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 1. Inleiding en doelstelling 
 
De gemeente Midden-Drenthe is een sociale gemeente. Het voorzieningenniveau is op orde, en er is een 
sterke sociale cohesie in de dorpen en de wijken. Bij de transitie in het sociaal domein is de goede zorg 
voor onze inwoners krachtig voorop blijven staan. De gemeente werd verantwoordelijk voor het beleid 
en de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Er is nu een aantal jaren gewerkt in 
de nieuwe opzet. Mensen zijn ingewerkt en de samenwerking tussen de verschillende organisaties is op 
gang gekomen. Samen met vier omliggende gemeentes zijn inkoop- en opdrachtrelaties tot stand 
gekomen met bijna 200 zorgaanbieders voor Jeugd en Wmo. Voor de uitvoering van de Participatiewet 
is de samenwerking met de Wolden en Hoogeveen binnen Stark belangrijk.  
 
Nu er wat meer rust ontstaat gaan we aan de slag met verbetering en doorontwikkeling. Ons college 
heeft daar sterk op ingezet met het programma Sociaal Domein Midden-Drenthe, vastgesteld op 3 juli 
2019. Vanuit onze dorpen, het verenigingsleven, de scholen- en sportverenigingen zien we een sociaal 
sterk Midden-Drenthe. Deze sociale kracht maakt dat kinderen en volwassenen gezond, normaal en 
gelukkig kunnen opgroeien en hun leven kunnen leiden. Voor het overgrote deel van onze inwoners is 
dat het geval. Maar dat overgrote deel willen we nog groter maken. Dat is het centrale thema van dit 
programma. Een sociaal sterke samenleving zorgt er voor dat professionele hulp minder snel 
noodzakelijk is. Dit programma heeft de preventieve werking van een sterke sociale samenleving als 
centraal uitgangspunt en als verbindende factor. Het programma biedt de mogelijkheid en de middelen 
om beleid en uitvoering in het sociaal domein door te ontwikkelen en te innoveren. Niet naar 
ingewikkelder en complexer, maar naar slimmer en eenvoudiger. Door te kijken naar vernieuwing en 
verbetering. En naar een nog betere samenwerking, zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Het 
programmaplan bevat een aantal concrete acties. Maar ook initiatieven die verder uitgewerkt moeten 
worden. Bij alle onderdelen geven we aan welke bijdrage die leveren aan de programmadoelen, 
namelijk:  

1. Het verhelderen en innoveren van structuren en systemen voor meer inzicht en samenwerking 
zodat de efficiency in het werk verbeterd wordt 

2. Meer ‘naar de voorkant komen’, de centrale focus op het vergroten van ‘normaal, gelukkig en 
gezond’ en daarmee op preventie 

3. Een betere beheersing van de kosten 
 
In het onderliggend collegevoorstel is dat voorgesteld door de driehoek Bedrijfsvoering- Beleid- Budget:  
                                                                              Beleid 
 
 
 
 
 
 
 
                                Bedrijfsvoering                                                    Budget 
 
 
De gemeente Midden-Drenthe is als sociale gemeente sterk gericht op samenwerking. Samenwerking 
met inwoners, met ondernemers, met organisaties, met andere overheden en met collega’s. Het 
programma Sociaal Domein heeft vanzelfsprekend ditzelfde centrale uitgangspunt. We werken volgens 
de visie van onze gemeente dat we er zijn voor een mooi Midden-Drenthe en we leveren ook vanuit het 
programma maximale inzet voor bestuur en inwoners. 
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2. Samenwerking en verbinding, de scope van het programma  
  
De gemeente Midden-Drenthe draagt bij aan de verschillende samenwerkingsverbanden. Voor het 
programma Sociaal Domein zijn die van belang, als kader om rekening mee te houden, maar vooral ook 
om kennis uit te wisselen en in te zetten voor beleid en uitvoering. Zo is wethouder Bouwman voorzitter 
van het samenwerkingsverband Noord- en Midden Drenthe. Wethouder Derks is bestuurlijk trekker van 
de Drentse Jeugdacademie en nauw betrokken bij het Bestuurlijk Transformatieakkoord Jeugd. Daarin 
zijn bestuurders en collega’s van diverse gemeentes actief met het uitwisselen van kennis en het 
innoveren van de aanpak. Op een plek als de Drentse Jeugdacademie zal bijvoorbeeld kennis gehaald 
kunnen worden. Hetzelfde geldt voor Stark, waar wethouder Snijders voorzitter is.  
 
We zoeken aansluiting bij de sociale agenda van de provincie Drenthe, ‘Levendig en Sociaal’, die naar 
verwachting in juli door Provinciale Staten wordt vastgesteld. We zullen ook de ontwikkelingen op 
nationaal niveau volgen er daar waar mogelijk, gebruik van maken. Bij andere gemeentes gaan we kijken 
en vooral ook leren van elkaar; collega’s op de werkvloer hebben vaak uitstekende ideeën die kunnen 
bijdragen aan de programmadoelen. Ook een gezamenlijke ideeënuitwisseling tussen de teams die 
binnen het sociaal domein in Midden-Drenthe werken kan tot innovatieve ideeën leiden.  
 
In de wijkteams wordt al heel nauw en goed samengewerkt op casusniveau en tussen verschillende 
partijen. Misschien zijn daar uitgangspunten te vinden voor het aanpakken van knelpunten in de 
samenwerking op andere plekken. Ook binnen een netwerk als WelWoZo zijn oplossingen en innovaties 
te vinden.  Welzijnswerk is een belangrijke partner voor preventie aan de voorkant. Aan de voorkant; 
dat is ook de plek waar we een diversiteit aan inwonersinitiatieven vinden. Kleinschalig, dicht bij huis, en 
vaak met een dorpshuis als centrale spil.  
 
In dit mooie speelveld is het gemakkelijk de focus te verliezen. De doelstellingen en de 14 vastgestelde 
projecten en acties vormen de scope van het programma. Dit programma bestaat uit projecten, 
beleidsuitgangspunten vastgelegd in nieuw beleid, verordeningen, pilots etc. Ze worden in het volgende 
hoofdstuk verder uitgewerkt. Wijzigingen in de scope en eventuele interpretatieverschillen zullen 
worden voorgelegd aan de stuurgroep van het programma.  
 

3. Organisatiestructuur 
 
Er is gekozen voor een lichte organisatiestructuur, waarmee zowel de politiek-bestuurlijke afstemming 
als een integrale uitvoering tot zijn recht komt. Er is een stuurgroep die bestaat uit de wethouders 
Dennis Bouwman en Erjen Derks en de gemeentesecretaris Mike Hacking. Onderwerpen voor de 
stuurgroep worden eerst voorgelegd aan het afstemmingsoverleg Sociaal waaraan de teamleiders uit 
het sociale domein deelnemen. Onderwerpen die een relatie hebben met de participatiewet worden in 
het portefeuillehoudersoverleg voorgelegd aan wethouder Anique Snijders. Op die manier ontstaat er 
een goede afstemming tussen de uitvoerbaarheid van de plannen en de politiek bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. De programmamanager is verantwoordelijk voor de voortgang van het 
programma, de integrale afstemming en de inhoudelijke en financiële verantwoording. 
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4. De plannen en de resultaten. 
 
