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Domein 1 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

In onze gemeente kun je gezond en veilig opgroeien en zo gezond mogelijk oud worden. Investeren in 
de jeugd zien wij als een investering in de toekomst. Dit bereiken we door een gunstig opvoedklimaat 
te scheppen waar goed onderwijs bereikbaar en passend is, verschillende activiteiten voor kinderen 
worden georganiseerd, het gezin centraal staat en zorg dichtbij geregeld is. We willen dat inwoners 
meedoen in de samenleving door het hebben van (vrijwilligers)werk of het volgen van onderwijs, 
studie en opleiding. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze inwoners, waarbij de gemeente 
inspringt als het niet zelfstandig lukt. Onze ouderen worden in staat gesteld voor zichzelf te zorgen en 
een sociaal netwerk op te bouwen en te behouden. Inwoners zijn betrokken bij hun omgeving en 
kijken naar elkaar om.
Bij hulp, ondersteuning en zorg ligt de nadruk op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. 
We richten onze zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in dat er sprake kan zijn van vroegsignalering 
door professionals zoals de huisarts, wijkverpleging, kraamzorg en het onderwijs. Daarbij zijn regels 
dienend, dit wil zeggen dat wij administratieve lasten verlichten voor het aanvragen van zorg door 
onze inwoners en voor de professionals die zorg leveren.
Sport en bewegen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van ieders leven. Naast gezondheid heeft 
sporten ook een belangrijke ontmoetingsfunctie en draagt het bij aan sociale cohesie. De 
leefomgeving van onze inwoners en onze (sport) accommodaties worden nog beter ingezet om 
bewegen leuker en uitnodigender te maken.

Doelstellingen

1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee
Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn 
voor deelname aan de samenleving. We helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
zorgen voor een goede borging van de genomen maatregelen. Ook in andere zaken waar we als 
gemeente verantwoordelijk voor zijn (zoals de openbare ruimte) sturen we er op dat iedereen mee kan 
doen. Meedoen is vanzelfsprekend, niet meedoen is geen optie. Mogelijkheden liggen bij de vele 
verenigingen, vrijwilligers, ondernemers en maatschappelijk partners die in de gemeente actief zijn. Zij 
hebben samen een activiteiten- en voorzieningenaanbod gecreëerd dat maakt dat het fijn wonen, 
werken, recreëren en leven is in De Ronde Venen. Het overgrote deel van onze inwoners redt zich 
prima zelf, maar voor de kwetsbare inwoners is het belangrijk dat zij goede begeleiding en 
ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen en daardoor (weer) mee te doen.

Acties

1.1.1 Het Werkcentrum is voor de inwoners en ondernemers het centrum voor werk en inkomen
Uiteindelijk is duurzame uitstroom uit de uitkering de beste manier om mee te doen in de samenleving. 
In 2019 zetten we extra in op nazorg met het oog op deze duurzame uitstroom. Dit betekent dat 
mensen die uitstromen naar werk blijvend uit de uitkeringssituatie komen. Het middel om de duurzame 
uitstroom te realiseren is een efficiënt werkend werkcentrum. Daarom ontwikkelt het Werkcentrum 
zich verder tot het centrale punt voor werk in De Ronde Venen. De dienstverlening van het 
Werkcentrum heeft in 2018 een kwaliteitsimpuls gekregen en is geprofessionaliseerd, door heldere 
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processen, vakbekwame medewerkers en kwalitatief hoogwaardige ICT-ondersteuning. Dit vertaalt 
zich in 2019 in de snelheid van dienstverlening, de kwaliteit van de ondersteuning en tevredenheid 
van de gebruikers en partners. De Wsw-ers die vanuit Pauw Bedrijven naar gemeente De Ronde 
Venen in dienst zijn gekomen, zijn goed in beeld en worden door het Werkcentrum begeleid. De 
overgenomen trajectbegeleiders van Pauw Bedrijven zijn in dienst van gemeente De Ronde Venen. 
Het vaste Wsw personeel is in dienst bij de zelfstandige stichting Kringkoop en werkt nauw samen met 
het Werkcentrum. Alle doelgroepen zijn in kaart en de aanpak die hoort bij de iedere doelgroep wordt 
toegepast. De resultaten worden gemonitord en waar nodig sturen we bij. Het Werkcentrum heeft een 
vaste locatie en de formatie (coördinator – klant-/accountmanager – jobcoaches) is op orde om de 
doelgroep goed te bedienen.

