignalering inzetten 
zodat burgers zoveel 
mogelijk zelf de regie 
over hun eigen situatie 
kunnen behouden. 

[...] [...] [...] 

[...] [...] [...] 
 

[...] 

[...] 

[...] [...] 

Wij organiseren binnen het 
beschikbaar financieel kader 
duurzaam financierbare zorg.  

Het onderdeel 'activiteiten' binnen de 
strategiekaart wordt op dit moment nader 
uitgewerkt en zal opgenomen worden in de 

rapportage over het tweede kwartaal.  
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3. Toelichting op ontwikkelingen Strategiekaart

Toelichting op ontwikkelingen t.o.v. de vorige rapportage

Toelichting op de zaken die bijsturing behoeven

Op deze plaats krijgt u in de toekomst een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de indicatoren 

die in de monitor zijn opgenomen, ten opzichte van het vorig kwartaal. Voor elk onderdeel van de 

strategiekaart wordt met groen aangegeven een positieve ontwikkeling, met geel een onbekende of 

niet zeer positieve/negatieve ontwikkeling en met rood een zeer negatieve ontwikkeling. Op dit 

moment zijn er nog geen wijzigingen weer te geven omdat:

a) dit de eerste editie van de monitor is;

b) het overzicht van indicatoren (de uitgewerkte strategiekaart) nog niet gereed is (planning: eind juni 

gereed).

Daarom worden alle onderdelen van de monitor nu als “geel” gemarkeerd.

Op deze plaats kunt u in de toekomst een samenvatting verwachten van onderwerpen die bijsturing 

behoeven. Op dit moment zijn er op de meeste onderdelen nog geen wijzigingen weer te geven 

omdat 

a) dit de eerste editie van de monitor is;

b) het overzicht van indicatoren (de uitgewerkte strategiekaart) nog niet gereed is (planning: eind juni 

gereed).
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4. Missie en doelen

Toelichting

Risico's

Bijsturing

Ons streefbeeld is een vitale samenleving, waarin iedereen meedoet. We vertrouwen op en investeren 

in het netwerk van onze inwoners en hun eigen kracht. Als het nodig is leveren wij hulp en begeleiding 

op maat.

Wij hebben als doel te bevorderen dat iedereen naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving.

De doelstellingen zijn door ons kort samengevat, waarbij wij ons hebben gebaseerd op de vastgestelde 

beleidsnota’s Participatie, Wmo en Jeugd uit 2014. Gerapporteerd wordt of de gemeenten op koers 

liggen om deze doelstellingen te halen. De stand van zaken is “geel” omdat er op dit moment te weinig 

informatie beschikbaar is om gemotiveerd te kunnen aangeven dat dit het geval is (“groen”) maar er 

tegelijkertijd geen harde of zachte informatie is die wijst op het tegendeel.

In de volgende rapportage is de planning om een eerste aanzet te geven van indicatoren die betrekking 

hebben op de doelstellingen voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. Hierbij kan gedacht worden 

aan: % jeugdigen dat regulier onderwijs volgt/speciaal onderwijs volgt, % volwassenen dat 

werkzoekend is, % volwassenen dat werkzoekend is en vrijwilligerswerk verricht, % volwassenen dat 

werkzoekend is en een “tegenprestatie” levert., % ouderen dat score XX heeft op 

zelfredzaamheidsmatrix (of vergelijkbaar).

Nog niet bekend 

Nog niet bekend (planning Q2).

a) Voor jeugdigen betekent dit:

- opgroeien in een passende gezinssituatie;

- volgen van onderwijs;

- voorbereiding op arbeidsmarkt.

b) Voor volwassenen betekent dit:

- het hebben van regulier werk, of deelnemen via vrijwilligerswerk of leveren van een tegenprestatie;

- zo klein mogelijke afstand tot de arbeidsmarkt, uitgedrukt in bijv. zo hoog mogelijke loonwaarde.

c) Voor ouderen betekent dit:

- zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, uitgedrukt in een score op bijv de zelfredzaamheidsmatrix.
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Toelichting

Risico's

Bijsturing

Burgers en maatschappelijke partners hebben een positieve waardering voor de wijze waarop wij 

invulling geven aan beleid en uitvoering in het sociaal domein. 

Nog niet bekend 

De doelstellingen zijn door ons kort samengevat, waarbij wij ons hebben gebaseerd op de vastgestelde 

beleidsnota’s Participatie, Wmo en Jeugd uit 2014. Gerapporteerd wordt of de gemeenten op koers 

liggen om deze doelstellingen te halen. De stand van zaken is “geel” omdat er op dit moment te weinig 

informatie beschikbaar is om gemotiveerd te kunnen aangeven dat dit het geval is (“groen”) maar er 

tegelijkertijd geen harde of zachte informatie is die wijst op het tegendeel.

In de volgende rapportage is de planning om een eerste aanzet te geven van indicatoren die betrekking 

hebben op de beleving van burgers en maatschappelijke partners van het beleid en de uitvoering 

daarvan in het sociaal domein van de gemeenten. Hierbij kan gedacht worden aan: % cliënten 

tevreden over de dienstverlening, score xx betrokkenheid mantelzorgers, score xx betrokkenheid 

vrijwilligers, score xx tevredenheid maatschappelijke partners over samenwerking met gemeente.

Nog niet bekend (planning Q2).

Dit betekent: er is een mate van tevredenheid/betrokkenheid bij burgers, cliënten, 

vrijwilligers/mantelzorgers en maatschappelijke organisaties.

