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Inleiding 

Perspectief 2022 sociaal domein 
  
Zorg en ondersteuning, werk en inkomen, (passend) onderwijs en overig preventief beleid met name 
rond jeugd en gezondheid vormen het hart van het Programma Sociaal Domein. Dit programma 
streeft er naar dat de inwoners van Twenterand zo veel mogelijk zelf hun dagelijkse dingen kunnen 
doen en daar zelf over beslissen om mee te kunnen doen in de samenleving. Thuis, in de buurt, bij 
een vereniging of organisatie of op het werk. Alle mogelijkheden (eigen kracht) van inwoners en hun 
omgeving worden hierbij benut. Waar dat niet lukt worden inwoners hierbij geholpen of ondersteund. 
In het jeugdbeleid en onderwijs stimuleren wij ontwikkeling van individuen. In de zorg en minimabeleid 
worden beperkingen c.q. ontbrekende middelen gecompenseerd. Rond werkgelegenheid is er 
aandacht voor specifieke doelgroepen met arbeidsbeperkingen. Veranderingen hebben vooral 
betrekking op mensen in een kwetsbare positie. De sociaal economische problematiek in onze 
gemeente is stevig en dus de opgave in het sociaal domein ook fors. 
  
Het inhoudelijk kader van dit programma wordt gevormd door onze integrale beleidsnota Sociaal 
Domein 2019-2022, waarbij een stevige koppeling met (het ontwikkelprogramma) Transformatie aan 
de orde is. Vernieuwen en besparen gaan hand in hand. Met samenwerkingspartners en inwoners 
willen we komen tot nieuwe oplossingen, nieuwe vormen van samenwerking en 
ondersteuningsvormen, met als doel het nog beter, efficiënter en doelmatiger ondersteunen van 
inwoners die dit nodig hebben. Dit doen we op basis van een visie in combinatie met ervaringen uit de 
praktijk. Tenslotte versterken regionale samenwerking en lokale inzet elkaar bij het vormgeven van 
taken binnen het sociaal domein. 
  
De gemeente heeft een wettelijke taak in het sociaal domein. Wij verliezen niet uit het oog dat er altijd 
een vangnet moet zijn voor de meest kwetsbaren. Ook zullen er de juiste voorzieningen moeten zijn 
ter ondersteuning van die eigen kracht. Het voorliggend veld wordt daarom continu aangepast. Meer 
kijken naar wat nodig is om onze inwoners mee te laten doen in plaats van dat de grenzen van de 
huidige domeinen of regels de norm zijn. Daarmee wordt de ondersteuning meer integraal, efficiënter 
en dicht bij huis zodat wij maatwerk kunnen leveren dat aansluit bij de kracht van onze inwoners. 
Interactie en bevorderen van initiatieven uit de samenleving verdienen ruimte voor ontwikkeling om 
inwoners te ondersteunen en de benutting van hun eigen kracht waar te laten maken. Via onze 
Transformatie-aanpak stimuleren wij innovatie, deze komt niet vanzelf tot stand. 
  
Kijkend naar de ontwikkelingen in het sociaal domein de komende periode zien wij diverse 
inhoudelijke ontwikkelingen en nog immer een zorgelijke financiële situatie. Wij noemen allereerst de 
belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen: 
Inzake sociale zaken wordt de komende jaren gewerkt aan de Inclusieve Arbeidsmarkt, mede als 
vervolg op het in eigen regie nemen van de WSW. Om vaak kwetsbare jongeren perspectief te bieden 
en voortijdig schoolverlaten te voorkomen werken we in Twente aan de Twentse Belofte. Oog voor de 
ingrijpende effecten van schuldenproblematiek wordt via onze Agenda Schuldenaanpak voortgezet. 
Tenslotte wordt gewerkt aan de Veranderopgave inburgering, een wetswijziging die gemeenten meer 
de regie geeft om nieuwe Twenteranders zo snel mogelijk mee te laten doen aan de samenleving. 
  
Inzake gezondheid komt er meer oog voor preventie. Landelijk ligt er een propositie Sociaal Domein 
vanuit de VNG met o.a. dit onderwerp en lokaal onderzoeken wij de mogelijkheid tot een 
Preventieakkoord. Daarnaast is er ook oog voor de gevolgen van scheidingen en alternatief vervoer 
(Automaatje of ander aanvullend vervoer). Het belang van gezondheid wordt nu extra duidelijk 
vanwege de coronapandemie. Jeugdigen in heel Nederland, dus ook in Twenterand, hebben het 
moeilijk als gevolg van corona. Dit blijkt uit de GGD-monitoren en onze eigen ervaringen en signalen 
vanuit de toegang tot het sociaal domein. Ook kwetsbare inwoners en ouderen, en beroepsgroepen 
als zorg, handhaving en onderwijs hebben of hadden het zwaar. We merken dat om verschillende 
redenen niet iedereen even veerkrachtig is om hiermee om te gaan of dat er problemen of (onderwijs) 
achterstanden ontstaan. Niet alle effecten zijn nog duidelijk, maar met onze ketenpartners blijven we 
alert en bieden wij de nodige steun. 
  
Inzake maatschappelijke ondersteuning blijft de (door)decentralisatie van beschermd wonen en 
maatschappelijk opvang de nodige aandacht vragen. De druk op Wmo-voorzieningen neemt toe en 
alternatieven worden gezocht, zoals een was- en strijkservice, en hopelijk komt er landelijke bijsturing 
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op het abonnementstarief.  
In het beleidsterrein jeugd werken wij samen met Wmo o.a. verder aan het Twents Model rond inkoop 
en de komende jaren zullen regionaal meerdere inkoopprocessen rond zorg in beeld komen. Een 
belangrijk kader wordt de Regiovisie Jeugd (Norm voor opdrachtgeverschap), die dit jaar - middels 
een raadsbesluit - kaders zal stellen rond het zorglandschap in Twente en de regionale 
samenwerking. Als laatste noemen we de wijziging van het woonplaatsbeginsel jeugd per 2022, 
hetgeen veel inzet vraagt en ook financiële effecten heeft. 
  
Inzake onderwijsontwikkelingen vraagt onderwijshuisvesting veel aandacht. Middels het integraal 
huisvestingsplan (IHP) wordt overzicht gecreëerd. De timing is goed, want er zijn allerlei extra 
ontwikkelingen op het gebied van ventilatie en verduurzaming die om extra aandacht vragen, naast 
het ‘reguliere’ werk van onderhoud, renovatie en eventuele nieuwbouw. Er liggen concrete verzoeken 
tot nieuwbouw of uitbreiding. Tot slot houdt laaggeletterdheid en het bevorderen onderwijskansen, ook 
in de voorschoolse periode, prioriteit. 
  
