
Ambities: 
 Meedoen, Voorkomen en Ondersteunen  

 
(Participatie, WMO, Jeugdhulp)  

Datum:       04-12-2018 



Doel van de avond 

• Informeren 

• Aansluiten bij uw vragen  
            

        

Programma 
• Krachtig Noordoostpolder: drie pijlers 

• Informatie per wet: Participatiewet, Jeugdwet en WMO 

• Pauze 

• Financieel overzicht per pijler  

• Samenvattend en vervolg 

 



Drie pijlers → KNOP 

I. Meedoen:   
In Noordoostpolder doet iedereen naar vermogen mee door te 
werken, naar school te gaan of anderszins actief te participeren. Voor 
inwoners die dat (tijdelijk) niet kunnen is een vangnet beschikbaar. 
 

II. Voorkomen: 
In Noordoostpolder is een preventieve infrastructuur van vrijwilligers, 
mantelzorgers en voorzieningen aanwezig die het beroep op 
geïndiceerde voorzieningen vermindert en/of waar naar 
terugverwezen kan worden. 
 

III. Ondersteunen: 
In Noordoostpolder zijn voor inwoners die dit nodig hebben 
passende vormen van ondersteuning en voorzieningen beschikbaar 
afgestemd op de specifieke behoefte en gebruik makend van dat wat 
mensen wél kunnen. 

 



Doelen Krachtig Noordoostpolder 

1. Stimuleren meedoen aan de samenleving én de 
arbeidsmarkt 
 

2. Organiseren van een (preventieve) sociale 
infrastructuur/voorzieningenstelsel 
 

3. Ondersteunen van inwoners die het niet of niet geheel 
zelf redden 
 

4. Versterken van de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers 



 Participatiewet 



Participatiewet – intro  

 

 

Ga naar: www.kahoot.it 
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Participatiewet – De kern van de wet 

• Het vangnet van ons sociaal zekerheidsstelsel 

• Werk gaat boven inkomen 

• Gemeenten werken samen met UWV binnen regionale 

werkbedrijven 

• De beleidsvrijheid van gemeenten is ingeperkt ten 

opzichte van de Wet Werk en Bijstand 

 

 

 



Participatiewet 



Participatiewet 

• In 2019 besteden we meer re-integratiemiddelen aan de 

groep met een grote afstand. 

• Voeren wij een analyse uit op de groep met de grootste 

afstand. 

• Formuleren wij de instrumenten die wij in de toekomst 

nodig hebben. 

• Onderzoeken wij of de “social firm” die kan leveren. 

 



  Jeugdwet 
 



Jeugdwet – intro  
 

 

 

 

Ga naar: www.kahoot.it 

 

 

 

 

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=31996084-0bf6-4e60-aaf7-1122af833909  
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Jeugdwet – kern van de wet 

Gemeenten zijn bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de 

jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren. 

Hierbij geldt de Jeugdhulpplicht. 

     
Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moeten gemeenten in ieder 
geval: 

– de jeugdige adviseren welke hulp het beste past; 

– samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp 
kiezen; 

– zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is. 

 



Jeugdwet – taken 

• Jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit aanbieden; 

• Een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg opstellen; 

• Voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht) treffen; 

• Jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering aanbieden; 

• Maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling nemen; 

• De samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en 

justitie zoeken; 

• Vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders/pleegouders die te 

maken hebben met jeugdhulpverleners aanwijzen. 





Jeugdwet – doelen 

• Gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale 
netwerk; 

• Minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen; 

• Eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen; 

• Samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;  

• Meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij 
hun werk. 

 

Waarin verschilt de jeugdhulp van de Wmo? 