7/27



Toelichting

Risico's

Bijsturing

De doelstellingen zijn door ons kort samengevat, waarbij wij ons hebben gebaseerd op de vastgestelde 

beleidsnota’s Participatie, Wmo en Jeugd uit 2014. Gerapporteerd wordt of de gemeenten op koers 

liggen om deze doelstellingen te halen. De stand van zaken is “geel” omdat er op dit moment te weinig 

informatie beschikbaar is om gemotiveerd te kunnen aangeven dat dit het geval is (“groen”) maar er 

tegelijkertijd geen harde of zachte informatie is die wijst op het tegendeel.

In de volgende rapportage is de planning om een eerste aanzet te geven van indicatoren die betrekking 

hebben op inzet van initiatieven op het gebied van vroegsignalering en preventie in het sociaal domein. 

Hierbij kan gedacht worden aan: # projecten gestart, % budget hiervoor gereserveerd, early warning 

signs uit onderwijs, GGD, veiligheid, schuldenproblematiek.

Nog niet bekend (planning Q2).

Nog niet bekend 

Wij willen preventie en vroegsignalering inzetten zodat burgers zoveel mogelijk zelf de regie over hun 

eigen situatie kunnen behouden.

Dit betekent:

- Gericht identificeren en volgen van voorspellers van toekomstige zorgbehoefte en projecten starten 

om deze te beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld:

- beperken jaarlijkse aanwas voortijdig schoolverlaters;

- voorspellers GGD (leer- en ontwikkelings achterstanden);

- identificeren en helpen gezinnen op lage inkomensgrens, huurachterstand, schulden;

- volgen van het aantal eenpersoons huishoudens met leeftijd 65+, hen actief uitnodigen voor 

activiteiten voorveld.
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Toelichting

Risico's

Bijsturing

Nog niet bekend 

De doelstellingen zijn door ons kort samengevat, waarbij wij ons hebben gebaseerd op de vastgestelde 

beleidsnota’s Participatie, Wmo en Jeugd uit 2014. Gerapporteerd wordt of de gemeenten op koers 

liggen om deze doelstellingen te halen. De stand van zaken is “geel” omdat er op dit moment te weinig 

informatie beschikbaar is om gemotiveerd te kunnen aangeven dat dit het geval is (“groen”) maar er 

tegelijkertijd geen harde of zachte informatie is die wijst op het tegendeel.

In de volgende rapportage is de planning om beter inzicht te geven in de financiële kaders (nu wel 

informatie opgenomen, zie “mensen en middelen”) en de bijbehorende risico’s. In de toekomst willen 

we ook voorspellers van zorgbehoefte een plaats geven.

Nog niet bekend (planning Q2).

Dit betekent: financiële kaders Rijk zijn geldend, inzicht in zorgbehoefte en risico’s, stuurbare processen 

en contracten.

Wij organiseren binnen het beschikbaar financieel kader duurzaam financierbare zorg. 
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5.1. Burgers en Partners - activiteiten en kpi's

Activiteiten

Het onderdeel 'activiteiten' binnen de 
strategiekaart wordt op dit moment nader 
uitgewerkt en zal opgenomen worden in de 

rapportage over het tweede kwartaal.  
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5.2. Burgers en Partners - toelichting op de voortgang

Nog niet bekend 

Toelichting

Risico's 

Bijsturing

In de volgende rapportage is het de bedoeling om in dit onderdeel informatie op te nemen over de 

tevredenheid en betrokkenheid van belanghebbenden (zoals clienten, maar ook vrijwilligers, 

mantelzorgers e.d. Op dit moment hebben we nog niet precies gedefinieerd welke informatie. We 

verzamelen nu nog geen gestructureerde informatie.

De stand van zaken is “geel” omdat er op dit moment te weinig informatie beschikbaar is om 

gemotiveerd te kunnen aangeven dat dit het geval is (“groen”) maar er tegelijkertijd geen harde of 

zachte informatie is die wijst op het tegendeel.

Nog niet bekend (planning Q2).
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6.1. Cliënt gerichte processen - activiteiten en kpi's (I/III)

Activiteiten

Op de volgende pagina's worden de indicatoren van achtereenvolgens het proces en de aantallen cliënten getoond.

Het onderdeel 'activiteiten' binnen de 
strategiekaart wordt op dit moment nader 
uitgewerkt en zal opgenomen worden in de 

rapportage over het tweede kwartaal.  
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82% telefoon

6% email

Aantal: 5.098 12% webformulier

62%

38%

86% 92% Toegewezen

8% Afgewezen

14% 17%

34%

50%

Legenda: Burger KCC Backoffice Sociale Wijkteams Partners

* Exclusief Wijdemeren 

** Exclusief Wijdemeren en op basis van totaal gemiddeld afhandelingspercentage binnen KCC Stichtse Vecht 

*** Exclusief Wijdemeren

**** Exclusief Participatie Weesp en Jeugd Wijdemeren

Melding* 

Afhandeling 
door KCC** 

Door-verwijzing  

Enkelvoudig 
*** 

 Meervoudig 
*** 

Keukentafel-
gesprek 

Keukentafel-
gesprek 

Familieplan 
Eigen 

kracht/sociaal 
netwerk 

Algemene 
voorziening 

Maatwerk-
voorziening 

Maatwerk-
voorziening 

Beschikking 
**** 

Levering Zorg 

Monitoring 
afspraken 

Bijstelling 
zorgafspraak 

Eigen 
kracht/sociaal 

netwerk 

Algemene 
voorziening 
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6.1. Cliënt gerichte processen - activiteiten en kpi's (III/III)

Activiteiten

Aantal zorgcliënten

Stichtse Vecht 172 33 14 191 6

Weesp 91 6 10 84 2

Wijdemeren 140 13 24 112 3

Totaal 403 52 48 387 11

* Het aantal cliënten dat onder zorgcontinuïteit valt.