Financieel blijven er zorgen. Er is nog steeds sprake is van onvoldoende rijksfinanciering voor de 
nieuwe gedecentraliseerde taken (met name Jeugdhulp). Daarnaast blijven kosten toenemen en 
blijven er open einden en risico's, o.a. wegens vergrijzing/langer zelfstandig thuiswonen en instroom 
van nieuwe doelgroepen in de participatiewet. Inkomsten (BUIG) en uitgaven (Werkdeel) staan onder 
druk. Daarmee ligt er de komende jaren nog steeds een stevige financiële opgave. Wij blijven daarom 
ons maximaal inzetten en gaan door met bijsturing, want middelen zijn niet onbeperkt. De noodzaak 
voor Transformatie blijft hierdoor urgent. 
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Doelenboom Sociale Zaken 

Doelenboom 

 
Beoogd maatschappelijk effect 
Participerende en financieel zelfredzame inwoners 
  

Doel: Naar vermogen participerende doelgroep Participatiewet In de maatschappij 
Het doel van de Participatiewet is om mensen zoveel mogelijk te laten participeren op de reguliere 
arbeidsmarkt. De gemeente kan voor iedereen dezelfde instrumenten en voorzieningen inzetten. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van de inwoner. 

Doel: Financieel en sociaal zelfredzame inwoners 
Het hebben van werk of een zinvolle dagbesteding zijn dingen die meedoen in de samenleving 
mogelijk kan maken. Het zorgt voor ritme en structuur en het geeft eigenwaarde. We willen dat elke 
inwoner van de gemeente Twenterand de mogelijkheid krijgt om naar vermogen mee te doen aan de 
samenleving. We ondersteunen inwoners die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien met 
een uitkering. Voor de meest kwetsbaren uit onze samenleving ligt er een opgave wat betreft het 
vinden van passend werk. 
Kinderen moeten zich kunnen ontplooien, hun eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen en 
volop mee kunnen doen in de samenleving. Belangrijk is dat zij perspectief houden op een gelukkig 
leven. Elk kind moet niet alleen kunnen beschikken over voedsel, kleding en andere basisbehoeften, 
maar moet ook mee kunnen op schoolreis, lid van de bibliotheek kunnen worden en bijvoorbeeld 
wekelijks kunnen sporten of muziek maken. 
  

Doel: Sociaal zelfredzame inwoners 
 

Subdoel: De zelfredzaamheid van de doelgroep participatiewet is bevorderd middels 
eigen kracht en de arbeidscapaciteit is geoptimaliseerd 
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Activiteiten 
 ONTWIKKELING: In samenwerking met programma Economie en Vrijetijdsbesteding, 

creëren van duurzame werkgelegenheid en samen te werken aan een inclusieve 
arbeidsmarkt. 
ONTWIKKELING: Voor Twenterand willen we graag een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen met 
arbeidsvermogen in staat wordt gesteld om mee te doen in de samenleving.  Mede als gevolg van het 
in eigen regie nemen van de WSW. Hierbij gaat het ook om duurzame plekken voor mensen met een 
arbeidsbeperking of een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Hier is niet alleen draagvlak voor nodig, 
maar ook creativiteit. 
Bij diverse organisaties is deze creativiteit te vinden. Zo zijn er voorbeelden van ondernemers die 
zorgen dat werknemers aan het werk kunnen blijven door bij collega-ondernemers een baan te 
creëren maar ook ondernemers die samen met de werknemer kijken naar de persoonlijke 
omstandigheden, om uitval te voorkomen. 
Als mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen en vaker bij een reguliere werkgever aan 
de slag gaan, ontstaat er een meer inclusieve arbeidsmarkt. 
De opgave is om bedrijven – vanuit hun bedrijfsbelang – meer te laten bijdragen aan de gemeentelijke 
programmadoelen. Deze doelen richten zich niet alleen op economie, maar zeker ook op bevorderen 
van (arbeids-)participatie (in het bijzonder ouderen en vluchtelingen), duurzaamheid en leefbaarheid. 
Twenterand onderneemt al initiatieven met ondernemers  op dit punt  en de komende tijd komen we 
met een plan om door te ontwikkelen.  Gelukkig zijn er veel bedrijven en organisaties die een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. 
 

Subdoel: Inwoners met onvoldoende draagkracht beschikken over voldoende 
middelen om te participeren 
 

Activiteiten 
 VOORSTEL: Inzet van lokale minimaregelingen: Individuele studietoeslag 

De Participatiewet wijzigt op het onderdeel 'Individuele Studietoeslag'. Veel studenten hebben een 
bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een structurele medische beperking 
kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er sinds de inwerkingtreding van de 
Participatiewet de individuele studietoeslag.  
Aanpassing van de studietoeslag is nodig om de beoogde doelgroep beter te bereiken en eenvoudiger 
toegang te geven tot de regeling. Op dit moment verschilt de hoogte van deze toeslag per gemeente. 
In de nieuwe situatie geldt een vast bedrag van € 300 per maand, landelijk is dit bepaald. In 
Twenterand is de toeslag nu € 750 per jaar. Per traject betekent dit extra kosten van € 2.850,- die 
dekking moeten vinden in onze begroting. Overige aanpassingen betreffen het loslaten van de 
leeftijdsgrens, de regeling wordt uit de bijstandssystematiek gehaald en het instellen van een aparte 
inlichtingenplicht.  
Voorstel is om de middelen voor aanpassing van de individuele studietoeslag structureel op te nemen 
in de begroting voor een bedrag van € 17.100,-. Dit is op basis van de raming aantallen 2020 (6 
personen x € 2.850) en betreft een openeinderegeling. 

Voorstel i/s financiën v/n 

Individuele studietoeslag  s € 17.100 n 

 

Subdoel: Bijstandsgerechtigden beschikken ten minste (gezamenlijk) over een 
inkomen op bijstandsniveau 
 

Activiteiten 
 ONTWIKKELING: Begeleiden naar arbeid middels o.a. ons eigen leerbedrijf en/of participatie 

en/of tegenprestatie en/of garantiebanen en/of nieuw beschut 
Met de komst van de Participatiewet is de sociale werkvoorziening op slot gegaan en zijn de 
instrumenten nieuw beschut werk en structurele loonkostensubsidies toegevoegd aan het palet van 
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instrumenten om mensen aan het werk te helpen. De gemeente Twenterand is een van de koplopers 
op het gebied van nieuw beschut en het inzetten van loonkostensubsidies voor met name de 
doelgroep afkomstig van het VSO/PRO onderwijs. De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat 
deze kinderen voortijdig worden begeleid richting duurzame arbeid. Het voordeel van dit succesvolle 
beleid is dat er weinig jongeren thuis op de bank zitten. Het nadeel is echter dat we financiële druk 
zien ontstaan op zowel het budget waar de kosten voor begeleiding richting werk uit worden betaald 
(het zogeheten W-deel) als op het budget waar de kosten voor de uitkeringen uit worden betaald (de 
zogeheten BUIG). Zo wordt nieuw beschut bekostigd uit het W-deel en de structurele 
loonkostensubsidies uit de BUIG. Overigens is de omvang van de rijksbijdrage van de BUIG landelijk 
aan de orde maar uitgesteld vanwege corona. Wij verwachten een bijstelling en komen hier bij de 
begroting op terug. 
Zoals hierboven vermeld is de sociale werkvoorziening op slot gegaan, De discussie over de 
toekomstige uitvoering van de SW loopt nog. Hierover is nog geen besluit genomen, bij de begroting 
komen we daar specifiek op terug.  
 