• Toevoeging van de GGZ (cure versus care); 

• Ook hulpverlening met gedwongen kader; 

• Ook verwijzingen door derden  daardoor minder sturing 

 



Jeugdwet  

Pijler meedoen: 

- Minimabeleid 

- Meedoenregeling  

- Activiteiten zoals JONG in NOP, Partyproof, 

Groepsvoorlichting, Centrum voor Jeugd en Gezin, 

Moeders ontmoeten moeders 

 



Jeugdwet 

Voorkomen 

• Sociaal wijkteam (Nieuwe route van Anke Siegers) 

• Preventieve activiteiten, zoals alcoholpreventie, prenatale 

zorg, opvoedingsondersteuning, Nanny’s, Opstapje, begeleide 

omgang, KIES-training etc. 

• Samenwerking met het onderwijs (Zorgadviesteams, Jeugdhulp 

in de klas etc.) 

• Samenwerking met de huisartsen  pilot POH in Marknesse 



Jeugdwet - ondersteunen 

• Begeleiding en ondersteuning (lokale inkoop) 
• Jeugd GGZ (lokale inkoop); 
• Essentiële functies GGZ (regionale inkoop) 
• Residentiële jeugdhulp (regionale inkoop) 
• Jeugdbescherming- en jeugdreclassering (regionale 

inkoop) 

   
Nieuwe ontwikkelingen: 
- Overdracht jeugdhulp van COA naar de gemeente 
- Transformatiefonds  Zorglandschap Jeugd 

 

 



  WMO 



WMO – intro  

 

 

 

Ga naar: www.kahoot.it 
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WMO: kern van de wet 

Het bieden van maatschappelijke ondersteuning, zodat 

mensen zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de 

samenleving.  



WMO: kern van de wet 

Maatschappelijke ondersteuning: 

• Het bevorderen van de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid;  

• Het ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligerswerk; 

• Het bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten 

en ruimten voor mensen met een beperking; 

• Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld; 

• Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van 

personen met een beperking;  

• Het bieden van beschermd wonen en opvang.  



WMO 

• Meedoen naar vermogen in immateriële en materiële zin 

• Mogelijkheden bieden voor ontmoeting 

• Sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid 

• Stimuleren van bewonersinitiatieven 

 



WMO 

• Versterken van de eigen kracht van inwoners en het wijzen 

op algemene/voorliggende voorzieningen 

• Voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

• Voorkomen en verminderen van middelengebruik bij 

jongeren 
 

 

 



WMO 

• Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 

• Signaleren en in kaart brengen van behoefte aan 

maatschappelijke ondersteuning 

• Het bieden van cliëntondersteuning 

• Het bieden van maatwerkvoorzieningen lokaal 

• Inwoners met complexe problematiek, regionale en lokale 

aanpak 



WMO - Ontwikkelingen  

• Abonnementstarief 

• AmvB reële prijs 

• Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd 

Wonen 

– Waarschijnlijk per 1 januari 2021 

– Regionaal Zorglandschap Wmo 



  Pauze 
 



Krachtig Noordoostpolder 



Toelichting 

• 1,7 miljoen positief ten opzichte van het gestelde kader; 

• Het kader is een onttrekking aan de reserve sociaal domein 

4 miljoen; 

• Er is dus sprake van een kleiner tekort; 

• 1,1 miljoen uit Beschermd Wonen dient als incidenteel te 

worden beschouwd; 

• Het betreft het resultaat sociaal domein breed, dat is 

ruimer dan de gedecentraliseerde taken. 
 



Meedoen 



Meedoen - Participatie 

• Arbeidsparticipatie / Re-integratie wordt binnen de 
financiële kaders uitgevoerd; 

 

• De uitstroomresultaten WerkCorporatie zijn beter dan de 
gemaakte afspraken 

• Verwacht resultaat Concern voor Werk, de uitvoerder van 
de Wsw, is neutraal tegenover een begroot verlies; 

(Het resultaat CvW beïnvloed het resultaat van de gemeente 
op korte termijn niet vanwege de eigen reserve van CvW)  

 

• Aantal beschutte werkplekken ligt op schema 



Meedoen - Inkomensregelingen 

• De hoogte van de BUIG beschikking is met 13,4 mln. conform 
begroot niveau;  

 

• Begroot uitgangspunt was een te kort ten opzichte van de 
beschikking (hogere lasten dan Rijksmiddelen); 

 

• Het aantal bijstandsgerechtigden daalt en daarmee ook de 
lasten, deze liggen ruimschoots binnen het kader;  

 

 

 

 

• De overige minimaregelingen laten een zelfde trend zien, alleen 
in mindere mate door de bredere doelgroep.  



