
Programma 1
Gescheiden huishoudelijk afval
Aantal opgeleverde woningen
Zoektijd woningzoekenden Emmeloord
Zoektijd woningzoekenden Dorpen

Programma 2
Bewegen is gezond
Gebruik voorschoolse voorziening

Programma 3
Aantal hectare uitgegeven bedrijfsgrond
Aantal buitengewone werkgevers
Banen recreatie en toerisme (per 1.000 inwoners)
Aantal overnachtingen

Programma 4
Communicatie en voorlichting 
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoner geven voor de communicatie en voorlichting van de 
gemeente.

Tevredenheid algehele dienstverlening 
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente.

Tevredenheid digitale dienstverlening 
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente.

Aantal klachten 
Het totaal aantal ontvangen formele klachten

Aantal bezwaarschriften 
Het totaal aantal ontvangen bezwaarschriften.

Percentage bezwaarschriften dat geleid heeft tot een gewijzigd besluit

Programma 6
Eenzaamheid 
Percentage van onze inwoners dat zich eenzaam voelt.

Kwetsbaarheid 
Percentage van onze inwoners dat kwetsbaar is.

Gezondheid 
Waarderingscijfer van de gezondheid.

(Gezondheids)zorgvoorzieningen 
Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is met 

Zorgtoegang 
Percentage van de mensen wat een Wmo voorziening heeft ontvangen en het (helemaal) eens is met 
de stelling "Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag."

Participatiebeleving 
Waarderingcijfer van de inspanning burgers te laten deelnemen.

Sociaal vangnet 
De mate waarin een inwoner naar aller waarschijnlijkheid voor hulp en zorg kan terugvallen op familie,
vrienden of buurtgenoten op een schaal van 0 - 10.



Welzijnsvoorzieningen 
Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is met welzijnsvoorzieningen

Mantelzorg 
Percentage van de inwoners dat de afgelopen 12 maanden mantelzorg heeft verleend.

Mantelzorgdruk 
Percentage van de mantelzorgers dat zich soms of vaak belemmerd voelt in zijn of haar dagelijkse 
activiteiten door het geven van zorg aan een ander.

Vrijwilligerswerk 
Percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan.

Maatschappelijke inzet 
Actieve participatie die van belang is voor het individu, én tot doel heeft anderen te helpen of bij te 
dragen aan de maatschappij: burenhulp, sociale steun aan een buurtgenoot in een zorgwekkende 
situatie, mantelzorg, vrijwilligerswerk en actieve deelname. Op een schaal van 0 - 10.

Ondersteuning – Passendheid 
Percentage van de mensen dat een Wmo voorziening heeft ontvangen en het (helemaal) eens 
antwoord op de stelling: "De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag."

Ondersteuning – Effectiviteit 
Percentage van de mensen wat een Wmo voorziening heeft ontvangen en het (helemaal) eens is met 
de stelling: "Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil."

Beschermd wonen 18+ 
Aantal 18+ inwoners dat gebruik maakt van de centrumregeling beschermd wonen en gerelateerd is 
aan de gemeente Noordoostpolder.

Jeugd – GGZ  
Het aantal jongeren met maatwerkvoorziening JGGZ

Jeugd – 24-uurszorg 
Het aantal jongeren met maatwerkvoorziening 24-uurszorg