Subdoel: Afname van het aantal inwoners met niet beheersbare problematische 
schulden 
 

Activiteiten 
 VOORSTEL: Inzet schuldhulppreventie en -verlening. 

De schuldenaanpak heeft deze collegeperiode prioriteit. Onderdeel hiervan was de pilot van de 
armoederegisseur. Deze is na aanbesteding neergelegd bij Incluzio. De pilot loopt eind 2021 af. Een 
evaluatie is in voorbereiding en uitgaande van de eerste beelden komen wij tot het volgende inzicht: 
Positief is dat er een flinke positieve beweging is gekomen rond dit thema. We willen echter de pilot in 
huidige vorm niet voortzetten omdat gebleken is dat de gewenste regiefunctie over de keten beter 
vanuit de gemeente in plaats vanuit een externe organisatie kan worden uitgevoerd. De 
werkzaamheden van de armoederegisseur (wettelijke vroegsignalering schulden, verbinden van en 
regie over de keten) willen we beleggen bij het gemeentelijke Meldpunt Schulden en dit uitbreiden. In 
onze aanpak is samenwerking in het netwerk rond schuldenaanpak belangrijk en groeiende. De 
samenwerking ook met vrijwilligersorganisaties achten wij hierin van groot belang. Vroegsignaleren 
van schulden is sinds 1-1-2021 opgenomen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en 
daarmee een wettelijke taak van de gemeente. Maar de gemeente kan dit niet alleen. 
Vroegsignalering wordt ook gedaan in het maatschappelijk middenveld. Stichting 
BOOT/Manna/Waypoint werken al samen rond vroegsignalering en met de andere netwerkpartners 
(SUN, st. Leergeld) werken wij aan versteviging van de (keten)samenwerking, aan professionalisering, 
verbinding met andere onderdelen van het sociaal domein en communicatie. Dit willen we een 
eenmalige impuls geven. Deze samenwerking helpt bovendien om een deel van de bezuiniging 
minimabeleid te ondervangen. Voor deze versterkte aanpak vragen wij eenmalig € 52.500 aan extra 
incidentele middelen, ten laste van de reserve sociaal domein. 

Voorstel i/s Financiën v/n 

Inzet schuldhulppreventie en - verlening i € 52.500 n 

 

Subdoel: Nieuwe Twenteranders hebben huisvesting en maatschappelijke begeleiding 
en zijn ingeburgerd 
 

Activiteiten 
 ONTWIKKELING: Uitvoeren regierol nieuwe wet Inburgering 

De nieuwe wet inburgering start met ingang van 1 januari 2022. De gemeente Twenterand werkt in 
Twents verband nauw samen om deze uitdaging “goed te laten landen” in onze gemeente. De 
belangrijkste twee veranderingen zijn ten opzichte van de huidige situatie: 
a. De gemeente krijgt de regie op de inburgering (in de oude situatie lag de regie bij de inburgeraar); 
b. De taaleis binnen de inburgering wordt verhoogd van niveau 2 (=A2) naar niveau 3 (=B1). 
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De Twenterandse aanpak is volop in voorbereiding en heeft als uitgangspunt dat door aandacht voor 
de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden van de nieuwe Twenterander een (spoedige) 
integratie en participatie in onze samenleving zal worden bereikt. 
Leerroutes 
In het nieuwe stelsel is de gemeente verantwoordelijk voor de inkoop van inburgeringsleerroutes. In 
het nieuwe inburgeringstelsel zijn er drie leerroutes, te weten: 
• B1-Route: veruit de grootste groep inburgeraars zal naar verwachting de B1-Route volgen. In deze 
leerroute wordt inburgering gecombineerd met participatie, zoals (vrijwilligers)werk. 
• Onderwijsroute: de onderwijsroute is voor hoogopgeleide jongeren tot 28 jaar. Het is een voltijds-
traject van ongeveer 2 jaar. Inburgeraars studeren af op taalniveau B1 en krijgen een aantal 
noodzakelijke vakken. 
• De Z-route (zelfredzaamheidsroute): de Z-route (zelfredzaamheidsroute) is voor inburgeraars met 
een lage leerbaarheid. Het is een intensief traject van zo’n 2 jaar, gericht op het zelfstandig kunnen 
meedraaien in de maatschappij. Deze route wordt niet afgesloten met een examen, maar is volbracht 
na een eindgesprek met de gemeente en het behalen van een minimale urennorm van 1.600 uur. 
Op dit moment zijn we in Twents verband bezig met de aanbestedingen van de B1-route en de 
onderwijsroute. Belangrijke speerpunten voor Twenterand zijn de prijs en kwaliteit en de 
bereikbaarheid van de inburgeringslocaties. Duidelijk is nu al dat voor de onderwijsroute geldt dat de 
Rijksbijdrage voor een inburgeringstraject (= € 10.000) niet toereikend zal zijn. Dit is overigens een 
landelijk probleem, waarbij er een lobby is vanuit de VNG in samenspraak met de Twentse 
gemeenten om meer gelden voor deze wettelijke taak te krijgen. 
Een taakstelling blijft onderdeel van deze wet. De gemeente Twenterand verwacht in het kalenderjaar 
2022 40 nieuwe Twenteranders te huisvesten. 
 



 

8 

Metingen en verplichte indicatoren 
Beleidsdoelen Begroot 

2022 
Begroot 

2021 
2020 2019 2018 2017 2016 Bron    

 Naar vermogen participerende (niet) 
uitkeringsgerechtigden 

           

Aantal uitkeringsgerechtigden* (participatiewet) 490 460 432 442 462 511(01-7) 489 
(31/5) 

CIV    

Aantal personen met een loonkostensubsidie 
(nieuwe indicator 2021) 

110 103 97 - - - - CIV    

Aantal uitkeringsgerechtigden (IOAW/IOAZ) 24 25 22 24 25 36(01/07) 38 
(31/5) 

CIV    

Aantal activeringstrajecten 410 350 330 334 366 490 434 
(31/5) 

CIV    

Aantal Wsw 'zittend bestand' in arbeidsjaren 213 225 255 267 267 285               
(01-07) 

295  
meicirculaire 

   

Aantal taakstelling vergunninghouders 40 30 38 28 50 65 (31-12) 40 
(31/5) 

 -    

 Financieel zelfredzame inwoners            

Aantal aanvragen bijzondere bijstand** 380 380 432 562 471 275(01-07) 169 
(31/5) 

CIV    

Aantal personen die uitgestroomd zijn naar 
werk 

54 70 44 70 76 62 26 
(31/5) 

CIV    

Aantal aanvragen inkomenstoeslag** 352 270 404 327 307 257 128 
(31/5) 

CIV    

Aantal personen die beroep doen op de 
studietoeslag** 

9 7 11 8 11 2 (01-07) 2 
(31/5) 

CIV    

 Sociaal zelfredzame inwoners            

Aantal personen die beroep doen op de 
Meedoenregeling** 

322 400 218 423 400 400 147 
(31/5) 