4.1. Actualisatie Wmo beleid 
 
De actualisatie is gestart met het moderniseren van de Wmo-verordening met bijbehorende 
beleidsregels. Een deel van het budget wordt ingezet voor externe ondersteuning. Vaststelling van de 
verordening wordt verwacht in juni 2020. De actualisatie van het Wmo-beleid staat gepland voor na de 
zomer 2020. Voor het opstellen van dit nieuwe beleid wordt een beleidsmedewerker Wmo-Jeugd 
geworven. 
 

• Bijdrage aan de doelstellingen Wmo verordening:  
Door een heldere Wmo-verordening kunnen de Wmo-consulenten sneller werken (er is minder 
uitzoekwerk), en is er ook een betere rechtsgrond om daar waar nodig wat strenger te kunnen 
zijn. Er blijft ruimte voor maatwerk. 
Meetindicatoren:  Gemiddelde tijd besteed per casus Wmo 
   Aantal toewijzingen/afwijzingen 
   Aantal bezwaren toegekend/afgewezen 

  

• Verantwoordelijk/trekker: 
Moderniseren Wmo-verordening: Beleidsmedewerker Jeugd-Wmo (H.Pijs) 
Nieuw Wmo-beleid: Beleidsmedewerker Jeugd – Wmo (Vacature)  

 

• Producten: 
- Wmo-verordening 2020 met beleidsregels 
- Geactualiseerd Wmo-beleid 

 

• Planning:  
Vaststelling Wmo-verordening in de raadsvergadering van juni 2020 
Actualisatie WMO-beleid – 2e halfjaar 2020 
 

4.2. Actualisatie en participatie Jeugdbeleid 
 
Voor het beschikbare budget is formatie ingehuurd om het jeugdbeleid te actualiseren. Daarbij behoort 
het afsluiten van een lokaal jeugdakkoord met de diverse partijen als het onderwijs en 
sportorganisaties. Er is een brede interactieve communicatie geweest met kinderen en jongeren op de 
scholen. De planning voor het nieuwe jeugdbeleid is dat er een eerste aanzet ligt in de commissie en 
raadvergadering van juni. Er is eveneens een nieuwe verordening jeugd met bijbehorende beleidsregels 
in voorbereiding. De planning is die direct na de zomer van 2020 aan te bieden aan de raad. 
 
In het nieuw jeugdbeleid wordt breder gekeken naar manieren waarop kinderen en jongeren normaal, 
gezond en gelukkig kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. 
 

• Bijdrage aan de doelstellingen: 
Door het afsluiten van het lokaal Jeugdakkoord worden partijen rondom jongeren georganiseerd 
en aan elkaar verbonden. Vooral die partijen die thuishoren in het veld van zo normaal en 
gezond mogelijk opgroeien, en niet in eerste instantie partijen uit de zorgsector.  
Meetindicatoren: Aantal succesvolle projecten door samenwerkende partijen 
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• Verantwoordelijk/trekker: 
Verordening Jeugd: beleidsmedewerker Jeugd-Wmo (H. Pijs) 
Jeugdbeleid en Lokaal Jeugdakkoord:  
Extern ingehuurd (L. Brouwer, S. Timmer) tot 1 augustus 2020 
Daarna voor Jeugdbeleid en Lokaal jeugdakkoord: Beleidsmedewerker Jeugd- Wmo (vacature) 
 

• Producten: 
- Ondertekende versie Lokaal Jeugdakkoord  
- Verordening jeugd 2020 met beleidsregels  
- Nieuw Jeugdbeleid 2020  

 

• Planning: 
Lokaal Jeugdakkoord en jeugdbeleid na de zomer van 2020 (uitgesteld ivm de Coronacrisis) 
Vaststelling verordening jeugd: raadsvergadering september 2020 

 
 
4.3.Preventie 
 

a. Praktijkondersteuner Huisartsen voor jeugd 
Per 1 april 2020 start de POH Jeugd voor 5 huisartsenpraktijken in Beilen, Smilde en 
Bovensmilde. Door de inzet van een gekwalificeerde POH-er is er op de huisartsenpraktijken 
meer ruimte voor gesprekken met kinderen en hun ouders. Een deel van de doorverwijzing naar 
de regulier zorg of hulpverlening kan daardoor voorkomen of uitgesteld kan worden.  
 

• Bijdrage aan de doelstellingen: 
Door de inzet van de POH Jeugd verwachten wij een bijdrage aan het verminderen van 
medicijngebruiken en een toename van de ondersteuning in de eigen omgeving van het kind en 
het gezin. Gericht op normaal, gezond en gelukkig opgroeien van het kind. 
Meetindicatoren:  Aantal jongeren gesproken 
   Aantal jongeren, doorverwijzing niet (meer) nodig 
   Aantal jongeren verwezen naar informele voorzieningen 
   Aantal jongeren verwezen naar formele zorg 
 

• Verantwoordelijk/trekker: 
Teamleider CJG ism huisartsen 

 

• Producten: 
Functiebeschrijving cq vacaturetekst 
Overeenkomst Huisartsen -Gemeente 

 

• Planning: 
De praktijkondersteuner Huisartsen voor Jeugd is in dienst gekomen per 1 april. Ivm de 
Coronacrisis zal de daadwerkelijke inzet op een later tijdstip beginnen, in overleg met de 
betrokken huisartsen. 

 
b. Kansrijke start/Nu niet Zwanger 

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een 
kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een goede voorspeller te zijn van problemen -zowel 
fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de 
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geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan daarom in het actieprogramma Kansrijke 
Start de handen ineen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere 
kans te bieden. De gemeente Midden-Drenthe heeft deze kans aangegrepen en neemt actief 
deel aan dit programma.  
 

• Bijdrage aan de doelstellingen: 
Problemen op jonge én latere leeftijd voorkomen door het verbeteren van de startsituatie in de 
eerste 1000 dagen van een kind. 
Meetindicatoren:  

 

• Verantwoordelijk/trekker 
Beleidsmedewerker Kwetsbare jongeren (L. Stormezand) 

 

• Planning: 
De startbijeenkomst Kansrijke start was gepland in het voorjaar 2020, maar is uitgesteld ivm de 
Coronacrisis. 
 

c. PBS-oudertraining 
Er is behoefte aan de ondersteuning van een specifiek aantal kinderen in het primair onderwijs. 
Op dit moment wordt hierin voorzien door het project Yoop in opdracht van het CJG. In de loop 
van dit jaar zal in overleg met het onderwijs gekeken worden of de PBS-oudertraining ingezet 
moet worden, of Yoop gecontinueerd moet worden of dat er een ander aanbod moet komen.  
 