Voorkomen 



Voorkomen 

• De bestedingen binnen de pijler zijn voornamelijk middels 
subsidies;  

   

• Dit maakt de lasten goed voorspelbaar;     

 

• Het vraagt voor sturing goede resultaatafspraken, hier is richting 
de toekomst in 2018 op ingezet; 

       

• Geraamde middelen voor transformatie zijn deels onbenut 
gebleven; 
 

• De ontwikkeling van de sociale teams vraagt tijdelijk om meer 
middelen. 
 



Ondersteunen 



Geëscaleerde zorg 

• Geëscaleerde zorg 18+ (resterende) overschotten 
Beschermd Wonen 2015-2018 leiden tot een positieve 
effect van 1,1 mln.;  

     

• Het effect dient als incidenteel beschouwd te worden, want 
de begroting 2019 van de centrumregeling is 
resultaatneutraal; 

       

• Geëscaleerde zorg 18- Aantallen Jeugdbescherming en –
reclassering zijn stabiel;  

   

• De lasten op dit terrein liggen als gevolg van de uitbreiding 
van het preventieve kader beperkt hoger; 

 



Maatwerk volwassenen 



Maatwerk volwassenen 

• De totale lasten van maatwerk aan volwassenen passen 
binnen de begroting voor 2018; 

    

• De vraag naar schuldhulpverlening neemt af, de vraag naar  
en lasten van bewindvoering stijgen; 

    

• Vraag naar (9%) en zwaarte van (8%) ondersteuning in het 
huishouden neemt toe;  

• Sterkere effecten dan reguliere vergrijzing en indexatie; 
 

• Inwoners met ondersteuning en begeleiding is stabiel en 
de zorgzwaarte daalt zelfs licht.  



Materiële voorzieningen 



Materiële voorzieningen 

• 7,5% toename in vraag naar materiële voorzieningen op 
basis van unieke cliënten; 

 

• Stijging van zwaarte bijna 4%;  

 

• Sterker effect dan reguliere vergrijzing; 

 

• Gevolg van langer thuis wonen; 

 

• Woningaanpassingen vertonen gelijke financiële trend. 



Maatwerk jeugd 



Maatwerk jeugd 

• De totale lasten van maatwerk aan jeugd passen niet 
binnen het bestemde maatwerkbudget voor 2018; 

 

• De verwachte lasten liggen in lijn met de realisatie 2017; 

 

• Tot en met september hebben ruim 1.300 jongeren een 
vorm van maatwerkondersteuning ontvangen (12,4%); 

 

• Gemiddeld had op enig moment in 2018 8,9% van de 
jongeren een vorm van ondersteuning. 
 



Maatwerk jeugd 

• 50% van de lasten vloeien voort uit 75% van de 
verstrekkingen, dit betreft ambulante ondersteuning en 
jeugd GGZ; 

     

• Er is nog altijd sprake van een relatief hoge mate van 
verstrekkingen met verblijf;  

      

• Uit verstrekkingen met verblijf vloeien 40% van de lasten 
voort tegenover 12% van de verstrekkingen; 
 

• De overige verstrekkingen zoals jeugdbescherming zijn vaak 
verbonden aan bovenstaande verstrekkingen. 



Samenvattend..  

• Samenvatting: Waar staan we nu? 

• Waar gaan we naar toe?  

• Wat is de informatiebehoefte? 



   

Einde 
 