CIV    

Aantal personen die beroep doen op de jeugd 
sport en cultuurfonds 

140 165 124 163 105 105 56  extern    

Beschut werk nnb nnb 11 11 5 5 - -    

Aantal kinderen schoolpakket 87 80 95 79 60 60 -  Interne 
systemen 

   

* betreft het aantal uitkeringspartijen            
** betreft per 2021 het aantal toegekende aanvragen    
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Doelenboom Maatschappelijke ondersteuning 

Doelenboom 

 
Beoogd maatschappelijk effect 
Inwoners zijn zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam 

Doel: Inwoners wonen langer zelfstandig thuis 
Wij streven als Twenterand na dat inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Daartoe werken we 
er aan om de inwoners zo lang dit mogelijk en wenselijk is zelfstandig thuis te laten wonen. We 
voorzien zo goed mogelijk, direct of indirect, in de diverse ondersteuningsbehoeften van inwoners. We 
zorgen voor goed ingerichte woonservicegebieden. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers 
om in dit doel te voorzien. 

Doel: Inwoners voorzien in hun ondersteuningsbehoefte 
Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat inwoners worden voorzien in hun 
ondersteuningsbehoefte. Inwoners worden gestimuleerd en ondersteund om nog meer op eigen 
kracht en samen met het eigen netwerk te komen tot oplossingen. De inwoner en zijn omgeving staan 
daarbij centraal. We stimuleren inwoners op hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden in te 
zetten. Daar waar nodig zetten we een maatwerkvoorziening in om in de ondersteuningsbehoefte van 
de inwoner te voorzien. 

Doel: Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid nu en in de toekomst 
We bevorderen het bewustzijn onder de inwoners van hun eigen verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Inwoners worden gestimuleerd en ondersteund om in eerste instantie op eigen kracht 
en gezamenlijk met de mensen uit hun omgeving tot oplossingen voor problemen te komen. 
 

Subdoel: Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend 
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Activiteiten 
 VOORSTEL: Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein 

VOORSTEL Financiën Wmo en Jeugd 
De financiën sociaal domein blijven ook in 2022 en verder onze nadrukkelijke aandacht vragen. Net 
als in eerdere documenten begint dit thema met onvoldoende Rijksfinanciering. Op het moment van 
schrijven (mei 2021) loopt een arbitrage tussen VNG en het kabinet over extra structurele middelen op 
het gebied van jeugd. Ondanks dat is aangetoond dat gemeenten jaarlijks structureel fors financiële 
middelen tekort komen (zie ook het AEF-rapport), is er nog steeds geen duidelijkheid over de 
toekomstige (structurele) financiering. Ondertussen is door lobby wel een extra 
incidentele compensatie door het kabinet toegezegd voor 2021. Het gaat landelijk om € 613 miljoen.  
Dit is deels voor de huidige financiële nood, maar vooral ook om knelpunten in bijvoorbeeld de acute 
zorg in de jeugdGGZ aan te pakken. Het exacte effect voor Twenterand is nog niet bekend. Hoe dan 
ook, wij blijven binnen ons vermogen inzetten op transformatie in het sociaal domein. Met andere 
woorden, we streven vernieuwing(en) en efficiëntere inzet van middelen na in het sociaal domein. De 
uitkomsten van de recente cijfers op de nieuw gedecentraliseerde taken per 2015 kennen per saldo 
bemoedigende uitkomsten, maar kijkend naar de rekeninguitkomsten 2020 en de ramingen in de 
huidige begroting dienen ook een aantal aanpassingen in deze kadernota plaats te vinden. 
a) Woonplaatsbeginsel Jeugdwet 
De wetswijziging woonplaatbeginsel Jeugdwet, die regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk 
is voor de jeugdhulp, is zoals u weet uitgesteld naar 2022 en inmiddels is er nadere informatie 
beschikbaar hoe dit wordt verrekend met gemeenten via de herijking algemene uitkering (per 2023). 
Via een CBS-simulatie komen er lagere kosten voor Twenterand, maar dat betekent tegelijkertijd ook 
een lagere algemene uitkering. Voor de meeste gemeenten verloopt dit (als de cijfers kloppen) 
budgetneutraal. In onze begroting is al structureel rekening gehouden met 1 miljoen lagere kosten. Dit 
moet worden bijgesteld naar nul en dat betekent per saldo een nadeel van 1 miljoen vanaf 2023. 

Voorstel i/s Financieel 
    v/n 

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet s 
€1.000.000 
(vanaf 
2023 e.v.) 

n 

b) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning. 
Naast het bemoedigende beeld voor Wmo-begeleiding, blijkt dat voor de Wmo-voorzieningen het 
beeld minder rooskleurig is. Huishoudelijke ondersteuning en Woonvoorzieningen vergen extra 
middelen. Er zijn meer aanvragen, onder andere door het abonnementstarief, de vergrijzing/langer 
zelfstandig thuis wonen en ook tariefstijgingen voor huishoudelijke ondersteuning. De jaarrekening 
2020 bevestigt dit (zie de jaarrekening voor een uitgebreide toelichting). Om budgettair hierop in te 
spelen nemen wij € 300.000,- structureel extra op in deze kadernota.  
Om op de geschetste financiële perspectieven te anticiperen wordt gekeken naar kostenbesparingen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het invoeren van een was- en strijkservice. Zie hiervoor 
elders onder deze doelenboom. Initiatieven die al eerder zijn ingezet en vruchten afwerpen worden 
voortgezet. Zo wordt de lijn die al is ingezet op het gebied van jeugd rond de beïnvloeding van externe 
verwijsprocessen, de praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts en de blijvende inzet van het 
voorliggend veld onverminderd doorgezet. Ondanks alle inspanningen blijven er ook risico's als 
openeinderegelingen, vergrijzingseffecten en denken wij aan de effecten van corona. Welke effecten 
heeft dit bijvoorbeeld op de problematiek onder jeugd en volgt er mogelijk nog een zogenaamde 
boeggolf?  Al met al betekent dit dat ook deze kadernota met de nodige onzekerheden tot stand is 
gekomen. 

