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Inleiding 
Volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd 
In het programma Sociaal krachtig Winterswijk geven we een toelichting op de 
beleidsvelden volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd.  
Iedereen kan meedoen!  
Gezondheid en vitaliteit zijn de kernwoorden van onze ambitie. In Winterswijk kan 
iedereen, van jong tot oud, meedoen. We bieden daarbij ondersteuning aan degenen 
die dat zelf niet zo goed kunnen. Ieder kind moet gelijke kansen krijgen; alle kinderen 
moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien. 
Aan de ambitie van dit programma is de opgave ‘Iedereen doet mee’ gekoppeld. Een 
prachtige, integrale manier om samen met ervaringsdeskundigen te werken aan het 
wegnemen van fysieke en niet fysieke drempels, zodat iedereen gelijke kansen krijgt 
om mee te doen in de samenleving. Deze opgave lichten we in het hoofdstuk 
Opgaven verder toe. 
Beschikbare en betaalbare zorg 
We realiseren kwaliteit van zorg. Deze maken we meetbaar en zichtbaar door 
klanttevredenheidsonderzoeken en de GGD-monitor. We zorgen voor beschikbare 
en betaalbare zorg, waarbij we de begrote budgetten niet overschrijden. Op 
deelgebieden nemen we maatregelen om de zorgkosten beheersbaar te houden. 
Aandacht voor samenwerking en behoud van voorzieningen 
We voeren inhoudelijke activiteiten uit zoals preventie, maar we maken ook gebruik 
van zorginkoop en kwaliteits- en normenkaders. We werken samen met partners in 
de zorg en welzijn. Uitgangspunten zijn de kwaliteit en betaalbaarheid, maar ook het 
in stand houden van het voorzieningenniveau. 
1.1 Volksgezondheid 
Portefeuillehouder 
E.S.F. Schepers-Jansen 
Ambitie 
We zien vitale inwoners, die gezond en gelukkig zijn. Iedereen doet mee.  
Relevante documenten 

 Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’  
 Regionaal preventieakkoord ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek’ 
 Regionale nota gezondheid ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de 

Achterhoek’ 
Doelstellingen 
1.1.1. Wij zorgen voor preventieactiviteiten om ziekte te voorkomen en om een 
gezonde levensstijl te bevorderen. 

 We voeren het regionaal preventieakkoord uit; we stimuleren, faciliteren en 
organiseren inkoop van preventie en programma’s. 

 We zorgen voor de samenhang tussen gezondheid, milieu, veiligheid, 
ruimtelijke ordening en leefomgeving. Dit doen we door een bijdrage te 
leveren aan de implementatie van de Omgevingswet. 

 
Activiteiten 
Inzetten gecombineerde leefstijlinterventies 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
We blijven zorgen voor gemeentelijke voorzieningen op het gebied van sport en 
bewegen en voor ondersteunende programma’s van Menzis en eerstelijns 
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zorgaanbieders. We hebben met Menzis een overeenkomst voor de gecombineerde 
leefstijlinterventie gesloten. Daarbij spraken we af om mensen met een laag inkomen 
te ondersteunen bij het verbeteren van hun gezondheidsperspectief. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Recent is bekend geworden dat er sprake is van een wachtlijst. Op dit moment wordt 
door Menzis, die de contracten sluit met onder meer de fysiotherapeut, diëtiste, etc., 
onderzocht welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Zodra dit inzichtelijk is, 
wordt, in overleg met Menzis, bekeken hoe we de wachtlijst zo spoedig mogelijk 
kunnen oplossen.  
Vorig jaar zijn 41 personen ingestapt in het programma en zij kunnen ook dit jaar het 
programma van de gecombineerde leefstijlinterventie blijven volgen. 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Monitoring overlast hout stoken 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
We publiceren diverse keren per jaar via het Gemeentenieuws, de gemeentelijke 
website en Facebook over de negatieve gezondheidseffecten van hout stoken.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Participatie regionaal preventieakkoord 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
We gaan door met de uitvoering van het in juli 2020 ondertekende Regionaal 
preventieakkoord Achterhoek (2020-2030). Speerpunten zijn: bewegen, Achterhoek 
Rookvrij, minder overmatig alcoholgebruik, middelengebruik bespreekbaar maken, 
gezonde keuzes voeding, ‘Iedereen doet mee’ en de basis op orde. Bij deze 
speerpunten horen activiteiten en campagnes die dit alles onder de aandacht 
brengen van onze inwoners. Voorbeelden zijn voorlichting op scholen over 
middelengebruik en programma’s over valpreventie. 
Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Doelstellingen 
1.1.2. We behouden voorzieningen voor zorg en welzijn in de regio. 