• Bijdrage aan de doelstellingen: 
Meetindicatoren 

 

• Verantwoordelijk/trekker: 
Teamleider CJG 
 

• Toelichting/bijlage: 
 

• Planning: 
Er zal voor het einde van 2020 een besluit genomen worden over de inzet in 2021. Tot die tijd 
wordt in de behoefte voorzien door Yoop. 

 
 
4.4.Uitvoering nieuw Wmo-beleid. Verdere ontwikkeling Huishoudelijke Hulp 
 
Voor de uitvoering van nieuw Wmo-beleid (zie nr. 1) is gedurende 3 jaar respectievelijk 1 x € 45.000 en 
2x € 90.000 per jaar beschikbaar. Deze € 225.000 zal conform de doelstelling van het programma en op 
basis van het nieuw vastgestelde Wmo-beleid ingezet worden. Aandachtspunt daarbij is de aanpak van 
Huishoudelijke Hulp. De resultaten van deze inzet zullen in 2020 geëvalueerd worden en op grond 
daarvan volgt besluitvorming over een nieuwe inkoop. Daarbij zullen de doelstellingen van het 
programma Sociaal Domein ook meenomen worden. 
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4.4.a.Uitvoering nieuw Wmo—beleid:  
 

• Bijdrage aan de doelstelling: 
Meetindicatoren:  Aantal toegekende Wmo-voorzieningen 

Mate van vernieuwing 
Kostenbeheersing 

• Verantwoordelijke/trekker: 
Beleidsmedewerker Jeugd-Wmo (vacature) 

 

• Producten: 
Projecten en innovatie bij de uitvoering van het nieuwe Wmo-beleid 2020 - 2024 

 
4.4.b.Nieuwe inkoop/ontwikkelingen huishoudelijke hulp:  
 
De gemeente Midden-Drenthe heeft de Huishoudelijke Hulp niet ingekocht in het 
samenwerkingsverband regio NMD, maar afzonderlijk in duo-samenwerking met de gemeente 
Noordenveld. Vanuit de visie dat een huishoudelijke hulp niet alleen ingezet wordt voor een schoon en 
leefbaar huis, maar een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het geluk en welbevinden van de cliënt. 
Met als effect dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. In het programma Sociaal Domein is met 
name (financiële) ruimte voor de doorontwikkeling van deze aanpak. De inzet van een goed 
gekwalificeerde hulp met voldoende tijd is de basis voor Huishoudelijke Hulp 3.0. De inzet van domotica 
en het passend gebruik van social media zullen een ondersteunende functie hebben.  
 

• Bijdrage aan de doelstelling: 
Meetindicatoren:  Aantal tevreden gebruikers 

Mate van vernieuwing 
Kostenbeheersing 

 

• Verantwoordelijke/trekker: 
Marco Korf/Gerard Hommels 
 

• Producten: 
Contract 2021 e.v. met aanbieder(s) 
Klanttevredenheidsonderzoek 

 
4.5.Uitvoering nieuw Jeugdbeleid 
 
Voor de uitvoering van nieuw jeugdbeleid (zie nr. 2) is gedurende 2 jaar € 90.000 per jaar beschikbaar. 
Deze € 180.000 zal conform de doelstelling van het programma en op basis van het nieuw vastgestelde 
jeugdbeleid ingezet worden. Het jeugdbeleid heeft sterke relaties met andere beleidsvelden. 
Bijvoorbeeld met de Participatiewet; jongeren zonder startkwalificatie hebben weinig kansen op de 
arbeidsmarkt en daardoor een valse start in het meedoen.  
 

• Bijdrage aan de doelstelling: Het uitvoeringsplan van het nieuwe jeugdbeleid zal zich sterk 
richten op samenwerking en interactie. Het afgesloten Lokaal Jeugdakkoord is een van de bases 
voor het uitvoeringsprogramma. Meetindicatoren zijn onder andere de Kpi’s vastgesteld door 
een werkgroep uit de gemeenteraad.  
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• Verantwoordelijke/trekker 
Beleidsmedewerker jeugd- Wmo (vacature) 
 

• Producten: 
Uitvoeringsplan c.q. acties Jeugdbeleid 2020  
Ondertekend lokaal Jeugdakkoord met uitvoering 

 

• Planning: 
Start tweede halfjaar 2020 
Uitvoering 2020 - 2022 

 
4.6 t/m 4.9 Pilots, ruimte voor experimenten 
 
In de sociale gemeente Midden-Drenthe worden initiatieven ontwikkeld vanuit de zorg voor eigen 
dorpsgenoten, vanuit de zingevingsbehoefte iets te willen betekenen voor het eigen dorp of soms ook 
vanuit onvrede met de bestaande systemen. In het programma Sociaal Domein Midden-Drenthe is 
ruimte gemaakt voor het verder ontwikkelen van deze initiatieven in de vorm van pilots. Een pilot zien 
we als een experiment om te onderzoeken of een bepaalde aanpak haalbaar is. Zodat die voor een 
langere termijn ingevoerd kan worden. Die aanpak kan per dorp verschillend zijn omdat elk dorp 
verschillend is. We kijken daarbij niet vanuit een specifieke invalshoek als de jeugdwet of de 
participatiewet, maar onderzoeken de mogelijkheden om vanuit de praktijk iets voor elkaar te krijgen. In 
het programma is vooralsnog ruimte voor zo’n vier pilots. Vanzelfsprekend wordt onderzocht of er voor 
aansprekende nieuwe initiatieven ook ruimte is binnen het programma. In meerdere gevallen zijn 
aanbieders betrokken bij een pilot. In die gevallen zullen we ook proberen een aanspraak te doen op het 
innovatiefonds dat mede op initiatief van de gemeente Midden-Drenthe is opgezet door de regio NMD. 
Daarnaast zullen we aansluiten bij de ontwikkelingen die de provincie Drenthe in gang heeft gezet met 
het leefbaarheidprogramma ‘Levendig en Sociaal’. En samenwerken met de collega’s van Welzijnswerk 
Midden-Drenthe. De pilots die vooralsnog genoemd zijn in het programma Sociaal Domein Midden-
Drenthe zijn:  
 
 
4.6.  Witteveen 
 
Het dorp Witteveen blinkt uit in Noaberschap. Men ziet om naar elkaar en er is een sterke sociale 
cohesie. Dat gaat verder dan gebruikelijk. Er is een project opgezet met een sterke preventieve werking. 
Mensen die in aanmerking komen worden thuis bezocht en geholpen. De overdracht naar- en de 
samenwerking met de professionele zorgverlening is goed. Witteveen kan gezien worden als een brede 
preventieve samenleving op zich. Normaal, gezond en gelukkig. De gemeente is geïnteresseerd in deze 
opzet en wil met een pilot onderzoeken wat de KPI’s van dit project zijn. Bovendien wil de gemeente 
onder bepaalde voorwaarden een experiment opzetten om te ‘oefenen’ met een budget specifiek voor 
het dorp. Het doel van de pilot is te onderzoeken of deze manier van werken tot een structurele aanpak 
is om te zetten en wat daarvoor nodig is. 
 