** In zorg genomen cliënten in het 1e kwartaal.

*** Cliënten waarvan de behandeling in het 1e kwartaal is beëindigd.

**** Het aantal cliënten dat per 31 maart in zorg is.

Alle cliëntaantallen (ook kolom 4) zijn opgegeven door de zorgaanbieders. De telling van de kolommen 1+2-3 wijkt af van de uitkomst in kolom 4. Dit is veroorzaakt door mutaties met terugwerkende 

kracht en timingsverschillen in de administraties. De stand in kolom 4 is de juiste opgave van cliëntaantallen.

***** Het aantal cliënten dat is aangemeld voor zorg maar nog geen passende zorg ontvangt.

Door Inkoop Utrecht West is begin april bij de zorgaanbieders informatie opgevraagd over aantallen cliënten. Hierbij is gevraagd om de cliëntaantallen van Zorg in 

Natura (ZIN). Onderstaande aantallen zijn op basis van een beperkt aantal aanbieders (25). Inkoop Utrecht West geeft hierover het volgende aan. "Het advies is om op 

grond van de bovenstaande cijfers geen conclusies te trekken. In het tweede kwartaal zal het verloop van de in- en uitstroom en de groei of krimp in het aantal 

cliënten beter in kaart zijn gebracht."

Het onderdeel 'activiteiten' binnen de strategiekaart wordt op dit 
moment nader uitgewerkt en zal opgenomen worden in de 

rapportage over het tweede kwartaal.  

In zorg 1-1-2015* Gestart** 
In zorg                     

31-3-2015**** 
Gestopt*** Wacht op zorg ***** 
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6.2. Cliënt gerichte processen - toelichting op de voortgang

Toelichting

Wat komt er binnen? Meldingen.

In de eerste drie maanden zijn er ca. 5000 meldingen sociaal domein geweest (exclusief 

Wijdemeren)*. Telefoon blijkt het belangrijkste kanaal om contact te zoeken (82%, relatief veel t.o.v. 

internet). De bereikbaarheid via telefoon** wordt gemeten in Stichtse Vecht (87,8% van de 

telefoontjes is direct beantwoord, gemiddeld wordt de dienstverlening aan de telefoon gewaardeerd 

met een 7,9) maar nog niet in Wijdemeren en Weesp. 

Wat doen we met meldingen? Afdoening.

Ten aanzien van de afhandeling: bijna 2 op de 3 gevallen wordt afgehandeld via het klant contact 

centrum (KCC)**. Mogelijk is een nog groter deel van de meldingen via het KCC af te handelen in de 

toekomst omdat de KCC medewerkers meer taken overnemen (eenvoudige vragen). Van de gevallen 

die worden doorverwezen gaat 86% naar de backoffice en 14% naar het sociaal wijkteam (SWT). Dit is 

een indicatie dat er niet te lichte zaken naar het wijkteam gaan. In Q2 en Q3 zal moeten blijken of 

deze verdeling blijft bestaan.

De afdoening door het sociaal wijkteam: in de helft van de gevallen wordt een maatwerkvoorziening 

getroffen (beschikking). In ruim een derde van de gevallen komt men in overleg tot toeleiding naar 

een algemene voorziening (bijvoorbeeld een door de gemeente gesubsidieerde voorziening) en in 17% 

van de gevallen blijkt het gemelde probleem oplosbaar in of met het eigen netwerk. Dit is inclusief de 

gevallen in Stichtse Vecht, waar er spraken kan zijn van lichte begeleiding door Buurtzorg Jong.
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Nog niet bekend (planning Q2).

Nog niet bekend

Risico's 

Bijsturing

Dit wijst erop dat de wijkteams actief helpen bij het toeleiden naar zorg “op maat”, en in ieder geval 

niet klakkeloos zorg toewijzen. Het hoge percentage positieve beschikkingen zou gezien kunnen 

worden als een indicator dat er wel “makkelijk wordt toegewezen”. Maar gelet op het grote aantal 

meldingen dat al eerder is afgevangen (KCC, afdoening door SWT in vorm van algemene 

voorziening/eigen netwerk) zien wij dit eerder als een signaal dat in zaken waarin een 

maatwerkvoorziening is aangewezen, deze ook daadwerkelijk wordt gegeven.

Natuurlijk gaat het hierbij alleen nog om de eerste signalen, we moeten afwachten of een dergelijke 

verhouding in het afdoen van meldingen zich in de volgende kwartalen blijft voordoen. Daarnaast 

moeten we ook informatie gaan verzamelen over de beleving van burgers/cliënten over het proces 

van toeleiden naar zorg (planning hierover informatie te geven is Q2 of Q3).

Na afdoening: cliënten in zorg.

Als het sociaal wijkteam of de back office heeft gezorg voor toeleiding naar de juiste vorm van zorg, 

wordt het aantal cliënten in zorg gevolgd. Het aantal zorgcliënten is vooralsnog afkomstig uit de 

inkoopmonitor Utrecht West. Door onze uitvoeringsorganisatie Inkoop Utrecht West wordt 

aangegeven dat hun gegevens nog niet betrouwbaar en volledig zijn. Het is de bedoeling dat deze 

informatie in de toekomst uit de administraties van de gemeenten wordt gehaald. Het aantal 

zorgcliënten betreft de domeinen Wmo en Jeugd. Voor de SWW gemeenten gaat het om 403 cliënten 

totaal. Dit lijkt aan de lage kant, team inkoop bevestigt dat slechts een deel van de zorgaanbieders het 

aantal opgegeven cliënten aan hen heeft opgegeven. Volgens gegevens uit de backoffice systemen zijn 

er 717*** beschikkingen met een zorgtoewijzing afgegeven in het eerste kwartaal. Daarvan gaat het 

in ca 200 gevallen om de Participatiewet. Wij kunnen op dit moment nog niet aangeven dat het aantal 

nieuw binnenkomende zorgcliënten lager is dan verwacht. Het omgekeerde lijkt zeker niet het geval te 

zijn.