 We leggen verbindingen tussen partijen (netwerk ketenaanpak). 
 We leveren een bijdrage aan scenario-ontwikkeling voor (medische) zorg en 

werken aan het realiseren van zorg op de juiste plek. 
 
Activiteiten 
We houden contact met onze stakeholders en anticiperen op ontwikkelingen. 
Omschrijving (toelichting) 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
We zorgen voor een bijdrage vanuit het sociale domein voor ontwikkeling van de 
spoedzorg waarbij er een netwerk ontstaat niet alleen voor de medische-  maar ook 
de sociaal maatschappelijke zorg. 
Er is landelijk aandacht voor de belangen van streekziekenhuizen door een 
burgemeestersoverleg. Niet alleen vanuit perspectief medische voorzieningen maar 
ook werkgelegenheid en aantrekkelijkheid regio. 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Trends en ontwikkelingen 
Kosten van bijvoorbeeld de GGD en Yunio zullen stijgen als gevolg van de 
inflatie.  Dit kan tot begrotingswijzigingen leiden bij deze organisaties. De effecten 
voor 2022 zijn nog onbekend. 
Op dit moment zijn er landelijke contacten aangaande de positie van 
streekziekenhuizen naar aanleiding van visie en beleid van de minister. Dit overleg is 
gericht op belangenbehartiging van voorzieningen in de regio in brede zin. Deze 
ontwikkeling vind u daarom in deze rapportage terug in een concrete activiteit ( 1.1.2) 
die bij het opstellen van de begroting nog niet actueel was maar nu op basis van de 
actualiteit is opgenomen. 



 

 5 

1.2 Maatschappelijke ondersteuning 
Portefeuillehouder 
E.S.F. Schepers-Jansen 
Ambitie 
In Winterswijk kan iedereen, van jong tot oud, meedoen. We ondersteunen inwoners 
voor wie eigen regie niet mogelijk is. 
Relevante documenten: 

 Beleidsplan Wmo & Jeugd ‘Meedoen in Winterswijk’ 
 Integrale verordening sociaal domein 
 Inkoopdocumenten sociaal domein 
 ‘Samen aan het stuur’ (integrale samenwerking sociaal domein) 
 Verdiepend onderzoek sociaal domein Winterswijk (Bureau HHM) 
 Beoordelingskader wonen met zorg 2020-2023 
 Hervormingsagenda sociaal domein 

Doelstellingen 
1.2.1 Onze voorzieningen zijn toegankelijk en laagdrempelig. 

 We brengen de ondersteuningsvraag van inwoners in beeld en stellen waar 
nodig maatwerkvoorzieningen beschikbaar. 

 We vergroten de bekendheid van de Post (frontoffice). 
 
Activiteiten 
Nieuw concept mantelzorgondersteuning 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Vanaf 1 oktober 2021 biedt het sociaal team van De Post mantelzorgondersteuning. 
De Post biedt individuele ondersteuning, collectieve activiteiten voor mantelzorgers 
organiseren we samen met omliggende gemeenten. In het tweede kwartaal van 2022 
evalueren we deze nieuwe werkwijze en sturen we zo nodig bij. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Doelstellingen 
1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn 
gegarandeerd. 