1.1.2 De kwetsbare jongeren zijn in beeld en krijgen ondersteuning gericht op school of werk
Het Werkcentrum werkt samen met het Regionaal Bureau Leerplicht en het kernteam om de 
kwetsbare jongeren naar een opleiding, activering of werk toe te leiden. De leerwerkplaats is een 
belangrijke voorziening voor kwetsbare jongeren die uit de boot (dreigen te) vallen. Zij worden 
begeleid naar een stageplek, werk of terug naar school. De leerwerkplaats ontwikkelt zich in 2019 
verder door. Hiervoor wordt een actieplan kwetsbare jongeren uitgevoerd. Deze doorontwikkeling richt 
zich vooral op preventie/kortdurende begeleiding richting zelfstandigheid.

1.1.3 Inzet op het voorkomen van problematische schulden
In 2019 wordt samen met al onze partners en de direct belanghebbenden gekeken wat er nog nodig is 
om voortijdige complexe schuldenproblematiek op te pakken en op welke wijze schulden worden 
voorkomen. We brengen de preventieaanpak schulden direct in verbinding met het armoedeplan en 
het ouderenbeleid. Na een schuldhulpverleningstraject zorgen we voor duurzame uitstroom door een 
goed ingericht nazorgtraject, zodat de belanghebbenden niet terugvallen. Het op te 
stellen schuldhulpverleningsplan wordt in 2019 geïmplementeerd.

1.1.4 Er is een passende taalaanpak voor laaggeletterdheid
In 2018 is in samenwerking met de direct betrokken professionals en inwoners een plan van aanpak 
Laaggeletterdheid gemaakt. De aanpak staat voor één heldere en duidelijke uitvoering van het 
taalbeleid omdat taal de basis is voor zelfredzaamheid. Binnen de aanpak wordt rekening gehouden 
met de wet Taaleis, de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en de inburgeringswet. In 2019 wordt 
de aanpak geïmplementeerd en uitgevoerd. 
Het uitgangspunt is dat 80% van de deelnemers een significante leerwinst heeft vanuit de aanpak 
laaggeletterdheid. Na afloop van het taaltraject wordt zowel aan docenten als deelnemers gevraagd in 
hoeverre ze tevreden zijn, zodat eventuele verbeteringen aan het traject kunnen worden aangebracht. 
De resultaten worden gemeten en gemonitord en gebruikt voor de evaluatie en bijsturing.

1.1.5 Uitvoering pilot Aansluiting technisch onderwijs – arbeidsmarkt
In het kader van de aansluiting technisch onderwijs - arbeidsmarkt gaat het werkcentrum in 2019 een 
pilot uitvoeren voor in ieder geval 10 inwoners met een uitkering. Deze groep wordt via intensieve 
begeleiding en met de inzet van de beroepsbegeleidende leergang technisch onderwijs begeleid naar 
een vaste baan. De pilot wordt in samenwerking met lokale ondernemers en onderwijsinstellingen 
uitgevoerd. Na afloop van het onderwijstraject gaat de begeleiding vanuit het werkcentrum nog een 
half jaar door. De pilot wordt gebruikt om knelpunten in kaart te brengen en oplossingen te bedenken 
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en op basis daarvan te adviseren om al of geen vervolgpilot(s) te starten. De eindevaluatie medio 
2020 bevat een advies over het  wel of niet doorgaan met een tweede pilot, in welke vorm en voor 
welk vakgebied.

1.1.6 Voorbereiding op de wet inburgering nieuwkomers
In 2019 bereiden wij ons voor op de voorgenomen aanpassing van het landelijke inburgeringsbeleid in 
2020.

1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving
Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun huis en buurt. Inwoners krijgen of geven steun in en aan 
hun omgeving. Inwoners dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Inwoners hebben 
oog voor de anderen en zijn alert op hun omgeving. De voorzieningen die bijdragen aan een prettige 
en veilige leefomgeving zijn samen met inwoners en partners inzichtelijk gemaakt en worden 
opgepakt. Met onze partners, mantelzorgers en zorgaanbieders zorgen we ervoor dat onze kwetsbare 
inwoners, waaronder de dementerenden, een veilige leefomgeving hebben, dat zij een netwerk 
hebben om op terug te vallen en dat de buurt naar hen omkijkt zodat zij veilig zelfstandig kunnen 
blijven wonen bij voorkeur in hun eigen dorp.