• Bijdrage aan de doelstelling: 
- Een heel dorp dat fungeert als ‘informele preventieve instelling’. 
- Verregaande samenwerking tussen vrijwilligers-semi-vrijwilligers en zorgprofessionals. 
Meetindicatoren: 
Aantal mensen gesproken 
Aantal mensen geholpen dmv preventieve activiteit 
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Aantal mensen doorverwezen naar formele zorg 
 

• Verantwoordelijke/trekker 
Programmamanager/beleidsmedewerkers team B en S ism dorpscontactfunctionaris, dorp 

 

• Producten: 
- Projectplan  
- Afspraken gemeente – Witteveen  
- Uitkomsten pilot  

• Planning: 
Start pilot tweede helft 2020.  

 
4.7. Hooghalen (tekst overgenomen uit het projectplan Hooghalen) 
 
Per januari 2020 is er een wekelijks Dorpskrachtcafé op de dinsdagmiddag, waarbij vaste gastdames/-
heren aanwezig zijn en er een vrije inloop is tussen 13.30 en 16.30 uur. Ontmoeten en samen actief zijn 
staan centraal. Het sjoelen en handwerken is dan wekelijks mogelijk. Eén keer maand wordt een 
gastspreker gevraagd een uurtje te vertellen over een interessant en/of actueel onderwerp. Dit kan een 
dorpsbewoners of professional zijn. Samen aan Tafel en de Dorpskrachttelefoon gaan ongewijzigd 
verder. Per 2020 willen we het Dorpskrachtcafé en Samen aan Tafel ook op een avond aanbieden. 
Hiervoor wordt samenwerking gezocht met de Buurtacademie en het Dorpshuis.  Uitdagingen:  
Bij de activiteiten overdag zien we vooral de bewoners 50+, door andere momenten te kiezen hopen we 
ook andere bewoners te bereiken.  
 
Verbinding met formele zorg: 
Het blijft lastig de kwetsbare en eenzame bewoners te bereiken en deze naar het Dorpskrachtcafé te 
laten komen. Terwijl het juist bedoeld is als een laagdrempelige ontmoetingsplek voor deze groep. We 
denken dat de drempel om te komen hoog is, maar als ze eenmaal zijn geweest blijven komen. Daarom 
heeft de projectgroep de behoefte samen te werken met de zorgprofessionals.  
Zoals de cliënt ondersteuners van Welzijnswerk, de wijkverpleging van de zorgverleners en 
praktijkondersteuners van huisartsenpraktijken. Zodat zij het Dorpskrachtcafé kennen en door kunnen 
verwijzen naar deze ontmoetingsplek in het dorp.   
 

• Bijdrage aan de doelstelling: 
Preventie, voorkomen zwaardere zorg 
Meet indicatoren:  Aantal mensen gesproken 

Aantal mensen geholpen dmv preventieve activiteit 
Aantal mensen doorverwezen naar formele zorg 

 

• Verantwoordelijk/trekker 
Project mmv collega’s uit team Beleid en Samenleving 
 

• Producten: 
Projectplan 
Verdere afspraken met en ondersteuning van initiatiefnemers Hooghalen 

 

• Planning: 
Start pilot najaar 2020  
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4.7. Westerbork, Annie Londo  
 

Het Annie Londohuis is een dorpshuis in de Bomenbuurt in Westerbork. Een buurtje waar veel inwoners 
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Annie Londo heeft daarnaast een functie voor inwoners 
van heel Westerbrok. In de voorgaande jaren is er veel tijd en aandacht geweest voor de functie van het 
dorpshuis en de rol van het bestuur. Het doel was een meer laagdrempelige voorziening te organiseren; 
een buurthuis voor de hele buurt. Om daar een aanzet voor te geven is de inloopvoorziening 
Westerbork gestart in het dorpshuis Annie Londo. Onder begeleiding van een medewerker van Cosis en 
met inzet van welzijnswerk Midden-Drenthe is er een plek ontstaan waar buurtbewoners van diverse 
pluimage elkaar ontmoeten. Voor de bezoekers van de inloopvoorziening maakt het niet uit wat de 
achtergrond is van diegene waar men een kaartje mee legt of een kop koffie mee drinkt. Er ontstaan 
verbindingen waardoor eenzaamheid tegengegaan wordt. Er wordt onderling hulp geboden waardoor 
minder beroep gedaan wordt op voorzieningen. Dit is de voorkant, een realiteit die voor de 
buurtbewoners belangrijk is. Aan de achterkant van de inloopvoorziening zien we ook een aansprekend 
beeld. Voor Cosis is de inloopvoorziening een plek om laagdrempelig met de bezoekers in gesprek te 
gaan. Soms zijn dat de eigen cliënten die op manier begeleiding krijgen en steun ondervinden. Informeel 
maar toch professioneel. In andere gevallen zijn daar andere professionals voor nodig. Daarom wordt er 
samengewerkt met Verslavingszorg Noord Nederland en andere instanties zoals de GGZ. Het doel van 
de pilot is te onderzoeken of deze manier van werken tot een structurele aanpak is om te zetten voor 
Westerbork/de Bomenbuurt en wat daarvoor nodig is.  
 
• Bijdrage aan de doelstelling: 
 Door preventie en zorgaanbod op één plek samen te brengen wordt de grens tussen beide 
             meer diffuus. Men gaat voor professionele zorg niet per direct naar een ‘instelling’ maar krijgt 
             in de informele setting een steun in de rug. Daarbij heeft de informele groep een onbewust 

steunende functie.  
Meetindicatoren:   
Aantal unieke bezoekers inloopvoorziening 
Aantal bezoekers geholpen dmv preventieve activiteit 
Aantal bezoekers doorverwezen naar formele zorg 

           
• Verantwoordelijk/trekker 
 Programmamanager/Cosis 
 
• Producten: 
 Projectplan en evaluatie 
 

•       Planning: 
 De Inloopvoorziening is al gestart. Doorstart rond de zomer.  
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4.9. Pilot dorp X (bijvoorbeeld Smilde) 
 
In Smilde is een groep inwoners bezig met het opzetten van een dorpshuis. Daarvoor wordt de komende 
jaren het gebouw Elzenlaan 10 gebruikt. De opening was gepland eind maart. Dat is ivm de Corona 
epidemie uitgesteld. Naast deze initiatiefnemers zijn er andere groepen in het dorp actief. Op dit 
moment staan de initiatieven en de samenwerkingsverbanden nog in de kinderschoenen. Vanuit het 
programma Sociaal Domein zal begin eind 2020 gekeken worden of er een pilot mogelijk is die bijdraagt 
aan de doelstellingen van het programma. In tussentijd kunnen initiatieven uit een ander dorp/andere 
dorpen overwogen en gehonoreerd worden. In de tweede helft van 2020 zullen onderstaande 
meeteenheden gevuld worden. 
 