De stand van zaken is “geel” omdat er op dit moment te weinig informatie beschikbaar is om 

gemotiveerd te kunnen aangeven dat dit het geval is (“groen”) maar er tegelijkertijd geen harde of 

zachte informatie is die wijst op het tegendeel.

* De gegevens voor Wijdemeren zijn over het eerste kwartaal 2015 niet bekend. Oorzaak hiervan is dat het ICT systeem dat 

het werkproces bij het KCC ondersteunt in het eerste kwartaal nog niet in staat was rapportages te genereren over het aantal 

meldingen en afdoeningen. Inmiddels wordt er handmatig geregistreerd en worden de rapportagemogelijkheden van het 

systeem verbeterd. Voor Weesp geldt dat de gegevens over de maand maart geëxtrapoleerd zijn naar een periode van 3 

maanden.

** Voor wat betreft Stichtse Vecht geldt dat deze cijfers op basis van het totaal aantal meldingen zijn (breder dan alleen het 

Sociaal Domein)

*** Exclusief Participatie in Weesp en Jeugd in Wijdemeren. Gegevens worden aangevuld in het tweede kwartaal.
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7.1. Mensen en Middelen - activiteiten en kpi's (I/II)*
Bedragen x 1000 euro

Activiteiten

* Zie de bijlage voor een meer gedetailleerd financieel overzicht

Uitvoeringskosten

Stichtse Vecht € 332 € 437 75,92%

Weesp € 180 € 148 121,20%

Wijdemeren € 136 € 183 74,16%

Totaal € 648 € 769 84,24%

Programmakosten Jeugd

Stichtse Vecht € 2.029 € 2.033 99,81%

Weesp € 456 € 610 74,81%

Wijdemeren € 617 € 536 115,19%

Totaal € 3.102 € 3.178 97,61%

Programmakosten Participatie

Stichtse Vecht € 4.518 € 4.462 101,25%

Weesp € 1.737 € 1.895 91,66%

Wijdemeren € 1.061 € 1.218 87,09%

Totaal € 7.316 € 7.575 96,58%

Programmakosten Wmo

Stichtse Vecht € 1.187 € 2.875 41,29%

Weesp € 587 € 1.193 49,20%

Wijdemeren € 411 € 1.217 33,78%

Totaal € 2.185 € 5.285 41,35%

Totale kosten (inclusief geoormerkte budgetten)

Stichtse Vecht € 8.235 € 9.977 82,55% € 376

Weesp € 3.008 € 3.895 77,24% € 98

Wijdemeren € 2.264 € 3.193 70,91% € 83

Totaal € 13.508 € 17.065 79,16% € 557

Realisatie (eerste 
kwartaal) 

Budget (eerste 
kwartaal) 

% Uitnutting budget 

Het onderdeel 'activiteiten' binnen de 
strategiekaart wordt op dit moment nader 
uitgewerkt en zal opgenomen worden in de 

rapportage over het tweede kwartaal.  

Dotatie aan 
risicofonds 
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7.1. Mensen en Middelen - activiteiten en kpi's (II/II)
Bedragen x 1000 euro

Activiteiten

Sociale Wijkteams SWW (in fte)*

Intern 6,89 36,1

Extern 15,82 0

Totaal 22,71 36,1 62,91%

* Waarvan 5,3 fte bezetting via Buurtzorg Jong.

** In de rapportage over het tweede kwartaal worden de bezetting en formatie van het KCC en de backoffice toegevoegd.

Inkoop: prognose 2015 (Wmo)

Stichtse Vecht € 1.885 € 1.028 -€ 857

Weesp € 790 € 179 -€ 611

Wijdemeren € 536 € 127 -€ 409

Totaal Wmo € 3.211 € 1.334 -€ 1.877

Inkoop: prognose 2015 (Jeugd)

Stichtse Vecht € 7.278 € 6.678 -€ 600

Weesp € 2.037 € 1.672 -€ 365

Wijdemeren € 2.068 € 1.287 -€ 781

Totaal € 11.383 € 9.637 -€ 1.746

Inkoop: prognose 2015 (Totaal ZIN)

Stichtse Vecht € 9.163 € 7.706 -€ 1.457

Weesp € 2.827 € 1.851 -€ 976

Wijdemeren € 2.604 € 1.414 -€ 1.190

Totaal € 14.594 € 10.971 -€ 3.623

* J&O, JGGZ en KmB: gecontracteerde zorgomvang; WMO: verwachte zorgomvang

** Inkoop Utrecht West geeft hierover aan: "De hardheid van de geëxtrapoleerde getallen is zeer beperkt en zal in de komende maanden worden getoetst."

*** Het overschot/tekort van gecontracteerde (WMO berekende) en verwachte zorg

Contracten 2015* 
Geëxtrapoleerd heel 

2015** 
Verschil*** 

Bezetting** Formatie 
% Bezetting t.o.v. 

formatie 

Het onderdeel 'activiteiten' binnen de 
strategiekaart wordt op dit moment nader 
uitgewerkt en zal opgenomen worden in de 

rapportage over het tweede kwartaal.  
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7.2. Mensen en Middelen - toelichting op de voortgang

Toelichting

Bij mensen en middelen rapporteren we over de aspecten “financieel”, “personele bezetting” en 

“inkoop”.

Financieel

We rapporteren over de uitvoeringskosten en de programma kosten. 

Er is een begroting gemaakt voor de uitvoering van de activiteiten in het sociaal domein in 2015. 