Acties

1.2.1 Er is een integraal en breed gedragen plan voor ouderen
In 2018 is onderzocht welke voorzieningen er zijn voor onze ouderen. In 2019 gaan we in gesprek met 
onze inwoners en partners en analyseren en onderzoeken we samen welke hiaten er zijn waardoor 
onze ouderen niet mee kunnen doen. We maken samen scherp waar de vraagstukken zitten. Dit leidt 
tot een aanpak, waarbij integraal met andere opgaven wordt samengewerkt (zoals bijvoorbeeld 
Sociale eenzaamheid, armoedeopgaaf, huisvesting etc.) om te komen tot een integraal ouderenbeleid 
dat aansluit bij de vraag. De daadwerkelijke gezamenlijke uitvoering van het plan zal starten in 2019. 

1.2.2 Uitvoering van het convenant Dementievriendelijke gemeente
In 2019 zetten we intensief in op bewustwording bij onze inwoners, partners en lokale ondernemers 
hoe om te gaan met dementie. We gaan samen kijken wat we nodig hebben om het predicaat 
‘Dementievriendelijke gemeente’ te behalen en we maken daarop een plan. We benaderen actief 
nieuwe partners om bij het convenant aan te sluiten.   

1.2.3 De overgang van Maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt voorbereid
Het proces van de transitie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen richting de 
gemeenten loopt door tot 2021. In 2019 is duidelijk om welke aantallen voor de gemeente De Ronde 
Venen het gaat en welk budget daarbij hoort. We realiseren regionaal en lokaal de voorzieningen die 
nodig zijn. In 2019 gaan we onderzoeken welke locaties voor maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen geschikt zijn, hierbij worden ook (voormalig) schoollocaties onderzocht.

1.3 Inwoners leven gezond
Vitaliteit is belangrijk voor een prettig leven. Een goede gezondheid[1] van inwoners, fysiek en 
emotioneel, hangt deels samen met de leefstijl en de sociaal-economische status. De inwoners zijn 
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zich bewust van het belang van de positieve effecten van bewegen en sporten. Het is belangrijk om dit 
inzichtelijk te maken en zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de inwoner gaat bewegen. Daarnaast 
moet de leefomgeving uitnodigen tot bewegen. Er moet aandacht zijn voor de schadelijke gevolgen 
van roken, overgewicht en drugsgebruik.

[1] Bij de uitleg en uitwerking van het thema gezondheid wordt gebruik gemaakt van de definitie van 
Machteld Huber: Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, 
in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. 

Acties

1.3.1 Samen met de regio werken aan realisatie van een toereikende eerstelijns gezondheidszorg
In 2018 doen we onderzoek naar betere toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Huisartsenpost 
(HAP). Tevens wordt gewerkt aan een betere apotheekvoorziening voor onze inwoners buiten de 
gebruikelijke openingstijden. Over deze zaken vindt overleg plaats met het bestuur van het Antonius 
ziekenhuis en omliggende gemeenten, die in een convenant hebben aangegeven, dat zij tot plannen 
en uitvoering op het gebied van de lokale en regionale infrastructuur van zorgvoorzieningen, vervoer 
en communicatie willen komen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg voeren wij in 2019 de 
gemaakte afspraken uit.

1.3.2 Opstellen en uitvoeren integrale aanpak op het thema gezond leven
Met de Maatschappelijke Agenda als kapstok wordt een integrale aanpak opgesteld en uitgevoerd (in 
samenwerking met onze maatschappelijke partners) op het thema bewegen en gezond leven. 
Verschillende aspecten, zoals gezondheidsverschillen tussen mensen met hoge en lage 
sociaaleconomische status, eenzaamheid, alcohol- en drugsgebruik, sporten en bewegen worden 
hierin meegenomen. Samen met de inwoners en onze maatschappelijke partners kijken we naar de 
bestaande mogelijkheden en nieuwe kansen voor sport en bewegen, zowel in verenigingsverband als 
in de openbare ruimte. In de aanpak wordt ook actie 1.3.4 meegenomen. Wij willen komen tot een 
rookvrije generatie. Op speelplaatsen worden borden geplaatst, zodat onze kinderen rookvrij kunnen 
spelen. Bij sportclubs worden al met succes gesprekken gevoerd om tot een rookvrij sportterrein te 
komen. Het gaat om een bewustwordingsproces.