 • Bijdrage aan de doelstelling: 
 Meetindicatoren 
• Verantwoordelijk/trekker 
• Producten 

•        Planning 
 

4.10.Inzet medewerker kwetsbare jongeren 
 
De beleidsmedewerker kwetsbare jongeren werkt op het snijvlak van jeugdhulp, onderwijs, leerplicht, 
Wmo, arbeidsmarkt, schuldhulpverlening en openbare orde en veiligheid. Zij levert een bijdrage aan de 
“ontschotting” van de verschillende beleidsvelden en richt zich op het ontwikkelen van een sluitende 
aanpak voor jongeren in kwetsbare posities. Het gaat dan vooral om situaties waarbij jongeren tussen 
wal en schip (dreigen) te belanden vanwege het ontbreken van beleid of onduidelijkheid over taken, 
verantwoordelijkheden en regie- en terrein overstijgende vraagstukken. 
  
• Bijdrage aan de doelstelling: 

Door systemen beter op elkaar aan te sluiten kan er efficiënter gewerkt worden. Men werkt niet 
bij elkaar langs maar aansluitend op elkaar en de dienstverlening aan de kwetsbare jongere 
wordt verbeterd. Ook worden financiële stromen verhelderd waardoor betere keuzes gemaakt 
kunnen worden over de inzet van middelen.  

 Meetindicatoren: Aantal systeeminterventies 
 
• Verantwoordelijk/trekker 
 Beleidsmedewerker Kwetsbare Jongeren (L. Stormezand) 
 
• Producten: 
 Projectplan kwetsbare jongeren.  
 Inzicht in kosten 
 Betere “ketenaansluiting” voor kwetsbare jongeren 
 Jongerenperspectiefplan, gericht op het saneren van schulden (o.a. door gebruik mobieltjes) 
 

•       Planning: 
Diverse activiteiten in de periode 2019 – 2022, door deelname aan samenwerkingsverbanden, 
netwerken etc.  
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4.11. Formatie en innovatie Wmo, Jeugdwet en Participatiewet 
 
Bevorderen van een integrale en vraaggerichte werkwijze in de betrokken teams met name in de 
afstemming op elkaar. Werken aan ontschotting, innovatie en kennisoverdracht. Onderzoeken van 
nieuwe werkvormen, bijvoorbeeld de omgekeerde toets. Hierbij ook overwegen of een centrale en 
integrale toegang wenselijk is.  
 
Een aantal activiteiten is al in gang gezet. Het team Inkomen, Werk en Onderwijs en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin merken bijvoorbeeld dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming een 
belemmering kan zijn in de overdracht en de samenwerking. Er is een proces opgezet om hier een 
gezamenlijke aanpak op te ontwikkelen en werkafspraken te maken. Het college zal bij dit proces 
betrokken worden. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar mogelijkheden voor een route 
arbeidsmatige dagbesteding bij Stark in samenwerking met de andere twee betrokken gemeentes.  
 
Er is in dit programmaonderdeel budget voor de projectleider/programmaleider. En voor 
beleidsinnovatie, deelprojecten en kennisdeling in alle drie onderdelen van het sociaal domein.  
 
 

• Bijdrage aan de doelstelling 
Door verbetering van de samenwerking zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de 
bedrijfsvoering optimaliseren.  
Meetindicatoren: Evaluatiemomenten in afstemmingsoverleg Sociaal 

       Per deelproject vast te stellen 
 

• Verantwoordelijk/trekker: 
Programmamanager Sociaal Domein 

 

• Producten: 
Vernieuwing beleidsdocumenten 
Innovaties van processen en werkwijzen 
Aantal opgehaalde en overgedragen c.q. uitgevoerde kennisdocumenten 
 

• Planning: 
Doorlopend 2019 - 2022  
 

4.12. Datagedreven werken in het sociaal domein 
 
Alleen op basis van goede data kan beleid bijgestuurd worden en komt er meer grip op de kosten in het 
sociaal domein. Hoewel dit een eenvoudig en logisch uitgangspunt lijkt, is het een vraagstuk dat vele 
kanten kent. Vanuit de raad zal er de behoefte zijn aan data om de kaderstellende en controlerende rol 
goed op te kunnen pakken. Het college wil inzicht krijgen om de effecten van het collegeprogramma om 
het programma sociaal Domein te kunnen monitoren. Maar ook om de meer actuele (politieke) vragen 
vanuit de raad en de samenleving te kunnen beantwoorden. Vanuit planning en control bestaat de 
behoefte aan inzicht. In voornemens en plannen aan de voorkant in relatie tot de uitkomsten en de 
kosten aan de achterkant. Voor uitvoerenden zijn data belangrijk als basis voor advisering en 
besluitvorming. Dat kan zijn voor beleidsontwerp en -uitvoering, maar het kan ook bijdragen aan 
kostenbewustzijn in de bedrijfsvoering.  
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Datagedreven werken heeft daarnaast ook twee benaderingsgebieden. Vanuit de ICT wordt gekeken 
naar techniek en systemen en onder welke voorwaarden data geleverd (kunnen) worden. Vanuit de 
gedragskant is het belangrijk de juiste vragen te (kunnen) stellen en de data op de juiste manier te 
gebruiken. Het formuleren van de juiste indicatoren en omschrijvingen om de gewenste data te krijgen 
is een kunst op zich. Beleidsmedewerkers zullen moeten wennen aan het effect van datagebruik. Als 
blijkt dat jouw mooi geformuleerd beleid of advies door exacte data niet ondersteund wordt, zul je je 
mening én je werk moeten herzien.  
 
Uit een eerste korte analyse blijkt dat er in eigen (gemeente)huis veel meer data geleverd kunnen 
worden dan er in brede zin bekend is. Naast de eigen data is er veel te vinden bij het CBS, het 
Trendbureau voor Drentse gemeenten en waarstaatjegemeente.nl. Aan de aansluiting van Aeolus op 
onze eigen in- huis- systemen wordt hard gewerkt. Echter, veel data blijven ongebruikt. Aan de 
gedragskant zien we dat men nog niet bijzonder gewend is aan het gebruik van data. In beleidsstukken, 
evaluaties en beleidsmonitoring worden onderbouwingen niet vaak gebaseerd op exacte data.  
 