Voorstel i/s Financieel v/n 

Wmo voorzieningen en HO s € 300.000 n 

 

Subdoel: Algemene maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend 
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Activiteiten 
 ONTWIKKELING: Versterken voorliggend veld 

Middelen voorliggend veld 
In het sociaal domein is Transformatie met hierbij een effectieve inzet van het voorliggend veld een 
wezenlijk onderdeel van onze visie. Sinds 2015 regisseren wij nadrukkelijk hierop, bevorderen 
vernieuwing en wordt meebewogen met de ontwikkelingen. Zo zijn er (goedkopere c.q. 
laagdrempeliger) alternatieven ontstaan voor geïndiceerde zorg, zoals inlopen in de kernen met name 
voor ouderen, gezinswerkers en de poh'ers jeugd. Ook kwamen er kernteams waarbij voorliggend 
veld ging participeren. De effectiviteit van het voorliggend veld heeft mede door een datagedreven 
aanpak ook steeds meer aandacht gekregen. Dit alles is niet van de één op de andere dag geregeld 
(het kost tijd voordat interventies in het sociaal domein goed werken), maar stappen worden gemaakt. 
We werken stap voor stap, vanuit de meest kansrijke dossiers. Met onze instellingen wordt dus steeds 
gekeken of we de juiste dingen met elkaar doen voor de doelgroep (vragers om ondersteuning) en of 
het ook werkt wat we doen. Uiteraard wordt ook gekeken naar hoe instellingen zich tot elkaar 
verhouden, immers voor de buitenwereld, kan alles op elkaar lijken. 
Voor het kunnen uitvoeren van werkzaamheden door instellingen zijn middelen nodig, die veelal via 
subsidies worden verstrekt. Om de extra druk op het voorliggend veld te verlichten is er zowel in 2020 
als 2021 door de raad €75.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Door de samenwerking in de 
kernteams wordt meer casuïstiek opgevangen in het voorliggend veld. In deze kadernota is 
afgewogen, gezien de financiële situatie, of het mogelijk en wenselijk is om deze middelen nogmaals 
beschikbaar te stellen. Wanneer deze middelen in 2022 nog een keer toegekend worden, zullen deze 
als structurele subsidie bij de instellingen worden. Gezien de huidige overschrijding van het 
subsidieplafond is dit niet wenselijk. Ook is het van belang om het nieuwe subsidiebeleid dat in 
ontwikkeling is mee te nemen, waar ook duidelijker zal moeten worden hoe we ons onderling 
verhouden en hoe er met subsidie en inkoop betere sturing kan plaatsvinden. De extra middelen 
worden dus nu niet opgenomen en de instellingen vallen hiermee terug naar hun basissubsidie. Het 
wegvallen van de middelen zal een effect hebben op de dienstverlening van de instanties en dus op 
onze inwoners. Deze keuze wat gehandhaafd moet worden, doen we niet alleen. Er wordt in dialoog 
samen met de instanties gekeken waar de prioriteiten in de dienstverlening liggen. Wettelijke taken en 
(kosten en maatschappelijk) effectief aanbod krijgen wat ons betreft voorrang. In het kader van de 
subsidieaanvragen 2022 zullen wij dit gesprek voeren en wordt duidelijk wat de gevolgen zijn. Het 
college zal dit najaar de resultaten beoordelen en indien er substantieel ongewenste effecten zijn, 
komen we er bij de gemeentebegroting op terug. 
 

 VOORSTEL: Algemene voorziening was- en strijkservice 
Algemene voorziening was- en strijkservice 
Gemeente Twenterand wordt, net als vele gemeenten, geconfronteerd met oplopende kosten binnen 
de Wmo door vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief. Dit effect wordt met name gezien 
bij huishoudelijke ondersteuning (HO), maar ook bij andere voorzieningen zoals wonen. 
De was- en strijktaken maken onderdeel uit van de HO. Een manier om grip op de kosten te houden 
en de HO toekomstbestendig te maken is de was- en strijktaken uit de maatwerkvoorziening te halen 
en deze als een algemene voorziening aan de inwoners aan te bieden in de vorm van een was- en 
strijkservice. Vele andere gemeenten hebben dit ook al gedaan en zijn succesvol gebleken in het 
realiseren van een kostenbesparing. 
Het opzetten van een was- en strijkservice als algemene voorziening betekent dat de was niet langer 
thuis gewassen wordt door de vaste eigen hulp. De was wordt thuis opgehaald, op een centraal punt 
gewassen en weer thuis schoon geleverd. Wie geen gebruik wenst te maken van deze was- en 
strijkservice moet dit zelf op een andere manier oplossen, bijvoorbeeld door het inzetten van het eigen 
netwerk. Als de was- en strijkservice door individuele omstandigheden geen goede oplossing is blijft 
een maatwerkvoorziening altijd mogelijk. 
Deze service kan worden uitgevoerd door een partner uit het voorliggend veld. Dit kan een 
commerciële aanbieder zijn of een maatschappelijke partner. De gemeente ziet bijvoorbeeld kansen 
om de was- en strijkservice uit te laten voeren door een samenwerking van Voetbalvereniging 
DOS’37, De Twentse Zorgcentra en inVia. Deze partners hebben in 2019 een subsidie ontvangen 
vanuit het Innovatiefonds Sociaal Domein. Met deze gelden zijn wasmachines op de 
voetbalvereniging gerealiseerd.  
De was- en strijkservice biedt kansen om mensen met een uitkering of op een andere manier een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben te laten participeren in deze voorziening. De algemene 
voorziening zorgt dus voor een daling in de kosten op de HO enerzijds en wellicht ook op de 
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uitkeringsuitgaven anderzijds. Het doel voor 2022 en verder is om minimaal € 50.000,- minder te 
besteden aan de uitvoering van was- en strijktaken ten opzichte van de begroting 2021. 

Voorstel i/s Financiën v/n 

Algemene voorziening was- en strijkservice s € 50.000 v 

 

 VOORSTEL: Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer 
Continuering Automaatje Twenterand 
Automaatje is halverwege 2019 gestart en kende direct een voorspoedige groei, zowel qua aantallen 
deelnemende reizigers als qua aantal vrijwillige chauffeurs. Bij Automaatje snijdt het mes aan twee 
kanten: sociaal contact voor reiziger èn chauffeur en dus een vorm van eenzaamheidsbestrijding, en 
het tegen lage kosten voorzien in een behoefte aan lokale en regionale mobiliteit van (veelal) 
alleenstaande inwoners. Een groei die voorjaar 2020 gestagneerd werd t.g.v. corona maar waar door 
een tijdelijke omvorming tot Belmaatje, een positieve draai  aan werd gegeven. Inmiddels verzorgt 
AutoMaatje  coronaproof weer het vervoer voor medisch noodzakelijke ritten en voorziet het in 
vaccinatie- en testvervoer. Corona maakt dat het project niet volledig heeft kunnen draaien. Zodra de 
situatie het toelaat worden de normale ritten weer uitgevoerd en vindt er een intensieve 
promotiecampagne plaats om de eerder ingezette groei te continueren en om als voorliggende 
voorziening tot volle wasdom  te komen. Gezien de maatschappelijke en demografische 
ontwikkelingen, evenals de stijgende (vervoers-)kosten in het sociale domein, wordt een verdere 
voortzetting van AutoMaatje in 2022 aanbevolen. Een bedrag van € 36.000,- wordt daarom eenmalig 
opgenomen, ten laste van de reserve sociaal domein. 