1.3.3 Faciliteren van het plaatsen van AED’s in de openbare ruimte
De stichting AED De Ronde Venen beheert, verspreid door de hele gemeente, ruim 30 AED's . De 
dekking van een AED-voorziening in het buitengebied is nog niet optimaal en er zijn (onderdelen van) 
AED's aan vervanging toe. Met de stichting is in 2018 een meerjareninvesteringsplan opgesteld. Dit 
wordt door de stichting vanaf 2019 uitgevoerd.

1.3.4 Verbinden van samenwerkingspartners die sport- en beweegactiviteiten organiseren
We blijven samenwerken met onze partners die sport- en beweegactiviteiten organiseren 
(sportverenigingen, scholen etc.). Hierbij stimuleren we een optimaal gebruik en inzet van de 
bestaande sport- en beweegvoorzieningen zodat onze inwoners worden uitgenodigd om te gaan 
sporten. Het is belangrijk dat de drempel naar sport en bewegen in de buurt zo laag mogelijk 
wordt. Dit vanwege het feit dat het goed is voor de gezondheid, maar ook het sociale aspect is een 
mooie meerwaarde van sporten. Activiteit die in 2018 is ingezet is het aansluiten bij de Nationale 
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Sportweek, waarbij de activiteit in onze gemeente is verlengt tot het einde van het jaar. Hierdoor kan 
de inwoner kennis maken met diverse sporten en is de wens dat ze aansluiten bij een vereniging. 
Begin 2019 zal dit geëvalueerd worden met verenigingen, waarbij gezamenlijk gekeken zal worden 
om het verder te verbeteren. Tevens zal gekeken worden hoe de openbare ruimte 
bewegingsvriendelijker gemaakt kan worden door middel van het plaatsen van bepaalde 
beweegapparaten. Voor ouderen komen er meer beweegtuinen, zodat zij dicht bij huis hun dagelijkse 
oefeningen kunnen doen.
 

1.4 Ouders voeden op met vertrouwen
Kinderen groeien op in een stabiele omgeving tot zelfredzame volwassenen. Het talent van onze 
kinderen staat centraal. Ouders nemen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen 
en vragen ondersteuning als dat nodig is. Advies is dichtbij georganiseerd en laagdrempelig. We 
creëren als gemeente een gunstig opvoedklimaat door het faciliteren van (passend) onderwijs, 
kinderopvang, jeugdhulp en speelvoorzieningen. Ondersteuning is zo georganiseerd dat tijdig 
problemen worden gesignaleerd en zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Acties

1.4.1 Opstellen (concept)jeugdbeleidsplan
Het eerste concept van dit plan is in 2019 gereed. Daarin is zichtbaar wat de huidige voorzieningen 
zijn en wordt een analyse gemaakt over de te treffen voorzieningen. Dit doen we samen met onze 
inwoners, maatschappelijke partners, onze zorgaanbieders en het onderwijs. Deze samenwerking 
leidt tot een jeugdbeleidsplan dat aansluit bij de behoefte van alle betrokkenen en het stimuleert een 
gunstig opgroei- en opvoedklimaat. We zetten in op trajecten die mogelijk leiden tot minder zwaardere 
zorg.

1.4.2 Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek
Vanuit het oogpunt dat ieder kind zijn eigen talenten heeft, zorgen wij voor een impuls binnen het 
techniekonderwijs en het technisch beroepsperspectief.  In het schooljaar 2018/2019 zorgen wij voor 
meer techniekuren op het basisonderwijs middels de pilot techniekcoach. Ook start het VeenLanden 
College in het schooljaar 2018/2019 met VMBO on stage, inclusief een beroepenmarkt en een Doe 
Dag. Een deel van de acties wordt opgepakt in samenwerking met de ondernemers van onze 
gemeente.

1.4.3 Intensiveren van het bestuurlijk overleg met kind-organisaties
Actuele thema’s krijgen een plek op de bestuurlijke agenda waardoor wij gemeentelijk tot een sterk 
vangnet voor onze jeugd komen. De gemeente faciliteert deze overleggen, waardoor verschillende 
organisaties met elkaar in overleg treden en blijven. We zetten daarbij in op welzijn voor zorg, om de 
signaleringsfunctie van bestaande instellingen te bekrachtigen.