Er liggen dus twee opgaven. Aan de ene kant het nog beter beschikbaar krijgen van data voor intern 
gebruik. Onze huidige systemen aangevuld met data van externen als het CBS, lijken vooralsnog 
voldoende gegevens op te leveren. Het aanschaffen van nieuwe systemen lijkt niet nodig te zijn.  
Waar we naar toe willen werken is dat de data op een centrale plek te vinden zijn. Er zijn op dit moment 
drie collega’s die zich bezighouden met het genereren van data. We zouden hen op één plek willen 
verzamelen met een al dan niet virtueel “bord boven de deur”: Datacentrum Midden-Drenthe. Door op 
die manier te beginnen wordt ook helder welke informatievragen niet beantwoord kunnen worden. 
Daar zal dan vervolgens over nagedacht worden: hebben we die data werkelijk nodig, welke kosten 
brengt dat met zich mee en onder welke voorwaarden schaffen we het aan/nemen we een 
abonnement/licentie/etc.  
 
Aan de gedragskant moeten medewerkers gewend raken aan het gebruik van data in hun 
werkzaamheden. Met name in het sociaal domein is het werken met exacte cijfers niet altijd 
gebruikelijk. Maar ook op andere gebieden kunnen data inzicht geven voor beleidsbepaling.  
Vanuit de ICT en vanuit de beleidskant wordt goed samengewerkt voor het ontwikkelen van 
datagedreven zorg. De eerste resultaten uit een pilot bij het CJG zullen worden gebruikt voor 
vervolgstappen. Voor de bewustwordingskant wordt een korte workshop georganiseerd om 
medewerkers op een aardige manier te laten zien hoe bepalend data zijn in het werk. Vanuit de P&C 
cyclus zullen kaders opgehaald worden voor de verdere uitwerking.  
 
Het einddoel is een compact intern datacentrum waar alle medewerkers gebruik van maken voor het 
optimaliseren van hun werk. Daar maakt het adviseren en ondersteunen van het college bij hun rol en 
taken nadrukkelijk deel van uit. 
 

• Bijdrage aan de doelstelling: 
Meten is weten; door inzicht te krijgen in beleidseffecten, kosten en aantallen kan beleid en 
uitvoering doelgerichter worden. Daarmee levert het een bijdrage aan alle drie doelstellingen 
van het programma. Meetindicatoren:  
 

• Verantwoordelijk/trekker 
Sociaal Domein: programmamanager 
ICT: Mark van der Straten/Projectleider 

 

• Producten: 
Verbetering sturingsmogelijkheden college 
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Beleidseffectmeting 
Inzicht in kosten in relatie tot behaalde doelen 
Kwartaaluitgave van een monitor Sociaal Domein 
Inzicht in trends 

 

• Planning: 
Offerte uitvraag mei/juni 2020 
Eerste acties (bewustwording/training) zomer 2020 
Plan van aanpak voor totaalproces sept. 2020 
 
 

4.13. Pilot ontschotting Participatiewet – Wmo 
 
Projecten nader te definiëren in samenwerking met portefeuillehouder, collega’s en Stark  
 

• Bijdrage aan de doelstelling: 

• Verantwoordelijk/trekker: 

• Producten: 

• Planning 
 
4.14. Vergrijzing: bewustwording 
 
De financiële bijdrage in het programma is gericht op de activiteiten die in dit kader binnen WelWozo 
worden ondernomen. Met name het magazine “de Thuisblijver” had geen eigen budget, terwijl deze 
uitgave wel een wezenlijke bijdrage levert aan de bewustwording rondom ouder worden.  
 

• Bijdrage aan de doelstelling: 
Door de voorbeelden en de interviews in de Thuisblijver gaan mensen nadenken over de 
gevolgen van het ouder worden. Er staan voorbeelden in van woningaanpassingen, gedeelde 
zorg/hulp en rolmodellen.  
Meetindicatoren: Oplage en bezorging 

De mate waarin de Thuisblijver gelezen wordt 
 

• Verantwoordelijk/trekker 
Egon Karssens ism Gerard Hommels 

 

• Planning: 
2x per jaar in de periode 2019 - 2022 

 
4.15. Beleidsversterking 
 
Door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is er veel te repareren en in te halen in het beleid en 
uitvoering van het sociaal domein in Midden-Drenthe. Innoveren kan pas als de basis op orde is. 
Voorbeelden daarvan zijn de Wmo-verordening en de Jeugd-verordening. Ook kan preventie niet 
werken zonder al die vrijwilligers in de lokale samenleving. Daarom is er ook de behoefte aan een nieuw 
vrijwilligersbeleid. Voor de uitvoering van deze klussen is in het programma Sociaal Domein tijdelijk 
extra formatie beschikbaar gesteld. Met deze extra inzet moet aan het eind van het programma een 
goede basis neergelegd zijn voor de uitvoering van het werk door de reguliere formatie.  
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• Bijdrage aan de doelstelling:  
Zie actualisatie Wmo-verordening en verordening Jeugd 
Voor vrijwilligerswerk: door een sterk veld van vrijwilligers, die voldoende kennis hebben en die 
gewaardeerd worden om wat ze doen, ontstaat er meer preventiekracht in de samenleving.  
Meetindicatoren: 

 

• Verantwoordelijke/trekker 
Beleidsmedewerker Jeugd/Wmo (H. Pijs) 

 

• Producten 
Nieuwe nota Vrijwilligersbeleid   
Andere bijdragen  

 

• Planning: 
Nota vrijwilligersbeleid twee helft 2020 
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5. Verantwoording, evaluatie en communicatie.   
 
De ontwikkelingen in het Sociaal Domein zijn voor vrijwel alle gemeentes in ons land een belangrijk 
issue. Naast de zorg voor de juiste zorg voor de inwoners, is er de zorg over de financiering. Ook voor 
gemeenten die wat meer reserves hebben is de komende periode cruciaal. In de ons omliggende 
gemeenten zien we financiële problemen ontstaan en daarmee vaak ook een harde inzet op 
bezuinigingen. De gemeente Midden-Drenthe zet met het programma voor het Sociaal Domein een 
beleid uit met veel aandacht voor het voorkómen van kosten. Door kinderen zo normaal, gezond en 
gelukkig mogelijk op te laten groeien. Door te zorgen voor preventie voor de kwetsbare groepen. Vanuit 
de overtuiging dat daarmee voor een deel het beroep op zwaardere zorg of hulpverlening voorkomen 
kan worden. Dat is een andere aanvliegroute dan bezuinigingsmaatregelen op zich. Het college van de 
gemeente Midden-Drenthe steekt hiermee haar nek uit. De raad, maar ook het college zelf en de 
stuurgroep willen op de hoogte blijven van de uitvoering van het programma. Maar met name ook van 
de effecten ervan. Effecten in het sociaal domein zijn niet eenvoudig te meten. Heeft het aantal 
bezoekers van een inloopvoorziening een verband met het aantal mensen dat aangeeft zich eenzaam te 
voelen? Heeft de toename van het aantal jeugdleden van een sportclub een relatie met een 
vermindering van het aantal hulpvragen in de jeugdzorg? Dergelijke maatschappelijke kosten-baten 
analyses zijn lastig te maken. Toch komen we een heel eind. Met de overtuiging dat voorkomen beter is 
dan ‘genezen’. Door in contact te blijven met de betrokkenen, zowel met de mensen die plannen 
initiëren en uitvoeren als met de mensen die eraan deelnemen. Of er gebruik van maken. Door vragen 
te stellen en in contact te blijven met uitvoerders en met collega’s.  Met die informatie zullen we 
periodiek de volgende vragen beantwoorden: 
 