Voorstel i/s Financiën v/n 

Continuering Automaatje Twenterand i € 36.000 n 

  
 

 VOORSTEL: Gastgezinnen Evenmens 
Gastgezinnen Evenmens 
Eind 2019 heeft Stichting Evenmens Twenterand middelen vanuit het innovatiefonds verkregen om de 
pilot Gespecialiseerde Gastgezinnen te starten. De gastgezinnen zijn gestart als ondersteuning voor 
gezinnen met kinderen met een (lichte) zorgvraag of jonge mantelzorgers die opgroeien in een gezin 
met zorg. De vrijwillige gastgezinnen vangen deze kinderen op. Via Evenmens hebben zij een training 
gehad om zich te specialiseren hierin. Er zijn 13 gastgezinnen ingeschreven in Twenterand. Eind 2020 
waren er in totaal 10 koppelingen geweest, waarbij 14 kinderen zijn geholpen. De inzet van een 
gastgezin ontlast ouders en jonge mantelzorgers, waardoor geïndiceerde zorg wordt uitgesteld of niet 
nodig is. De kosten van gastgezinnen waren hiermee € 21.000 lager dan wanneer reguliere zorg was 
ingezet (uitgaande van één dagdeel geïndiceerde zorg per week). Gezien het succes van de 
gastgezinnen is het voorstel om deze op te nemen in het reguliere aanbod van Evenmens 
Twenterand. Dit zal €6.502 kosten (structureel). 

Voorstel i/s Financiën v/n 

Gastgezinnen Evenmens s € 6.502 n 
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Metingen en verplichte indicatoren 
Beleidsdoelen Begroot 

2022 
Begroot 

2021 
2020 2019 2018 2017 2016 Bron    

 Maatwerkvoorzieningen zijn toereikend     

Toegekende maatwerkvoorzieningen totaal 3600 3600 3434 3325 2756 2680 2404 Interne systemen    

Algemeen maatschappelijke voorzieningen zijn toegankelijk en toereikend    

Aantal mantelzorgers dat de waardebonnen 
heeft ontvangen 

1000 1000 986 1003 682 649 645 Stichting 
Evenmens 

   

Aantal individueel ondersteunde 
mantelzorgers 

350 450 306* 162 203* 455 413 Stichting 
Evenmens 

   

Aantal behandelde cliëntsystemen 350 350 437 454 400 322 270 Avedan 
Maatschappelijk 

werk 

   

Aantal behandelde cliënten 220 220 252 275 313 210 210 MEE IJsseloevers    

Aantal verzekerden collectieve 
zorgverzekering 

1200 1185 1221 1416 1408 1475 1849 
(1/6) 

Menzis    

            
*In 2018 is er op een andere manier en met een ander systeem geregistreerd. De korte contacten zoals doorverwijzingen, 
korte vragen en deelname aan cursussen zijn niet meer meegenomen om een beter beeld te krijgen van de individueel 
ondersteunde mantelzorger. 
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Doelenboom Gezondheidszorg 

Doelenboom 

 
Beoogd maatschappelijk effect 
Inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond. 

Doel: De gezondheid en vitaliteit van inwoners is bevorderd 
Volgens het concept voor positieve gezondheid, is gezondheid “het vermogen zich aan te passen en 
een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het 
leven”. Gezondheid is nauw verbonden met andere leefgebieden van inwoners. Dit maakt een 
integrale aanpak voor het verbeteren van de gezondheid noodzakelijk. Voor de gemeente is het van 
belang dat haar inwoners gezond en vitaal zijn. Door het bevorderen van gezondheid en vitaliteit 
kunnen zorgkosten verminderden en soms wel voorkomen worden. Inwoners die gezond en vitaal zijn 
kunnen daarnaast een grote bijdrage leven aan de samenleving door bijvoorbeeld het uitvoeren van 
vrijwilligerswerk. 

Doel: De gezondheid van inwoners is beschermd 
Naast het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van inwoners is het ook nodig om deze 
gezondheid te beschermen. Er zijn meerdere bedreigingen die de gezondheid van mensen kunnen 
schaden. Door het organiseren van beschermingsmaatregelen probeert de gemeente dit te 
voorkomen. Gezondheidsbescherming is het geheel van activiteiten en maatregelen dat er toe 
bijdraagt dat mensen minder worden blootgesteld aan schadelijke omstandigheden. 
  
 

Subdoel: Inwoners zijn zich bewust van de invloed van leefstijl op hun gezondheid 
 

Activiteiten 
 VOORSTEL: Uitvoeren innovatiefonds Sociaal Domein 

Twenterand vindt het belangrijk om vernieuwing aan te jagen in het sociaal domein, maar ook kosten 
te besparen. Innovatie gaat niet vanzelf en diverse zaken worden aangevraagd. Goed voorbeeld zijn 
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de gespecialiseerde gastgezinnen (zie elders in deze kadernota). Het innovatiefonds is op dit moment 
de enige mogelijkheid om incidenteel te investeren in het sociaal domein, omdat er binnen de huidige 
subsidieverordening geen ruimte voor is. Op termijn heeft het de voorkeur om het innovatiefonds 
onderdeel te laten uitmaken van het subsidiebeleid, hier wordt al rekening mee gehouden. Dit 
betekent echter wel dat er incidentele middelen van 50.000 euro voor 2022 nodig zijn. Deze komen 
ten laste van de reserve sociaal domein. 

Voorstel i/s Financiën v/n 

Innovatiefonds i € 50.000 n 

 

Subdoel: Hulp in nood is geboden waar nodig 
 

Activiteiten 
 VOORSTEL: Voortgang pilot Scheidingspunt 

In september 2021 loopt na een periode van anderhalf jaar de pilot Scheidingspunt af.  Na een 
vliegende start is het aantal zaken in het voorjaar van 2021 gedaald. De verwachting is echter dat er 
in de tweede helft van 2021 een toename zal zijn van het aantal scheidingen, mede vanwege corona-
effecten. Voorstel is om deze pilot met een jaar te verlengen vanwege de zeker aanwezige 
problematiek en om de pilot een betere kans te geven.  Het Scheidingspunt onderdeel van het 
coalitieakkoord en oog houden voor de schadelijke effecten van scheiding, met name voor kinderen 
vinden wij belangrijk. Hiervoor is een incidenteel budget van € 55.200 nodig. Deze komt ten laste van 
de reserve sociaal domein. 

Voorstel i/s Financiën v/n 

Voortgang pilot Scheidingspunt i € 55.200 n 

 

Metingen 
Beleidsdoelen Begroot 

2022 
Begroot 

2021 
2020 2019 2018 2017 2016 Bron         

 Hulp is geboden waar nodig                 

Aantal beschikbare en in kaart gebrachte 
AED's (incl. AED's in particulier eigendom) 

83 83 81 80 88 90 90 Hartslagnu.nl         

Minimaal aantal inwoners uit Twenterand 
die staan ingeschreven op 
www.hartslagnu.nl 

920 nnb 917 900 1.039 1.166 1.011 Hartslagnu.nl         

Mate waarin hulpverlening bij tijdelijk 
huisverbod wordt aangeboden (%)* 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Avedan 
Maatschappelijk 

werk 

        

Mate van acceptatie hulpverlening bij 
tijdelijk huisverbod (%) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Avedan 
Maatschappelijk 

werk 

        

Aantal basisscholen met voorlichting over 
middelengebruik 

21*** 21 2** 17 8 - - Tactus 
Verslavingszorg 

        

                 
* Tot en met augustus 2020 gaat het om 3 thv's in de gemeente Twenterand         
** In verband met de coronamaatregelen zijn verschillende voorlichtingen niet doorgegaan. Met de scholen is 
afgestemd hoe hiermee om te gaan. 