1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf
We stimuleren en faciliteren onze inwoners om voor zichzelf en elkaar te zorgen. Niet elke inwoner is 
in staat om voor zichzelf te zorgen, de gemeente geeft ondersteuning en begeleiding naar een situatie 
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waarin hij of zij weer voor zichzelf kan zorgen. Belangrijk is om te kijken naar de mogelijkheden die de 
inwoner vanuit zijn eigen netwerk heeft en hier op in te zetten. Voor inwoners die echt niet voor 
zichzelf kunnen zorgen is een toereikend begeleidingsplan. 

Acties

1.5.1 Uitvoeren van het armoedepreventieplan samen met onze partners en inwoners
In 2018 is onderzocht waar het armoedevraagstuk in onze gemeente ligt, wat er al aan gedaan is en 
belangrijker nog: wat nodig is. Dit plan is in samenwerking met professionals en inwoners 
opgesteld. Met het armoedepreventieplan ligt het zwaartepunt op het voorkomen van armoede, 
waarbij niet alleen naar de financiële situatie wordt gekeken, maar ook naar de gevolgen van het 
hebben van weinig geld en sociale armoede. Het plan wordt in 2019 uitgevoerd.

1.5.2 Samen met de Voedselbank de problematiek van hun gebruikers aanpakken
We gaan samen met de Voedselbank en de cliënten die voedselpakketten krijgen, kijken waarom 
deze cliënten niet voor zichzelf kunnen zorgen. De achterliggende problematiek brengen we in kaart 
en we zorgen in gezamenlijkheid voor een plan, zodat deze cliënten niet meer afhankelijk is van de 
voedselpakketten. Wij werken samen met de Voedselbank om huishoudens met complexe 
problematiek te signaleren en in de kernteams op te pakken. In nauwe samenwerking met de 
voedselbank wordt gekeken naar een adequate toekomstbestendige huisvesting.

1.5.3 Toegang tot de zorg wordt dichtbij georganiseerd
In 2018 zijn er twee pilots uitgevoerd met kernteams. Per 1 januari 2019 zijn er vier kernteams actief 
die moeten zorgen voor een laagdrempelige toegang. Het principe van één plan-één regisseur moet 
zorgen dat bureaucratie vermindert en dat inwoners op een adequate manier geholpen worden. De 
gemeente neemt de regierol op zich in samenwerking met partners. Vroegtijdige signalering en het 
snel oppakken van problemen moet zorgen dat complexere (duurdere) hulp wordt voorkomen. 
Gedurende het jaar kijken we of er optimalisatie nodig is.

1.5.4 Minder bureaucratie bij toegang tot zorg
Als een inwoner zorg of ondersteuning nodig heeft, mag bureaucratie geen drempel vormen. We 
werken daarom aan de versimpeling en verduidelijking van de aanvraagprocedure.

1.6 Inwoners kijken om naar anderen
Inwoners kijken om naar anderen door elkaar, vrienden en familie binnen de eigen mogelijkheden te 
helpen. Inwoners zijn betrokken bij de kern, dorp of buurt en dragen gezamenlijk bij aan de 
leefbaarheid. Problemen in de kernen of buurt worden door inwoners gesignaleerd en opgepakt.
Eventuele ondersteuning is gericht op de leefbaarheid en de saamhorigheid in de wijken en dorpen.

Acties

1.6.1 We verbreden de ondersteuning van (jonge) mantelzorgers samen met onze partners
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In 2018 is geëvalueerd op welke wijze de mantelzorgondersteuning kan worden geoptimaliseerd en dit 
voeren wij in 2019 uit. Welke ondersteuning meer nodig is voor onze mantelzorgers laten wij 
grotendeels bepalen door de mantelzorgers zelf.
Uit bijeenkomsten met professionals is gebleken dat jonge mantelzorgers moeilijk te vinden zijn. We 
gaan in overleg met scholen en andere instanties, die te maken hebben met jongeren, kijken hoe wij 
deze groep alsnog kunnen traceren zodat aan deze jongeren ondersteuning wordt aangeboden.  

1.6.2 Initiatieven van inwoners worden actief gefaciliteerd
We ondersteunen initiatieven van inwoners door het leggen van verbindingen in de wijk en mee te 
denken over de organisatie. Het gaat om inwonersinitiatieven als Burendag, vrijwilligersinzet 
en buurtkamers. Deze initiatieven leveren een bijdrage aan de saamhorigheid in de buurt.