Hierin wordt een onderscheid gemaakt in uitvoeringslasten (apparaatskosten)  en overige lasten 

(programmakosten). De begrote bedragen zijn uit te splitsen naar de drie gemeenten en naar de drie 

decentralisaties (zie bijlage voor detail overzicht).

Bij de apparaatskosten zijn de realisatiecijfers betrouwbaar. Op dit punt is er een onderuitputting van 

15% (€121.152,-). Er vindt nu relatief veel externe inhuur plaats en tevens is er sprake van 

onderbezetting (zie verderop, “personele bezetting”). In de loop van het jaar zullen de kosten van 

externe inhuur afnemen maar zullen er nieuwe uitgaven worden gerealiseerd op het gebied van ICT. 

De verwachting is dat de apparaatkosten op jaarbasis binnen begroting zullen blijven.

Ten aanzien van de overige lasten/programmakosten constateren wij dat er nog veel aanloop 

problemen met het berichtenverkeer (GGK) zijn bij gemeenten en zorgaanbieders. 

Als gevolg hiervan is een groot deel van de gerealiseerde uitgaven nog niet geadministreerd als 

“gerealiseerd”. Dit betekent dat “facturen nog op de stapel liggen om verwerkt te worden”. De 

oorzaak hiervan is dat het geautomatiseerde berichtenverkeer, waarbij codes aan bepaalde 

zorgprestaties worden gehangen voordat facturen geadministreerd kunnen worden, nog niet goed 

werkt. Dit is een landelijk aanloopprobleem. Het lijkt dus alsof de realisatiecijfers duiden op forse 

onderuitputting  (€3.556.553,-) maar in werkelijkheid hebben we op dit moment nog geen 

betrouwbaar beeld van de uitputting. Uit “zachte” informatie over de realisatie van zorgbudgetten 

valt overigens op te maken dat er op dit moment evenmin indicaties zijn voor overuitputting van 

budgetten. De verwachting is dat over het tweede kwartaal een meer betrouwbaar beeld kan worden 

gegeven omdat de aanloop problemen bij het juist registreren en administreren van zorgkosten dan in 

ieder geval gedeeltelijk zullen zijn opgelost. Hier zal nog wel een flinke inspanning voor moeten 

worden geleverd.

Ter aanvulling op het bovenstaande nog een toelichting op de ontwikkeling per onderdeel van het 

sociaal domein.

1. Wmo oud en nieuw

Wmo oud (nog niet gebruikt budget € 1.207.918)

De apparaatlasten zijn grotendeels conform de begroting opgenomen.  

Op woon-vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen en huishoudelijke hulp constateren we nu een 

onderbesteding. Echter het is nog te vroeg een oordeel te geven wat de werkelijke afname van de 

woon en vervoersvoorzieningen etc. zullen gaan bedragen in het loop van het jaar. 

Er zijn ook bij deze uitgaven categorieën achterstanden ontstaan bij het boeken van facturen. Dit 

hangt samen met de wijzigingen in het geautomatiseerde berichtenverkeer (volgens de iWmo 

standaard). Deze wijzigingen veroorzaken landelijk aanloopproblemen bij de zorgleveranciers en de 

gemeenten. De verwachting is dat de aanloopproblemen in het tweede kwartaal worden opgelost en 

dat de achterstand in facturatie in het 2e kwartaal 2015 voor een groot deel kan worden weggewerkt. 

Wmo nieuw (nog niet gebruikt budget € 1.892.151) 

Op dit moment is er maar een aantal facturen (€ 15.993) van de zorgaanbieders handmatig voldaan. 

De gegevens zoals facturen die wij via iWmo ontvangen van de zorgaanbieders kunnen nog niet 

gematcht worden met de beschikkingen. Bij de gemeenten en de zorgaanbieders zijn de systemen nog 

niet zodanig ingericht, dat er data via het GGK (gegevensknooppunt) verzonden of ontvangen kan 

worden. Het probleem met betrekking tot facturering speelt zich niet alleen regionaal af maar ook 

landelijk.
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Bij mensen en middelen rapporteren we over de aspecten “financieel”, “personele bezetting” en 

“inkoop”.

Financieel

We rapporteren over de uitvoeringskosten en de programma kosten. 

Er is een begroting gemaakt voor de uitvoering van de activiteiten in het sociaal domein in 2015. 

Hierin wordt een onderscheid gemaakt in uitvoeringslasten (apparaatskosten)  en overige lasten 

(programmakosten). De begrote bedragen zijn uit te splitsen naar de drie gemeenten en naar de drie 

decentralisaties (zie bijlage voor detail overzicht).

Bij de apparaatskosten zijn de realisatiecijfers betrouwbaar. Op dit punt is er een onderuitputting van 

15% (€121.152,-). Er vindt nu relatief veel externe inhuur plaats en tevens is er sprake van 

onderbezetting (zie verderop, “personele bezetting”). In de loop van het jaar zullen de kosten van 

externe inhuur afnemen maar zullen er nieuwe uitgaven worden gerealiseerd op het gebied van ICT. 

De verwachting is dat de apparaatkosten op jaarbasis binnen begroting zullen blijven.

Ten aanzien van de overige lasten/programmakosten constateren wij dat er nog veel aanloop 

problemen met het berichtenverkeer (GGK) zijn bij gemeenten en zorgaanbieders. 