1. Welke structuren en systemen voor meer inzicht en samenwerking zijn verbeterd, zodat ook de 
efficiency in het werk verbeterd is? 

2. Wat hebben we ondernomen om meer ‘naar de voorkant te komen’? Hoe hebben we de centrale 
focus gelegd op het vergroten van ‘normaal, gelukkig en gezond’ en daarmee op preventie? 

3. Wat hebben we gedaan om tot een betere beheersing van de kosten te komen?  
 
De manier waarop we deze vragen beantwoorden, en de plek waar dat gebeurt is verschillend. De 
kwartaalmonitor Sociaal Domein is het belangrijkste verantwoordingsinstrumenten voor het programma 
Sociaal Domein. Naast het antwoord op de bovenstaande vragen willen we ook effecten laten zien. Ook 
als die niet via een MKBA hard te maken zijn.  Vanzelfsprekend sluiten we aan bij de Planning en 
Controlcyclus. Daarnaast zullen we in de tweede helft van 2020 een eerste evaluatie van het programma 
aanbieden aan de raad.  
 
Voor de stuurgroep ontwikkelen we een eenvoudig stoplichtmodel, waarmee afwijkingen op het 
programmaplan in een oogopslag inzichtelijk worden.  
 
Voor betrokken groepen en belangstellenden zullen we presentaties verzorgen, waarbij we dieper in 
kunnen gaan op bepaalde onderdelen van het programma.  Intern zal in de organisatie actief gezocht 
worden naar innovatieve ideeën en zal ondersteuning worden geboden bij de uitvoering van die ideeën.  
 
Bij alle communicatie is de centrale boodschap dat het college van Midden-Drenthe vertrouwen heeft in 
de sterke sociale structuren in de dorpen, wijken en buurtschappen en daar zuinig op is. Die structuren 
voorkomen een deel van de vraag naar duurdere hulp.   
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6. Financiën 
 
Een programma is een samenhangend geheel van projecten en activiteiten dat over meerdere jaren 
heengaat. Er is een vastgesteld programmabudget, dat in de looptijd van het programma besteed zal 
worden. Voor het programma Sociaal Domein Midden-Drenthe is er € 1,9 miljoen beschikbaar voor de 
periode 2019 – 2022. Er is bij het collegevoorstel van juli 2019 een verdeling gemaakt van de financiële 
middelen over de verschillende programmaonderdelen. Om te kunnen sturen is een totaaloverzicht 
over de programmaperiode nodig; een jaaroverzicht laat niet de effecten aan het eind van de 
programmaperiode zien. Daarom zal gewerkt worden met een meerjarige doorrekening. De financiële 
stand van zaken per 1 april 2020 is als voorbeeld toegevoegd. Vanzelfsprekend wordt dit overzicht 
actueel gehouden en zal het onderdeel uitmaken van de verantwoording. 
 

 

2019

Nr Onderwerp Resteert vorig jaar Begroot Uitgegeven Uitgegeven aan Saldo einde jaar Mee te nemen

1. Actualisatie Wmo-beleid 20.000 0 20.000 20.000

2.

Participatie en actualisatie 

Jeugdbeleid 60.000 0 60.000 60.000

3. Preventie

POH Jeugd 20.000 0 20.000 20.000

Kansrijke start/nu niet zwanger 5.000 0 5.000 5.000

PBS-oudertraining 10.000 0 10.000 10.000

4.

Uitvoering nieuw Wmo-beleid 

verdere ontwikkeling 

Huishoudelijk Hulp 45.000 0 45.000 45.000

5. Uitvoering Nieuw Jeugdbeleid 0 0 0 0

Pilots tezamen 37.000 0 37.000 37.000

6. Witteveen

7. Hooghalen

8. Westerbork, Annie Londo

9. Dorp X (Bovensmilde?)

10.

Formatie medewerker 

kwetsbare jongeren 45.000 12.593

Salaris 1 nov - 

31 dec 2019 32.407 32.407

11.

Formatie en innovatie Wmo, 

jeugd en P-wet 75.000 0 75.000 75.000

12. Datagedreven zorg 60.000 0 60.000 60.000

13. pilot ontschotting Wmo ism Stark 0 0 0

14.a. Vergrijzing: bewustwording 20.000 7.029

Thuisblijver nov 

dec 2019 + 

fotograaf 7.175 7.175

14.b. bezorging Thuisblijver Stark 5.796

15. Beleidsversterking 40.000 6.470

Salaris 1 dec- 31 

dec 2019 33.530 33.530

Totalen 2019 437.000 31.888          405.112 405.112
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2020

Nr Onderwerp Resteert vorig jaar Begroot 2020

Uitgegeven 

of 

verplichting Doel

Saldo inclusief 

voorgaand jaar

Saldo totaal 

eventueel mee 

te nemen naar 

2021

1. Actualisatie Wmo-beleid 20.000 0 8.850

Juridische 

Ondersteuning 20.000 11.150

2.a.

Participatie en actualisatie 

Jeugdbeleid 60.000 0 53.200

Inhuur 

beleidsmede 

werkers 60.000 1.800

2.b. 5.000 Communicatie

3. Preventie

3.a. POH Jeugd 20.000 40.000 60.000 10.297

3.a.1. Salaris 35.838

salaris 1 april - 

31 dec 2020

3.a.2.

Ondersteuning assistente, ICT, 

werkplek etc 5 praktijken 13.865

werkplekver 

goeding 3/4 jaar

3.b. Kansrijke start/nu niet zwanger 5.000 0 5.000 5.000

3.c. PBS-oudertraining 10.000 10.000 20.000 20.000

4.

Uitvoering nieuw Wmo-beleid 

verdere ontwikkeling 

Huishoudelijk Hulp 45.000 90.000 135.000 135.000

5. Uitvoering Nieuw Jeugdbeleid 0 90.000 90.000 90.000

Pilots tezamen 37.000 65.000 102.000 102.000

6. Witteveen

7. Hooghalen

8. Westerbork, Annie Londo

9. Dorp X (Bovensmilde?)

10.