        

        *** In verband met de coronamaatregelen hebben er 7 scholen tot aan de zomervakantie voorlichtingen afgenomen. 
De aantallen voor de tweede helft na de zomervakantie zullen wederom afhankelijk zijn van corona.         
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Doelenboom Onderwijs 

Doelenboom 

 
Beoogd maatschappelijk effect 
Iedere inwoner is zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam 

Doel: Onderwijsachterstanden zijn teruggedrongen 
Het doel van onderwijsachterstandenbeleid is in een vroegtijdig stadium achterstanden en problemen 
bij kinderen signaleren. Zo kan tijdig de juiste ondersteuning geboden worden en hebben kinderen op 
vervolgonderwijs een betere start.  Tevens hopen we met deze preventieve inzet in de 
toekomst minder vaak jeugdhulpvoorzieningen in te zetten. 

Doel: Laaggeletterdheid is afgenomen 
Laaggeletterden zijn niet in staat gedrukte of geschreven informatie te gebruiken en kunnen hierdoor 
minder goed functioneren in de 
samenleving, thuis en op het werk. Onze doelstelling is om te komen tot een vermindering van de 
laaggeletterdheid in Twenterand met als resultaat een grotere kans op geluk, gezondheid en groei van 
onze inwoners.  
  

Doel: Onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk 
De voorzieningen voor onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoen aan de normen die in de 
lokale verordeningen zijn vastgelegd. Tevens zorgt de gemeente dat er in specifieke gevallen extra 
ondersteuning beschikbaar is voor kinderen in 
aanvulling op een passende onderwijsplek, zoals het passend onderwijs beoogt. 
 

Subdoel: afname van het aantal inwoners die laaggeletterd zijn 
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Activiteiten 
 VOORSTEL: verlenging actieplan laaggeletterdheid 

In het coalitieakkoord krijgt het bestrijden van laaggeletterdheid prioriteit. Het is essentieel om 
inwoners mee te laten doen aan de samenleving.  Laaggeletterde inwoners kunnen bijvoorbeeld 
taalcursussen volgen die worden aangeboden door het ROC van Twente of via het Taalpunt 
Twenterand. Er wordt momenteel bekeken hoe (na afloop van het huidige actieplan) hier verder 
invulling aan zal worden gegeven na 2021. Aangezien die ontwikkeling nog loopt en om het huidige 
niveau te kunnen handhaven, wordt voorgesteld het huidige budget van 2021 ook voor 2022 op te 
nemen. Het gaat om een bedrag van € 25.875 euro, te dekken uit de reserve Sociaal Domein. 

Voorstel i/s Financiën v/n 

Verlenging actieplan laaggeletterdheid i € 25.875 n 

 

Subdoel: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer voldoet aan vastgestelde norm 
 

Activiteiten 
 ONTWIKKELING: Onderwijshuisvesting en IHP 

Er zijn diverse ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting: het leerlingenaantal van SBO 
De Sleutel is behoorlijk gegroeid en lijkt structureel. De belangrijkste ontwikkeling is echter de 
Oranjeschool: de noodzaak voor vervangende nieuwbouw is in het college besproken. Er is ook een 
relatie met gebiedsontwikkeling. Samen met de school zijn we in gesprek over de  planning en de 
consequenties. Als realisatie in 2023 aan de orde is - waar we nu van uitgaan - moet er worden 
bekeken wat dit in de tussentijd betekent voor de gemeentelijke zorgplicht. Er is een Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) in ontwikkeling dat verantwoordelijkheden, planning, medegebruik en kosten 
meer in zicht moet brengen. Tot slot kan er een relatie zijn met leegstaand vastgoed dat ingezet kan 
worden als alternatief in plaats van extra investeren bij de groei van scholen. 
 

Metingen 
Beleidsdoelen Begroot 

2022 
Begroot 

2021 
2020 2019 2018 Bron    

 Laaggeletterdheid is afgenomen          

Aantal peuters dat wordt bereikt (zowel reguliere peuters als 
doelgroeppeuters (VVE)) 

nnb nnb 418 313 170 Opgave 
instellingen 

   

Aantal cursisten die een taalcursus volgen bij het ROC 20 20 38 40 50  ROC    

Aantal cursisten aangemeld via Taalpunt 40 30 31 90 37 Taalpunt    

          

Nieuwe indicatoren 2022 2021 2020  2019     

Aantal leerlingen leerlingenvervoer 335 310 298 282    
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Doelenboom Jeugd 

Doelenboom 

 
Beoogd maatschappelijk effect 
Evenwichtig opgroeiende jeugd, die actief deelneemt aan de maatschappij. 

Doel: Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd op alle 
leefgebieden 
De meeste jeugdigen groeien probleemloos op, ouders zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk. 
Daarnaast zijn er voldoende voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, cultuur, educatie, 
gezondheid en vrije tijd waarin de Twenterandse jeugd zich kan ontwikkelen. 

Doel: Er is preventie van problemen bij jeugd 
De gemeente wil voorkomen dat lichte opvoed- of opgroeivragen uitgroeien tot zorgvragen. 

Doel: Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders 
Voor ouders en jeugdigen waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat alles vanzelf goed verloopt, is 
aanvullende ondersteuning of zorg nodig om ook voor hen de kans om evenwichtig op te groeien 
mogelijk te maken of te vergroten. We streven naar effectieve en efficiënte ondersteuning en zorg 
waarmee we de eigen kracht van ouders en jeugdigen versterken met als doel dat ze zo snel mogelijk 
en zo goed mogelijk hun eigen leven (weer) vorm kunnen geven. De gemeente heeft op grond van de 
Jeugdwet een jeugdhulpplicht, die waarborgt dat jeugdigen de hulp ontvangen die zij nodig hebben. 
Met deze verantwoordelijkheden heeft de gemeente meer instrumenten in handen om hierop te 
sturen. 
 

Subdoel: Jeugd in (tijdelijk) kwetsbare posities wordt ondersteund 
 

Activiteiten 
 VOORSTEL: Beschikbaar stellen en toewijzen van jeugdhulp 

Versterking OZJT (regionale taken zorg en jeugdhulp in Twente) 
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Een belangrijk deel van de taken voor jeugdhulp en ondersteuning regionaal belegd. Hiertoe is binnen 
de regio OZJT (Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente) in het leven geroepen. Een kleine 
organisatie, die met inzet van gemeenten de regionale taken vormgeeft.  Op verzoek van regionale 
bestuurders heeft OZJT een meerjarenperspectief gemaakt waarin staat wat nodig is om alle 
kerntaken te kunnen uitvoeren. Al enige tijd zien wij druk op de bezetting van OZJT.  Taken als bijv. 
contractmanagement en de financiële toetsing van dossiers (bijvoorbeeld bij aanbieders in problemen) 
vergen meer dan er bezetting is. Na een eerste verkennend overleg hierover in de bestuurscommissie 
OZJT blijkt er ons inziens erkenning voor deze vraag.  Echter gezien de vele ontwikkelingen (landelijk 
[ jeugdwet/regiovisie- Norm voor Opdrachtgeverschap] en regionaal [bijvoorbeeld de GezondheidsGR 
- waarop werken we samen] en gezien de financiële positie van gemeenten) gaan wij er van uit dat 
eerst tijdelijk versterking zal plaatsvinden. Wij nemen nu daarom incidenteel € 27.000,- op (2 jaar 
lang), ten laste van de reserve sociaal domein. In de begroting 2022 zal de formele uitkomst van 
regionale besluitvorming worden verwerkt. 