Als gevolg hiervan is een groot deel van de gerealiseerde uitgaven nog niet geadministreerd als 

“gerealiseerd”. Dit betekent dat “facturen nog op de stapel liggen om verwerkt te worden”. De 

oorzaak hiervan is dat het geautomatiseerde berichtenverkeer, waarbij codes aan bepaalde 

zorgprestaties worden gehangen voordat facturen geadministreerd kunnen worden, nog niet goed 

werkt. Dit is een landelijk aanloopprobleem. Het lijkt dus alsof de realisatiecijfers duiden op forse 

onderuitputting  (€3.556.553,-) maar in werkelijkheid hebben we op dit moment nog geen 

betrouwbaar beeld van de uitputting. Uit “zachte” informatie over de realisatie van zorgbudgetten 

valt overigens op te maken dat er op dit moment evenmin indicaties zijn voor overuitputting van 

budgetten. De verwachting is dat over het tweede kwartaal een meer betrouwbaar beeld kan worden 

gegeven omdat de aanloop problemen bij het juist registreren en administreren van zorgkosten dan in 

ieder geval gedeeltelijk zullen zijn opgelost. Hier zal nog wel een flinke inspanning voor moeten 

worden geleverd.

Ter aanvulling op het bovenstaande nog een toelichting op de ontwikkeling per onderdeel van het 

sociaal domein.

1. Wmo oud en nieuw

Wmo oud (nog niet gebruikt budget € 1.207.918)

De apparaatlasten zijn grotendeels conform de begroting opgenomen.  

Op woon-vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen en huishoudelijke hulp constateren we nu een 

onderbesteding. Echter het is nog te vroeg een oordeel te geven wat de werkelijke afname van de 

woon en vervoersvoorzieningen etc. zullen gaan bedragen in het loop van het jaar. 

Er zijn ook bij deze uitgaven categorieën achterstanden ontstaan bij het boeken van facturen. Dit 

hangt samen met de wijzigingen in het geautomatiseerde berichtenverkeer (volgens de iWmo 

standaard). Deze wijzigingen veroorzaken landelijk aanloopproblemen bij de zorgleveranciers en de 

gemeenten. De verwachting is dat de aanloopproblemen in het tweede kwartaal worden opgelost en 

dat de achterstand in facturatie in het 2e kwartaal 2015 voor een groot deel kan worden weggewerkt. 

Wmo nieuw (nog niet gebruikt budget € 1.892.151) 

Op dit moment is er maar een aantal facturen (€ 15.993) van de zorgaanbieders handmatig voldaan. 

De gegevens zoals facturen die wij via iWmo ontvangen van de zorgaanbieders kunnen nog niet 

gematcht worden met de beschikkingen. Bij de gemeenten en de zorgaanbieders zijn de systemen nog 

niet zodanig ingericht, dat er data via het GGK (gegevensknooppunt) verzonden of ontvangen kan 

worden. Het probleem met betrekking tot facturering speelt zich niet alleen regionaal af maar ook 

landelijk.

2. Participatie oud en nieuw

Participatie Nieuw (nog niet gebruikt budget €140.361)

Op dit moment is er nog geen nieuwe instroom van Wajong jongeren, die een beslag kan leggen op 

het budget. Er zijn diverse integratieprojecten die vrij recent of in de loop van het jaar van start gaan ( 

o.a. ESF subsidies, Jobcoaching, indicatie garantiebaan, overige voorzieningen etc.). 

Participatie Oud (nog niet gebruikt budget € 119.010)

De apparaatlasten zijn conform de begroting opgenomen. Op de onderdelen Uitkeringen WWB, 

IOAW, IOAZ, BBZ e.d. lijkt er sprake te zijn van een niet gebruikt budget van € 169.008. In 

werkelijkheid dreigt er echter een overschrijding van het budget als gevolg van wijzigingen in de 

wetgeving ten aanzien van loonkosten subsidies (BUIG). Dit probleem wordt ook gemeld aan de Raden 

via de Voorjaarsnota. Voor een deel van het verwachte tekort kunnen de gemeenten rekenen op een 

vangnet regeling maar er blijft een probleem over dat alleen kan worden opgelost als we er in slagen 

meer uitkeringsgerechtigden toe te leiden naar betaald werk.
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Personele bezetting

We rapporteren hierover de bezetting van de formatie die is voorzien voor de sociale wijkteams. 

In het eerste kwartaal konden wij nog niet beschikken over de bezettingscijfers van KCC en backoffice, 

deze zullen in de volgende rapportage worden aangevuld. Er zijn wel bezettingsgegevens over het 

totaal van KCC en backoffice, maar we willen rapporteren over het gedeelte dat werkzaam is ten 

behoeve van het sociaal domein.

Bij de wijkteams is de bezetting op dit moment 62% van de verwachte noodzakelijke formatie. De 

verwachte noodzakelijke formatie is gebaseerd op een globaal kengetal (1 fte per 12.500 inwoners), 

het is nog onbekend of de noodzakelijke formatie werkelijk op dit niveau zal liggen. Wel weten we dat 

de werkdruk bij de sociale wijkteams maar ook in de backoffice en het klantcontact centrum hoog ligt 

(“zachte” informatie, van medewerkers en management). Dit hangt ook samen met de opstartfase 

waarin de SWW organisatie verkeert. Gegevens over werkdruk, caseload en kwaliteit van het werk 

ontbreken op dit moment nog in de monitor, de planning is om hierover in Q2 meer informatie op te 

nemen.

 Uit de cijfers blijkt ook dat de drie SWW gemeenten ervoor hebben gekozen om te starten met een 

relatief grote “flexibele schil”. Dit betekent tijdelijke externe inhuur in de sociale wijkteams totdat 

duidelijk is hoe groot de behoefte aan personeel werkelijk is en ook duidelijk is op welke plaats de 

behoefte het grootst is. In de loop van 2015 zal de capaciteit van de flexibele schil worden verlaagd en 

zal een groter deel van de bezetting bestaan uit “vast” personeel.