1.7 Optimaliseren van de bedrijfsvoering in het sociaal domein
Om strategisch beleid te kunnen maken, om de doelmatigheid en rechtmatigheid van beleid en 
bestedingen te kunnen vaststellen en (financiële) prognoses te kunnen maken wordt de inrichting en 
ondersteuning van de bedrijfsvoering Sociaal Domein blijvend geoptimaliseerd.

Acties

1.7.1 Implementeren beheersmaatregelen op de uitgaven jeugdhulp en zorgen voor toereikende 
sturingsinformatie
Binnen de bedrijfsvoering Sociaal Domein worden specifieke maatregelen getroffen om te zorgen voor 
goede sturingsinformatie. Dat betekent onder meer een verdere optimalisatie van de 
verplichtingenadministratie Jeugdhulp en een geautomatiseerde, gebruiksvriendelijke en efficiënte 
presentatie van sturingsgegevens van de Jeugdhulp.  

1.7.2 Uitvoeren van de pilot resultaatgericht werken met als doel  te komen tot een heldere 
terugkoppeling over de resultaten en de kosten
In 2018 zijn we gestart met het opzetten van resultaatgerichte monitoring. Dit heeft geleid tot de 
vaststelling van maatschappelijke effectindicatoren bij de thema's uit de maatschappelijke agenda, de 
uitvoering van een maatschappelijke effectmeting op deze indicatoren en de uitwerking van de andere 
indicatoren. In 2019 zorgen wij voor een invulling en verdere optimalisering van de resultaatsturing. 
 

1.7.3 Voorbereiden van het nieuwe inkoop en subsidiebeleid 2020
Vanaf 2019 ligt er een herijkt inkoop en subsidiebeleid dat wordt omgezet in een uitvoeringsplan. Dit 
plan geeft aan op welke wijze financiering middels inkoop en subsidiëring binnen het Sociaal Domein 
vanaf  2019 en verder vorm krijgt. In 2019 worden voorbereidingen getroffen om het uitvoeringsplan 
vanaf 2020 zorgvuldig uit te voeren.
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Domein 1 - Indicatoren BBV

Overzicht indicatoren BBV domein 1

Nr. Naam indicator Realisatie 
2017

Prognose 
2018

Prognose 
2019

1 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 0,88 1,3 0,9

2 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 43,15 39,95 40

3 Vroegtijdig schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan 
het VO en MBO onderwijs)

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

4 Banen  per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 
64 jaar

618,8 612 620

5 Jongeren met een delict voor de rechter (% 
12 t/m 21 jarigen)

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

6 Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 
18 jaar)

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

7 Netto arbeidsparticipatie (% van de 
werkzame beroepsbevolking ten opzichte van 
de beroepsbevolking)

69,4% 69 70

8 Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)
Geen 

gegevens 
beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

Geen 
gegevens 

beschikbaar

9
Personen met een bijstandsuitkering per 
1.000 inwoners

17,6 16,9 17

10
Lopende re-integratievoorzieningen (Aantal 
per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar)

9,9 7,3 11

11
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren 
tot 18 jaar)

8,3 8,4 8,4

12 Jongeren met jeugdbescherming (% van alle 0,5 0,4 0,4
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Nr. Naam indicator Realisatie 
2017

Prognose 
2018

Prognose 
2019

jongeren tot 18 jaar)

13
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle 
jongeren van 12 tot 23 jaar)

0,3 0,2 0,2

14
Cliënten met een maatwerkarrangement 
WMO per 1.000 inwoners

33 - 35

 
Toelichting

1
Betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 
inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar.

2
Betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar 
ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar.

3
Recente gegevens zijn niet beschikbaar. Rapportage hierover verloopt via het jaarverslag 
van het Regional Bureau Leerplicht (RBL).  Schooljaar '17-'18 wordt over gerapporteerd, 
begin 2019 in de raad beschikbaar.

4
Door de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is de verwachting dat dit aantal licht 
stijgt.

5 Recente gegevens zijn niet beschikbaar.

6 Recente gegevens zijn niet beschikbaar.

7
Door de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is de verwachting dat dit 
percentage licht stijgt.

8 Recente gegevens zijn niet beschikbaar.

9
Door de inzet op duurzame uitstroom moet resulteren in een lichte daling van het aantal 
personen met een uitkering.

10
Voorheen werden hier alleen externe trajecten geregistreerd. Nu worden ook de 
voorzieningen die door de gemeente zelf worden uitgevoerd geregistreerd. Hierdoor is 
het aantal toegenomen.