 We realiseren de beschikbaarheid van zorg door regionale inkoop.  
 We onderhouden ons netwerk en stimuleren ketensamenwerking. 
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Activiteiten 
Implementatie pgb 2.0 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Met een persoonsgebonden budget (pgb) kopen cliënten zelf zorg in, waaronder hulp 
bij het huishouden. Cliënten kopen dit nu veelal in bij Alfasense. Landelijk is ingezet 
op een optimalisatie van het pgb-proces (pgb 2.0), om het gebruik van een pgb zo 
eenvoudig mogelijk te maken. Met de invoering van het nieuwe systeem, kan 
Alfasense de huidige dienstverlening niet meer voortzetten. Daarom moeten we 
opnieuw onderzoeken of cliënten zelf budgetvaardig zijn. De verwachting is dat niet 
alle cliënten budgetvaardig zijn en daarom over moeten stappen naar zorg in natura, 
met hogere tarieven. Hierdoor stijgen de kosten naar verwachting structureel met € 
150.000.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De cliënten die gebruik maakten van de diensten van Alfasense zijn allemaal 
gesproken.  
Ongeveer 80 % van de cliënten heeft besloten vanaf 1 april over te stappen naar 
zorg in natura.  
De overige 20 % heeft gekozen voor behouden van het PGB.   
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’ en de 
nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
We werken volgens de methode ‘Samen aan het stuur’. Dat betekent dat we een 
brede, integrale intake doen, waarbij over de domeinen heen wordt gekeken wat de 
inwoner en zijn gezin nodig hebben. Daarnaast treden de nieuwe contracten met de 
zorgaanbieders vanaf 2022 in werking. Dat vraagt een andere manier van indiceren: 
de consulenten bepalen samen met de cliënt wat het resultaat moet zijn. De 
zorgaanbieder krijgt de ruimte om samen met de cliënt te bepalen hoe dat het beste 
bereikt kan worden. Van de inwoner verwachten we dat hij eerst nagaat welke 
mogelijkheden hij zelf heeft om zijn probleem op te lossen. Verder vragen we de 
inwoner mee te werken aan de oplossing van zijn probleem, zodat de hulp van de 
gemeente tot een minimum beperkt wordt. Door deze integrale intake pakken we 
problemen van onze inwoners, op diverse levensgebieden en in hun onderlinge 
samenhang, aan. Daarmee werken we aan het uitgangspunt één gezin, één plan.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 
 

 
Kwaliteit (toelichting) 
De brede intake  is een continue proces waarbij zaken als regievoering en 
casuïstiekbespreking nog verder doorontwikkeld worden.  
De nieuwe contracten met zorgaanbieders Wmo integrale ondersteuning gaan vanaf 
1 juli 2022.  
Vanaf dat moment wordt gewerkt met een andere wijze van indiceren.  
In mei /juni worden consulenten geschoold in de nieuwe werkwijze. 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Invoering nieuwe inkoop sociaal domein 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Met de nieuwe inkoop sluiten we met minder aanbieders een contract af. Dit betekent 
dat we een deel van onze cliënten onderbrengen bij een andere aanbieder. Dat 
vraagt om een goede afstemming met cliënten en aanbieders. Daarnaast vraagt de 
nieuwe inkoop om een andere manier van indiceren.  
De verwachting is dat de nieuwe inkoop een besparing oplevert van € 200.000 op 
Wmo-begeleiding. De ontwikkelingen op de lopende aanbestedingsprocedure 
kunnen invloed hebben op deze prognoses (zie ook de paragraaf 
weerstandsvermogen). 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Naast de besparing op Wmo-begeleiding (€ 200.000) hebben we in onze begroting 
rekening gehouden met een besparing van € 400.000 op jeugdhulp. De inkoop 
sociaal domein zal deze besparing van € 600.000 niet volledig opleveren. Naar 
verwachting zal de besparing ongeveer € 130.000 zijn. Daarnaast zijn er een aantal 
factoren die kostenverhogend werken, zoals het woonplaatsbeginsel en de 
autonome groei van de zorg. Door uitvoering van de agenda sociaal domein 
proberen we een deel van de besparing te realiseren. Daarnaast onderzoeken we of 
er aanvullend nog bespaard kan worden op het gehele sociaal domein, dus inclusief 
Participatiewet. 
  
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De Achterhoekse gemeenten hebben besloten om vier van de zes segmenten voor 
Wmo- en jeugdhulp te gunnen, te weten:  Wmo Integrale Ondersteuning, 
Wmo  wonen, Integrale ambulante jeugdhulp en Gezins- en woonvormen. De nieuwe 
contracten gaan per 1 juli 2022 in.  Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk 
cliënten hun  hulpverleningstraject bij de huidige zorgaanbieder kunnen afronden, is 
er een overgangsperiode van een half jaar ingebouwd.  Met de cliënten die nog wel 
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over moeten gaan naar een andere zorgaanbieder wordt contact opgenomen om 
samen een andere passende oplossing te zoeken.  
Voor Wmo logeren en Hoog complexe jeugdhulp wordt naar een andere wijze van 
inkoop gezocht.  Indien dat niet voor 1 juli afgerond is, wordt het huidige open house 
systeem voor die hulpvormen tijdelijk verlengd.  
  