Formatie medewerker 

kwetsbare jongeren 32.407 93.500 75.556

Salariskosten 

heel 2020 32 u 125.907 50.351

11.

Formatie en innovatie Wmo, 

jeugd en P-wet 75.000 150.000 225.000 135.360

11.a. Programmaleider 77.640

Salariskosten 10 

mnd 2020 32 u

11.b. 12.000

Proces en work 

shop AVG en 

samenwerking

11.c.

12. Datagedreven zorg 60.000 60.000 120.000 120.000

12.a.

12.b.

12.c.

13. pilot ontschotting Wmo ism Stark 0 30.000 30.000 30.000

14. Vergrijzing: bewustwording 7.175 20.000 Thuisblijver 27.175 27.175

15. Beleidsversterking 33.530 80.000 79.750

Salariskosten 

heel 2020 36 u 113.530 33.780

Totalen  2020 405.112 728.500            361.699 1.133.612 771.913
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2021

Nr Onderwerp Resteert vorig jaar Begroot 2021

Uitgegeven 

of 

verplichting Doel

Saldo inclusief 

voorgaand jaar

Saldo totaal 

eventueel 

meenemen 

naar 2022

1. Actualisatie Wmo-beleid 11.150                          -                         -                      11.150                    11.150                 

2.a.

Participatie en actualisatie 

Jeugdbeleid 1.800                            -                         -                      1.800                       1.800                    

2.b. -                                     -                         -                      -                                -                             

3. Preventie

3.a. POH Jeugd 10.297                          40.000              50.297                    -15.987                

3.a.1. Salaris -                                     -                         47.784          

 salaris 1 jaar  24 

u 

3.a.2.

Ondersteuning assistente, ICT, 

werkplek etc 5 praktijken -                                     -                         18.500          

 werkplek 

vergoeding 

3.b. Kansrijke start/nu niet zwanger 5.000                            -                         -                      -                              5.000                       5.000                    

3.c. PBS-oudertraining 20.000                          10.000              -                      -                              30.000                    30.000                 

4. Uitvoering nieuw Wmo-beleid 135.000                        90.000              -                      -                              225.000                  225.000               

5. Uitvoering Nieuw Jeugdbeleid 90.000                          90.000              -                      -                              180.000                  180.000               

Pilots tezamen 102.000                        65.000              -                      -                              167.000                  167.000               

6. Witteveen -                                     -                         -                      -                              -                                -                             

7. Hooghalen -                                     -                         -                      -                              -                                -                             

8. Westerbork, Annie Londo -                                     -                         -                      -                              -                                -                             

9. Dorp X (Bovensmilde?) -                                     -                         -                      -                              -                                -                             

10.

Formatie medewerker 

kwetsbare jongeren 50.351                          93.500              75.556          

 Salaris 1 jaar 32 

u 143.851                  68.295                 

11. Formatie en innovatie Wmo, 135.360                        150.000            285.360                  192.192               

11.a. Programmaleider -                         93.168          

 Salaris 1 jaar 36 

u -                                -                             

11.b. 0 -                                     -                         -                                -                             

11.c. 0 -                                     -                         -                      -                              -                                -                             

12. Datagedreven zorg 120.000                        60.000              -                      -                              180.000                  180.000               

12.a. 0 -                                     -                         -                      -                              -                                -                             

12.b. 0 -                                     -                         -                      -                              -                                -                             

12.c. 0 -                                     -                         -                      -                              -                                -                             

13. pilot ontschotting Wmo ism Stark 30.000                          30.000              -                      -                              60.000                    60.000                 

14. Vergrijzing: bewustwording 27.175                          20.000              -                      Thuisblijver 47.175                    47.175                 

15. Beleidsversterking 33.780                          80.000              79.750          

 Salaris 1 jaar 36 

u 113.780                  34.030                 

Totalen 2021 771.913                        728.500            361.699        -                              1.133.612              771.913               
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2022

Nr Onderwerp Resteert vorig jaar 2022

Uitgegeven 

of 

verplichting Doel

Saldo inclusief 

voorgaand jaar Eindresultaat

1. Actualisatie Wmo-beleid 11.150                          0 0 0 11150 11150

2.a.

Participatie en actualisatie 

Jeugdbeleid 1.800                            0 0 0 1800 1800

2.b. 0 0 0 0 0

3. Preventie 0 0 0 0 0

3.a. POH Jeugd -15.987                        0 0 0 -15.987                   -32.558                

3.a.1. Salaris 0 11.946

Salaris 3 

maanden 

aanstelling 2 jr 0 0

3.a.2.

Ondersteuning assistente, ICT, 

werkplek etc 5 praktijken 0 4.625

werkplek 

vergoeding 0 0

3.b. Kansrijke start/nu niet zwanger 5.000                            0 -                      0 5000 5000

3.c. PBS-oudertraining 30.000                          0 -                      0 30.000                    30.000                 

4.

Uitvoering nieuw Wmo-beleid 

verdere ontwikkeling 

Huishoudelijk Hulp 225.000                        0 -                      0 225.000                  225.000               

5. Uitvoering Nieuw Jeugdbeleid 180.000                        0 -                      0 180.000                  180.000               

Pilots tezamen 167.000                        0 -                      0 167.000                  167.000               

6. Witteveen 0 -                      0 0 0

7. Hooghalen 0 -                      0 0 0

8. Westerbork, Annie Londo 0 -                      0 0 0

9. Dorp X (Bovensmilde?) 0 -                      0 0 0

10.

Formatie medewerker 

kwetsbare jongeren 68.295                          0 25.185          

Salariskosten 4 

mnd want inzet 

2,5 jr 68.295                    43.110                 

11.

Formatie en innovatie Wmo, 

jeugd en P-wet 192.192                        0 -                      0 192.192                  99.024                 

11.a. Programmaleider 0 93.168          

Salariskosten 

tot 31 dec 2022 0 0

11.b. 0 -                      0 0 0

11.c. 0 -                      0 0 0

12. Datagedreven zorg 180.000                        0 -                      0 180.000                  180.000               

12.a. 0 -                      0 0 0

12.b. 0 -                      0 0 0

12.c. 0 -                      0 0 0

13.

pilot ontschotting Wmo ism 

Stark 60.000                          0 -                      0 60.000                    60.000                 

14. Vergrijzing: bewustwording 47.175                          0 -                      Thuisblijver 47.175                    47.175                 

15. Beleidsversterking 34.030                          0 33.230          

Salaris kosten 5 

maanden in 

2022 want 2,5 

jaar 34.030                    800                       

-                      0 0 0

TOTALEN EINDE PROGRAMMA 1.185.655                    0 361.699        0 1.133.612              771.913               