11 De inzet op preventie moet er voor zorgen dat het aantal stabiel blijft.

12 De inzet op preventie moet er voor zorgen dat het aantal stabiel blijft.
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13
Dit cijfer is op de korte termijn niet te beïnvloeden door gemeenten, daarom is de 
prognose stabiel.

14
Gezien de demografische ontwikkelingen in deze gemeente, verwachten we dat dit aantal 
zal toenemen, ondanks de inzet op preventie.
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Domein 1 - Verbonden partijen

Bijdrage van verbonden partijen

Partij Samenwerkingsvorm
Wat is de bijdrage van deze 

verbonden partij aan de 
doelstelling van dit programma? 

Gemeenschappelijke 
Regeling PAUW 
Bedrijven

Gemeenschappelijke regeling

In 2019 vindt de afwikkeling van het 
liquidatieplan plaats. Vanaf 1-1-2019 
betekent dit dat er geen 
gemeenschappelijke regeling meer 
is met PAUW-bedrijven. Vanuit 
transformatie- en inrichtingsplan 
Wsw worden er per 2019 wel 
verschillende stichtingen opgericht. 
Het gaat om Stichting Groenwerk, 
Stichting Beschut werken Stichtse 
Vecht en Stichting 
Schoonmaakwerk. Tevens gaat de 
verzelfstandiging van Stichting 
Kringkoop in werking, waarmee 
deze stichting niet meer gelieerd is 
aan PAUW-bedrijven.

Regionale Sociale 
Recherche 
Nieuwegein

Samenwerkingsovereenkomst

Het uitvoeren van onderzoeken naar 
(on)rechtmatig gebruik van 
bijstands-uitkeringen. Het uitvoeren 
van strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke onderzoeken in 
verband met fraude met 
gemeentelijke uitkeringen.

Gemeenschappelijke 
gezondheidsdienst 
Regio Utrecht 
(GGDrU)

Gemeenschappelijke regeling

Namens de gemeenten voert de 
GGDrU de gemeentelijke 
verplichtingen uit De Wet Publieke 
Gezondheid uit. Het gaat om de 
organisatie van gezondheidszorg bij 
rampen, in samenwerking met 
andere veiligheidsorganisaties. Ook 
gaat het om voorkomen en 
bestrijden van ziekte epidemieën. 
De jeugd-gezondheidszorg 0 tot 18 
jaar is ook een taak die bij de 
GGDrU is belegd. Daarnaast heeft 
de GGDrU de taak om de 
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gezondheidstoestand te monitoren. 
Tenslotte heeft de GGDrU-taken in 
het kader van de Wet Kinderopvang, 
namelijk de inspectie van 
Kindercentra.
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Budget programma 4. Onderwijs

Onderwijshuisvesting
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele 

begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 1.680 1.507 1.901 1.522 1.338

Baten -341 -91 -91 -91 -91

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.339 1.416 1.810 1.431 1.247

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 2.310 2.239 2.265 2.265 2.265

Baten -318 -207 -207 -207 -207

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

1.992 2.032 2.058 2.058 2.058

Totaal programma 4
Bedragen x1000

 Resultaat 3.331 3.448 3.868 3.489 3.305

Totaal programma 4 - Vastgesteld bij de programmabegroting  2018
Bedragen x1000

 Resultaat 3.331 3.220 3.117 3.113 2.961

Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018
Bedragen x1000

 Exploitatie Mut 2019 Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022

Lasten 214 737 362 330

Baten 14 14 14 14

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 227 751 376 344

Toelichting op de mutaties

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Bijdrage regionaal bureau leerplicht (RBL) - Kadernota 50 50 50 50
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  2019 2020 2021 2022

2019  raadsbesluit mei 2018

2. Nieuwbouw scholencomplex Hofland (kosten afschrijving 
en rente) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018

 200 200 200

3. Afboeking restant boekwaarde Hofland scholen - 
Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018

 370   

4. Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer - 1e 
Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018