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Monitoring en dashboard inrichten 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Er is behoefte aan goede monitoring en een overzichtelijk dashboard, om beleid te 
evalueren en ter bespreking met de raad. 
In 2022 verbeteren we het dashboard voor het sociaal domein.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Realisatie overgang beschermd wonen 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Vanaf 2022 verschuiven taken van centrumgemeente Doetinchem naar lokale 
gemeenten. Er is sprake van een geleidelijke overgang van cliënten en budgetten. 
De centrumgemeente blijft verantwoordelijk voor bestaande cliënten. Nieuwe cliënten 
vallen vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van lokale gemeenten. De 
overgang van budgetten vindt vanaf 2023 geleidelijk plaats. Deze nieuwe 
cliëntengroep vraagt extra expertise van consulenten op het gebied van ggz.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De overgang van rijksbudgetten van centrumgemeente naar lokale gemeenten wordt 
wederom uitgesteld, waarschijnlijk tot 2023. Wel wordt de overgang van cliënten naar 
lokale gemeenten (vaak ook herkomst gemeente) verder voorbereid. Hierdoor wordt 
expertise opgebouwd op het gebied van ggz. 
Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 
Transformatie Wmo, groepsbegeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding en door 
ontwikkelen inloopvoorzieningen 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Door de integrale intake pakken we problemen van inwoners op diverse 
levensgebieden in onderlinge samenhang aan. Ook willen we dat cliënten meer 
participeren. Daarom werken we, samen met Werkbaan Oost/SDOA 
(uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomen), toe naar een arbeidsmatige 
dagbesteding voor cliënten die niet meer leerplichtig zijn en de pensioengerechtigde 
leeftijd nog niet hebben bereikt. De besparing ontstaat dan door een wijziging van 
individuele trajecten naar een collectieve voorziening, die goedkoper is. 
Met de overgang van taken en budgetten vanuit de centrumgemeente naar lokale 
gemeenten, realiseren we met partners lokale inloopvoorzieningen voor 
verschillende doelgroepen. Een inloopvoorziening is een plek waar inwoners zonder 
indicatie terecht kunnen voor activiteiten. Een inloopvoorziening gaat vooraf aan een 
Wmo-maatwerkvoorziening. Een voorbeeld hiervan is de voorziening van Hierzorg. 
Deze wordt nu nog gefinancierd uit centrumgemeentemiddelen.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Door een wat latere start dan gepland  verwachten we de bezuiniging niet te halen of 
in het gunstige geval een slechts een deel. Er is op korte termijn bestuurlijke 
duidelijkheid nodig of Fijnder deze taak uit kan voeren. 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De ontwikkeling naar een arbeidsmatige dagbesteding met Fijnder, voor cliënten die 
niet meer leerplichtig zijn en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt 
is gereed, cliënten kunnen aangemeld worden. Voor 2022 is een subsidie toegekend 
voor het inloopvoorziening bij HIERZorg. Kwetsbare inwoners kunnen hier zonder 
indicatie terecht, om zwaardere problematiek te voorkomen. Waar nodig worden zij 
geleid naar reguliere  ondersteuning. 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Verbeteren van juridische kwaliteit 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Met de invoering van de Verordening sociaal domein is het makkelijker om waar 
nodig maatwerk te leveren, en meer integraal te werken volgens de bedoelingen van 
de wetten (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening). Om de kwaliteit verder te verbeteren, schaffen we een 
abonnement aan op juridische ondersteuning. De hiermee gemoeide kosten 
bedragen structureel € 50.000. 
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Geld (indicator) 
 

 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Doelstellingen 
1.2.3 Iedereen kan meedoen in onze drempelvrije gemeente: zie hiervoor hoofdstuk 
Opgaven. 
 
Trends en ontwikkelingen 
Financieel: er komen waarschijnlijk drie grote woningaanpassingen aan. Worden nog 
niet meegenomen bij deze rapportage omdat het nog onzeker is of het doorgaat. 
Bedragen totaal > € 150.000,= 
Eigen bijdrage wordt wellicht weer inkomensafhankelijk voor HH en 
rolstoelen.  Landelijke besluitvorming hierover volgt. 
1.3 Jeugd 
Portefeuillehouder 
E.S.F. Schepers-Jansen 
Ambitie 
Gelijke kansen voor ieder kind. Alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in 
Winterswijk kunnen opgroeien. 
Relevante documenten: 

  Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’ 
 Integrale verordening sociaal domein 
 ‘Samen aan het stuur’ (integrale samenwerking sociaal domein) 
 Rekenkameronderzoek Voor de toekomst 
 Verdiepend onderzoek sociaal domein Winterswijk (Bureau HHM) 

Doelstellingen 
1.3.1 Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het 
gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning. 

 Ondersteuningsteam Oost Achterhoek en het Preventie Platform Jeugd 
bieden opvoedondersteuning/preventie. 