Voorstel i/s Financiën v/n 

Versterking OZJT i 
€27.000  
(voor 2 
jaar) 

n 

 

 VOORSTEL: Veilig Thuis Twente 
Alternatieve financiering Veilig Thuis Twente 
Veilig Thuis Twente (VTT) had extra formatie nodig als gevolg van de aangescherpte meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierdoor kwamen meer meldingen over inwoners binnen bij 
VTT. Om wachtlijsten te voorkomen was onder andere extra formatie nodig. In de begroting van 2021 
is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage om deze extra formatie mee te financieren. Het 
Rijk heeft echter aan centrumgemeente Enschede geld uitgekeerd waarmee de extra formatie voor 
VTT gefinancierd kan worden. Hiermee vervallen de gemeentelijke kosten voor deze extra formatie en 
is het bedrag nu ingebracht als structurele besparing (€ 31.400) bij de kadernota. 

Voorstel i/s Financiën v/n 

Veilig Thuis Twente s  € 31.400 v 

 

 ONTWIKKELING: Regiovisie jeugd 
Gemeenten hebben de taak om voor hun inwoners de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben 
mogelijk te maken. Alle Nederlandse gemeenten geven met de ‘norm voor opdrachtgeverschap’ aan 
hoe zij dit per regio willen organiseren en financieren voor de langere termijn. Voor jeugdhulp werken 
de Twentse gemeenten met betrokkenen, waaronder uw raad, een regiovisie uit die dit najaar 2021 
aan uw raad wordt aangeboden. De regiovisie omvat een blijvende lerende kijk op het Twentse 
zorglandschap en zal ook praktische uitwerking en een vervolg in 2022 krijgen. Uw raad wordt hier 
nader over geïnformeerd. 
In de regiovisie wordt ook bepaald wat er lokaal en wat er regionaal georganiseerd dient te worden. 
Dat kan gaan over een sociale basisinfrastructuur (zoals het voorliggend veld), vrijwillige jeugdhulp en 
gedwongen jeugdhulp. Regionaal en lokaal proberen we problemen bij opvoeden en opgroeien te 
voorkomen of zo snel mogelijk te signaleren. Naast inwoners zelf heeft het lokale voorliggend veld hier 
een belangrijke rol in. Een voorbeeld hiervan is het jongerenwerk. Ook zetten we in op directe 
jeugdparticipatie. 
 

 VOORSTEL: Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en 
Raad voor kinderbescherming 
Continueren derde gezinswerker 
Het continueren van de derde gezinswerker in 2022 vraagt een incidentele investering van € 69.304,- . 
De middelen voor deze derde gezinswerker zijn voor het jaar 2021 toegekend. De businesscase 
onder het gezinswerk laat zien dat de investering wordt terugverdiend én duurdere zorg voorkomen 
wordt. Een gezinswerker is goed geworteld in het lokale netwerk, laagdrempelig en kan snel een gezin 
helpen bij het voorkomen van zwaardere problematiek. Ook kan de gezinswerker vrij lang in een gezin 
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werken, snel beschikbaar zijn en is deze laagdrempelig voor het gezin waardoor een goede en snelle 
inschatting gemaakt kan worden van de problematiek. Door korter op de bal te zitten, kan eerder 
ingegrepen worden, wordt problematiek minder zwaar en kunnen duurdere zorgkosten bespaard 
worden. De dekking wordt gevonden in de reserve Sociaal Domein. Gezien de financiële situatie van 
de gemeente is slechts een eenmalige bijdrage mogelijk. 

Voorstel i/s Financiën v/n 

Continueren derde gezinswerker i € 69.304 n 

 

Metingen en verplichte indicatoren 
Beleidsindicatoren Begroot 

2022 
Begroot 

2021 
2020 2019 2018 2017 2016 Bron 

Voor alle jeugdigen zijn er voldoende en toegankelijke voorzieningen 

Aantal activiteiten dat door jongeren zelf 
wordt georganiseerd bij St. Zorgsaam 
Twenterand (SZST) 

60 60 42 56 70 99* 140* Stichting 
ZorgSaam 

Twenterand 
(SZT) 

Waar nodig is er ondersteuning en zorg voor jeugdigen en ouders 

Aantal bezoekers CJG Loket 80 80 34 64 82 108 63 SZT 

Aantal Bezoekers website Loes.nl 300.000 300.000 364.556 337.134 296.265 333.714 322.316** SZT/GGD 

Aantal uitgevoerde trajecten BOR 5 5 3 5 4 8 7*** Humanitas 

Aantal uitgevoerde trajecten Homestart 5 5 1 2 1 4 1*** Humanitas 

Er is een sluitende keten van tijdige vroeg signalering en doorgeleiding naar ondersteuning en zorg 

Aantal jongeren gemeld in het 
zorgnetwerk door SZT 

65 60 74 46 57 117 104**** SZT 

Kwetsbare jeugd incl. jeugdgroepen wordt/ worden ondersteund 

Aantal individuele coaching plannen door 
SZT 

25 20 17 20 13 18 31 SZT 

Aantal jeugdige/jongvolwassen 
vrijwilligers dat betrokken is bij het 
jongerenwerk van SZT 

175 175 24 108 188 215 197 SZT 

Een overzicht van vrij toegankelijke 
voorzieningen per kern. 

1 1 1 1 gereed -   

Totaal aantal jeugdhulpvoorzieningen* 1300 1300 1292 717 951 874 822 Interne 
systemen 

totaal aantal jeugdigen uniek 700 700 733 - - - - Interne 
systemen 

Er is een expertisecentrum duurzame 
gezinsvormen gerealiseerd 

Ja Ja Nee      

er is een regionaal meldpunt 
loverboyproblematiek / mensenhandel 
Twente gerealiseerd 

Ja Ja Nee      

* In samenwerking met professionals. 
** Bezoekers worden niet meer per gemeente geregistreerd, voor 2013 werd dit nog wel gedaan. 
*** Zowel koppelingen als consulten 
**** 2016 laat een explosieve groei zien, dit heeft enerzijds te maken met de manier van registreren, anderzijds is er een 
toename van jongeren (tot 23 jaar) én van ouders, die steeds meer be-kend zijn met de functie van het jongerenwerk in de 
preventieve sfeer, en contact zoeken met en een beroep doen op jongerenwerkers bij (beginnende) problemen. 
* het betreft het aantal indicaties per jaar voor zorg en natura en persoonsgebondenbudget tesamen 
         
         