3. Jeugd (nog niet gebruikt budget € 75.961)

In de realisatie zijn de nota’s van de bevoorschotting aan de zorgaanbieders opgenomen. In totaal is in 

SWW-verband een bedrag van € 2.338.215 wat aan voorschotten is verstrekt aan de zorgaanbieders. 

In het overleg met onze uitvoeringsorganisatie Inkoop Utrecht West is besloten om de 

bevoorschotting tot en met juni 2015 door te laten lopen. In juni 2015 wordt bezien of de 

bevoorschotting aan de zorgaanbieders in het 3e kwartaal 2015 door moeten lopen. In een later 

stadium worden facturen verrekend met de voorschotten. 

In het overzicht is in totaal een bedrag aan € 763.945 aan PGB Jeugd verstrekt. Op dit moment weten 

we nog niet wat de uitputting van het SVB budget is. Er moet nog onderzocht worden op welke wijze 

de rapportages die vanuit SVB binnen komen in de financiële administraties verwerkt worden.
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Nog niet bekend

Risico's 

Bijsturing

Risico is dat de prognose van inkoop v.w.b. de zorgbehoefte niet betrouwbaar is en dat inkoop 

achteraf boven de begroting blijkt te liggen. 

Inkoop

We rapporteren hier gegevens die zijn ontleend aan de inkoopmonitor Utrecht West. Onze 

uitvoeringsorganisatie Inkoop Utrecht West geeft aan dat hun gegevens nog niet betrouwbaar, 

volledig en consistent zijn. In de inkoopmonitor zijn gegevens opgenomen over het totale bedrag aan 

zorg dat is gecontracteerd voor de 3 domeinen en de 3 gemeenten. Deze bedragen zijn wel 

betrouwbaar. Het team inkoop heeft geprobeerd een prognose te maken van de hoeveelheid zorg die 

over geheel 2015 geleverd/in rekening gebracht zal worden maar de extrapolatie is gebaseerd op 

onvolledige cijfers en heeft alleen betrekking op ZIN, gegevens over PGB zijn niet uitgevraagd. We 

hebben op dit moment geen indicaties dat de hoeveelheid geleverde zorg per einde jaar zal uitgaan 

boven het niveau van de ingekochte zorg, maar het ontbreekt nog aan betrouwbare informatie op dit 

punt. Daarbij komt dat over kwaliteit van de zorg, klachten en klantervaringen nog niets valt te 

zeggen. 

 

De stand van zaken is “geel” omdat er op dit moment te weinig informatie beschikbaar is om 

gemotiveerd te kunnen aangeven dat dit het geval is (“groen”) maar er tegelijkertijd geen harde of 

zachte informatie is die wijst op het tegendeel.
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8.1. Innovatie - activiteiten en kpi's

Activiteiten

Het onderdeel 'activiteiten' binnen de 
strategiekaart wordt op dit moment nader 
uitgewerkt en zal opgenomen worden in de 

rapportage over het tweede kwartaal.  
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8.2. Innovatie - toelichting op de voortgang

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting

Risico's 

Bijsturing

Over dit onderdeel kan in deze rapportage nog niets worden gemeld. Indicatoren voor innovatie zullen 

in een later stadium worden opgenomen.
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9. Acties en Afspraken

In de toekomst is dit onderdeel van de monitor te gebruiken voor beleidsinhoudelijke en 

uitvoeringsafspraken. Op dit moment zijn er alleen nog afspraken over de (door) ontwikkeling van de 

monitor sociaal domein.

De acties en afspraken zijn:

1. Inzetten op verbetering van consistentie en betrouwbaarheid van de informatie uit pakket 1, met 

name: volledige registratie gegevens client gerichte processen, inkoop

2. Aanvullen monitor met extra gegevens wijkprofiel, aanvullen onderdelen strategiekaart

3. Tussentijds voorstel doen voor inhoud pakket 2, eerste uitbreiding van de monitor.
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Bijlage: detailoverzicht financiën Budget Realisatie Verschil Budget Realisatie Verschil Budget Realisatie Verschil Totaal Budget Totaal realisatie Verschil % Uitnuting budget

Stichtse Vecht Stichtse Vecht Stichtse Vecht Weesp Weesp Weesp Wijdemeren Wijdemeren Wijdemeren  1e kwartaal

Uitvoeringslasten 4

Totaal  HR kosten wijkteams 290.586 114.676 175.910 82.155 81.787 369 108.019 24.777 83.242 480.760 221.240 259.520 46,02%

Frontoffice KCC 3.749 3.749 1.691 1.691 1.911 1.911 7.350 0 7.350 0,00%

Totaal ondersteuning 74.149 25.700 48.449 33.440 11.590 21.849 37.801 13.102 24.699 145.390 50.393 94.997 34,66%

Bedrijfvoering SD 19.189 33.626 -14.438 8.654 15.165 -6.511 9.783 17.143 -7.360 37.625 65.934 -28.309 175,24%

Totaal bedrijfsvoering SWW 37.052 112.844 -75.793 16.710 50.891 -34.181 18.889 57.528 -38.639 72.650 221.263 -148.613 304,56%

Totaal uitvoeringslasten 424.724 286.848 137.876 142.649 159.432 -16.784 176.403 112.551 63.852 743.775 558.830 184.945 75,13%

ICT kosten 12.750 15.910 -3.160 5.750 7.175 -1.425 6.500 8.111 -1.611 25.000 31.195 -6.195 124,78%

Overige  materiele kosten 29.374 -29.374 13.247 -13.247 14.975 -14.975 57.597 -57.597

Totaal uitvoeringslasten en ICT kosten 437.474 332.131 105.342 148.399 179.855 -31.456 182.903 135.637 47.266 768.775 647.623 121.152 84,24%