 We versterken de samenwerking met huisartsen door hen te ondersteunen in 
de zorg voor jeugdigen. Zo voorkomen we de inzet van specialistische zorg. 

 We voeren regie bij complexe casussen van kinderen met een beperking. 
 
Activiteiten 
Instroom van cliënten naar tweedelijnszorg beperken door inzet op de 
praktijkondersteuner (POH) jeugd voor huisartsen, meer collectieve voorzieningen en 
preventie 
Omschrijving (toelichting) 
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Wethouder: Schepers-Janssen 
Om de instroom naar jeugdhulp te beperken, richten we ons met name op 
samenwerking met verwijzers (zoals huisartsen en gecertificeerde instellingen). Zij 
bepalen een aanzienlijk deel van de instroom. We maken afspraken met hen over 
het verwijzen naar gecontracteerde aanbieders en stimuleren de inzet van een 
praktijkondersteuner bij de huisarts (POH) voor de jeugd. Daarnaast zoeken we naar 
mogelijkheden om jeugdhulp via collectieve voorzieningen meer in groepsverband 
aan te bieden. Ook blijven we inzetten op preventie, bijvoorbeeld door de activiteiten 
van het Preventie Platform Jeugd.   
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Als verdere uitwerking van de agenda sociaal domein is voor de opvang van 
kinderen met een zorgvraag  SWW bereid gevonden om samen met Zozijn een 
(zorg)structuur in te richten als voorliggende voorziening voor opvang. Naast de 
kinderen die nu bij de naschoolse opvang van Sius zitten en de kinderen met een 
BSO+ indicatie bij SWW, is er dan ook aandacht voor andere kinderen die geen 
maatwerkindicatie hebben, maar wel gebaat  zijn met wat extra aandacht.  De 
middelen voor de opvang bij Sius en de BSO+ indicaties komen dan vrij. Netto is er 
dan nog een bedrag van € 67.000 nodig voor deze pilot van één jaar. Daarna wordt 
bekeken hoeveel extra zorg er nog nodig is.  
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Wij brengen de huisartsen op de hoogte van de uitkomsten van de nieuwe 
aanbesteding Wmo- en jeugdhulp. Daarbij vragen wij om in principe alleen te 
verwijzen naar de gecontracteerde partijen.  
Bij twee huisartspraktijken is nu een POH jeugd vanuit het ondersteuningsteam 
toegevoegd. We gaan met meer huisartsen in gesprek om de meerwaarde van een 
POH jeugd onder de aandacht te brengen.  
Verder onderzoeken we samen met Stichting Welzijn Winterswijk (SWW) hoe we de 
opvang voor kinderen met een zorgvraag kunnen realiseren.  
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’ 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
We werken volgens de methode ‘Samen aan het stuur’. Dat betekent dat we een 
brede, integrale intake doen, waarbij we binnen het sociaal domein kijken wat de 
inwoner en zijn gezin nodig hebben en wat ze willen bereiken. Op termijn moet dit 
leiden tot een snellere uitstroom of afschaling van zorg. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Doelstellingen 
1.3.2 Zorg blijft beschikbaar, betaalbaarheid en kwaliteit zijn gegarandeerd. 

 We kopen regionaal de juiste zorg voor onze jeugd in tegen een reële prijs. 
 We handelen aanvragen binnen de termijnen correct en doelmatig af. 
 We zorgen voor een goed georganiseerde en goed functionerende jeugdzorg. 