108 108 108 108

 Nieuwe mutaties: autonoom     

5. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019 69 14 10 -22

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

6. Huisvestingsprogramma 2019: Herstel dak Fontein 0 8 8 8 

 Totaal 227 751 376 344

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Nieuwbouw scholencomplex Hofland (kosten afboeken 
boekwaarden) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018

0 370 0 0

 Totaal 0 370 0 0
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Budget programma 6. Sociaal domein

Algemene voorzieningen Jeugd en WMO
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 4.574 4.628 4.505 4.501 4.500

Baten -41 -44 -44 -44 -44

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

4.533 4.584 4.460 4.457 4.456

Individuele voorzieningen jeugd en WMO beleid
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 14.431 14.180 13.851 13.824 13.849

Baten -611 -361 -345 -330 -314

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

13.820 13.819 13.506 13.494 13.534

Inkomensregelingen incl. arbeidsparticipatie
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 10.740 10.590 10.426 10.348 10.287

Baten -7.079 -7.693 -7.684 -7.666 -7.649

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

3.661 2.897 2.742 2.682 2.638

Gemeentelijk armoedebeleid
Bedragen x1000

 Exploitatie Actuele begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Lasten 1.109 1.129 1.129 1.079 1.079

Baten -43 -40 -40 -40 -40

Gerealiseerd saldo van baten en 

lasten

1.066 1.089 1.089 1.039 1.039

Totaal programma 6
Bedragen x1000

 Resultaat 23.080 22.389 21.798 21.672 21.668
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Totaal programma 6  - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018
Bedragen x1000

 Resultaat 23.080 19.838 19.558 19.591 19.576

Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018
Bedragen x1000

 Exploitatie Mut 2019 Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022

Lasten 2.987 2.566 2.390 2.368

Baten -436 -327 -309 -276

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.552 2.240 2.081 2.092

Toelichting op de mutaties

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - 
raadsbesluit december 2017 

-14 -14 -14 0

2. Convenant samen dementievriendelijk - Kadernota 2019  
raadsbesluit mei 2018

70    

3. CAK aanpassing eigen bijdrage WMO - Kadernota 2019  
raadsbesluit mei 2018

275 275 275 275

4. Mantelzorgondersteuning - Kadernota 2019  raadsbesluit 
mei 2018

54    

5. Amendement Innovatiebudget - Kadernota 2019 
raadsbesluit mei 2018

150    

6. Ontwikkeling zorgkosten Jeugd - 1e Bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 2018

400 400 400 400

7. Intensivering jongerencoach - 1e Bestuursrapportage 
2018 raadsbesluit juni 2018

17 17 17 17

8. Lagere kosten cliëntondersteuning - 1e 
Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018

-21 -21 -21 -21

 Nieuwe mutaties: autonoom     

 8. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019 1.22 1.30 1.167 1.139
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  2019 2020 2021 2022

4 1

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

9. Inzet innovatieve preventieve maatregelen Jeugd (IBP) 200 200 200 200

10. Maatschappelijke effectmeting  25  25

11. Interne controle Sociaal Domein 0 22 22 22

12. Subsidie zorginfrastructuur 35 35 35 35
13. Aansluiting techniekonderwijs arbeidsmarkt 17    
14. Leerwerkplaats 65    
15. Impuls re-integratietrajecten 50    
16. Amendement: verdubbelen AED in DRV 30    

 Totaal 2.552 2.240 2.081 2.092

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

  2019 2020 2021 2022

 Raadsbesluiten:     

1. Professionalisering Servicepunten - begroting 2018 - 
raadsbesluit november 2017

50    

2. Interne controle sociaal domein - begroting 2018 - 
raadsbesluit november 2017

22    

3. Beschermd wonen en transitie Wet Langdurige Zorg - 
begroting 2018 - raadsbesluit november 2017

96    

4. Convenant samen dementievriendelijk - Kadernota 2019 -  
raadsbesluit mei 2018

70    

5. Mantelzorgondersteuning - Kadernota 2019 -  raadsbesluit 
mei 2018

54    

6. Amendement innovatiebudget - Kadernota 2019 - 
raadsbesluit 2018

150    
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  2019 2020 2021 2022

 Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen     

7. Maatschappelijke effectmeting  25  25

8. Pilot aansluiting technisch onderwijsarbeidsmarkt 17    

9. Impuls re-integratietrajecten 50    

10
.

Leerwerkplaats 65    

11
.

Amendement: Verdubbelen AED in DRV 30    

 Totaal 604 25 0 25
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