Overige lasten

WMO

Maatvoorzieningen Natura materieel Wmo (tastbaar) Apparaatslasten 351.084 351.084 0 135.392 134.994 398 148.446 151.794 -3.348 634.922 637.872 -2.951 100,46%

Maatvoorzieningen Natura materieel Wmo (tastbaar) Woon- ,vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen 520.097 111.776 408.321 221.018 112.828 108.190 218.799 158.285 60.514 959.914 382.889 577.025 39,89%

Maatvoorzieningen Natura immaterieel Wmo (niet tastbaar) Huishoudelijk hulp e.d. 665.922 473.374 192.548 316.879 239.271 77.608 368.512 4.825 363.687 1.351.314 717.470 633.844 53,09%

Subtotaal WMO oud 1.537.103 936.233 600.870 673.289 487.093 186.196 735.757 314.904 420.853 2.946.149 1.738.230 1.207.918 59,00%

Awbz(18+) PGB 267.648 235.000 32.648 145.620 100.000 45.620 110.627 96.154 14.473 523.895 431.154 92.741 82,30%

Awbz(18+) Zorg in Natura 1.070.593 15.993 1.054.600 374.451 374.451 370.359 370.359 1.815.403 15.993 1.799.410 0,88%

Subtotaal WMO nieuw 1.338.241 250.993 1.087.248 520.071 100.000 420.071 480.986 96.154 384.832 2.339.298 447.147 1.892.151 19,11%

Totaal WMO 2.875.344 1.187.226 1.688.118 1.193.360 587.093 606.267 1.216.743 411.058 805.685 5.285.447 2.185.377 3.100.069 41,35%

0

Participatie

Apparaatslasten 347.886 389.050 -41.165 89.755 89.755 0 128.565 128.565 0 566.206 607.370 -41.164 107,27%

Apparaatslasten 17.206 18.323 -1.118 0 0 3.355 3.355 0 20.561 21.678 -1.117 105,43%

Apparaatslasten 184.160 191.876 -7.716 35.738 35.738 0 17.168 17.168 0 237.066 244.782 -7.716 103,25%

Uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ, BBZ e.d.. 2.584.451 2.623.427 -38.976 1.338.625 1.288.873 49.752 788.810 630.578 158.232 4.711.886 4.542.878 169.008 96,41%

Bijdragen aan ROC's 27.557 27.557 0 30.000 30.000 0 8.580 8.580 -1 66.137 66.137 -1 100,00%

Subtotaal Participatie oud 3.161.259 3.250.233 -88.974 1.494.118 1.444.366 49.752 946.478 788.246 158.232 5.601.855 5.482.844 119.010 97,88%

Bijdrage aan werkbedrijven (Pauw, Tomin) 1.151.123 1.182.078 -30.956 290.000 282.370 7.630 224.471 227.619 -3.148 1.665.594 1.692.067 -26.473 101,59%

Re-integratietrajecten 149.277 85.234 64.043 111.197 10.600 100.597 47.401 45.206 2.195 307.874 141.040 166.834 45,81%

Subtotaal Participatie nieuw 1.300.400 1.267.312 33.087 401.197 292.970 108.227 271.872 272.825 -953 1.973.468 1.833.107 140.361 92,89%

Totaal Participatie 4.461.659 4.517.545 -55.887 1.895.315 1.737.336 157.979 1.218.350 1.061.071 157.279 7.575.323 7.315.952 259.371 96,58%

Totaal Jeugd 2.032.516 2.028.749 3.767 609.797 456.187 153.610 535.808 617.224 -81.416 3.178.121 3.102.160 75.961 97,61%

Totaal overige lasten 9.369.519 7.733.521 1.635.998 3.698.471 2.780.616 917.856 2.970.900 2.089.353 881.547 16.038.890 12.603.489 3.435.401 78,58%

Totaal overige lasten geoormerkte budgetten

Totaal geoormerkte budgetten 169.627 169.627 0 47.981 47.981 0 39.408 39.408 0 257.016 257.016 0 100,00%

Totaal uitvoeringskosten en ICT kosten en overige lasten 9.976.620 8.235.279 1.741.340 3.894.850 3.008.451 886.400 3.193.211 2.264.398 928.813 17.064.681 13.508.128 3.556.553 79,16%

Baten

Totaal WMO -3.209.905 -3.209.905 0 -1.323.378 -1.323.378 0 -1.336.989 -1.336.989 0 -5.870.271 -5.870.271 0

Totaal Participatie -4.461.659 -4.461.659 0 -1.895.315 -1.895.315 0 -1.218.350 -1.218.350 0 -7.575.323 -7.575.323 0

Totaal Jeugd -2.707.688 -2.707.688 0 -780.584 -780.584 0 -679.773 -679.773 0 -4.168.044 -4.168.044 0

Totaal baten (Excl risicofonds) -10.379.251 -10.379.251 0 -3.999.276 -3.999.276 0 -3.235.111 -3.235.111 0 -17.613.638 -17.613.638 0

Verschil  lasten - baten -402.631 -2.143.972 1.741.340 -104.425 -990.825 886.400 -41.900 -970.713 928.813 -548.957 -4.105.510 3.556.553

Risicofonds 375.766 375.766 0 97.901 97.901 0 83.300 83.300 0 556.967 556.967 0

** Totaal  saldo -26.865 -1.768.206 1.741.340 -6.524 -892.924 886.400 41.400 -887.413 928.813 8.011 -3.548.543 3.556.553

Sociale werkvoorziening

Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

PGB Wmo ,

Maatvoorzieningen Natura immaterieel Wmo (niet tastbaar)

Sociale werkvoorziening

Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies

Volwasseneneducatie

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies
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