 
Activiteiten 
Nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
De nieuwe inkoop vraagt een andere manier van indiceren: de consulenten bepalen 
samen met de cliënt wat het resultaat moet zijn. De zorgaanbieder krijgt de ruimte 
om samen met de cliënt te bepalen hoe dat het beste bereikt kan worden. Van de 
inwoner verwachten we dat hij eerst nagaat welke mogelijkheden hij zelf heeft om 
zijn probleem op te lossen. Verder vragen we de inwoner mee te werken aan de 
oplossing van zijn probleem, zodat de hulp van de gemeente tot een minimum 
beperkt wordt. Door deze integrale intake pakken we problemen van onze inwoners, 
op diverse levensgebieden en in hun onderlinge samenhang, aan. Daarmee blijven 
we werken aan het uitgangspunt: één gezin, één plan .  
De voorzichtige verwachting is dat de nieuwe inkoop door minder inzet een 
besparing oplevert. Daarnaast zien we een forse toename van aanvragen van 
jeugdhulp. Op basis van deze twee ontwikkelingen hebben we de budgetten voor 
jeugdhulp met € 700.000 verhoogd. De ontwikkelingen op de lopende 
aanbestedingsprocedure kunnen invloed hebben op deze prognoses. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Anticiperend op de nieuwe inkoop sociaal domein hebben we in onze begroting 
rekening gehouden met een besparing van € 400.000 op jeugdhulp. Deze besparing 
zal niet volledig gerealiseerd worden. Naar verwachting zal de besparing als gevolg 
van de nieuwe inkoop ongeveer € 130.000 zijn. Daarnaast zijn er een aantal factoren 
die nog kostenverhogend werken op de kosten voor jeugdhulp, zoals het 
woonplaatsbeginsel en de autonome groei van de zorg. We onderzoeken of we de 
besparing op een andere manier kunnen realiseren binnen het gehele sociaal 
domein, dus inclusief de Participatiewet. 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De Achterhoekse gemeenten hebben besloten om vier van de zes segmenten voor 
Wmo- en jeugdhulp te gunnen, te weten:  Wmo Integrale Ondersteuning, Beschermd 
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wonen, Integrale ambulante jeugdhulp en Gezins- en woonvormen. De nieuwe 
contracten gaan per 1 juli 2022 in en dan start ook de nieuwe werkwijze van 
resultaatgericht indiceren. 
Voor Wmo logeren en Hoog complexe jeugdhulp zoeken we naar een andere wijze 
van inkoop.  Als dat niet voor 1 juli afgerond kan worden, wordt het huidige open 
house systeem voor die hulpvormen tijdelijk verlengd.  
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Monitoring en dashboard jeugd inrichten 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Er is behoefte aan goede monitoring en een overzichtelijk dashboard om beleid te 
evalueren en te bespreken met de raad. In 2022 verbeteren we de monitoring, ook 
voor jeugdzorg. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Aan de aanschaf en inrichting van het informatiesysteem zijn kosten verbonden. 
Daar is nu geen budget voor opgenomen. Het is nu nog niet duidelijk wat de kosten 
zijn. Zodra dit duidelijk is,  zullen wij met een voorstel komen. 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
  
  
  
Trends en ontwikkelingen 
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven 
dat hij er op aanstuurt dat gespecialiseerde jeugdzorg centraler wordt ingekocht. Met 
het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ wordt 
voorgesteld: 
(1)verplichte regionale samenwerking bij inkoop en meer centrale organisatie van 
specifieke vormen van specialistische zorg;  
(2) specifieke governance eisen aan aanbieders en gecertificeerde instellingen;  
(3) verbetering van het inzicht en toezicht op de beschikbaarheid van jeugdzorg (en 
dit beleggen bij de Nederlandse Zorg Autoriteit). 
Hij verwacht het wetsvoorstel dit najaar gereed te hebben voor parlementaire 
behandeling.  
Financiële afwijkingen programma 1 
Baten en lasten 
Bedragen x €1.000 
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Exploitatie Begroting Overhev. n.a.v. jrk 
2021 

Begroting na 
overheveling. 

Berap1 Mutaties_Berap1 

Baten      
1.1 
Volksgezondheid 

2 0 2 22 20 

1.2 
Maatschappelijke 
ondersteuning 

10.786 0 10.786 10.783 -3 

Totaal Baten 10.788 0 10.788 10.805 17 
Lasten      
1.0 Doorbelaste 
bedrijfsvoering 
en kapitaallasten 

3.014 0 3.014 3.014 0 

1.1 
Volksgezondheid 

863 6 869 914 44 

1.2 
Maatschappelijke 
ondersteuning 

19.797 71 19.868 19.886 18 

1.3 Jeugd 7.089 0 7.089 8.137 1.048 
Totaal Lasten 30.764 77 30.841 31.950 1.110 
Gerealiseerd 
resultaat 

-19.976 -77 -20.053 -21.146 -1.093 

 

Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten 
Er zijn geen bijstellingen geweest. 
Jeugd 
De stijging van de lasten voor de Jeugdhulp die in 2021 is geconstateerd zet zich in 
2022 voort. Daarom worden de budgetten van de Jeugdhulp verhoogd met € 1 
miljoen. Hiermee is het verschil van € 1.048.000 grotendeels verklaard.  
Maatschappelijke ondersteuning 
Er zijn geen bijstellingen > € 50.000 geweest. 
Volksgezondheid 
Er zijn geen bijstellingen > € 50.000 geweest. 
Kredieten 
Er zijn geen kredieten binnen dit programma. 
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