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aatwerkdienstver
telling 

deren van zelfstand

unnen wonen)  

nwoners met een  

king 

rken van de rechtm

ring van de Wmo-ta

patiewet; zorgdrag

besteding van finan

len in overeenstem

t en de gestelde do

uatie huishoudelijk

steuning en Wmo-b

ngen (Wmo) 

rlening 18+ 
Ac

digheid (langer Op
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 Opstellen v

 Aanpassen v

xpertise inhuren vo

ndersteuning en W

gel  

systeem (rechtmati

monitoring) 

stwording creëren

om signalen op te p

n de gemeentelijke

voor handhaving , u

n de gemeentelijke

an een fraudeprot

n toezicht rechtmat

an een risicoanalys

van beleidsregels

or aanbesteding co

mo-begeleiding die

igheid, doelmatigh

 

pakken, uitvoering 

 organisatie 

uitvoering daarvan

 organisatie 

ocol (opschalen) 

tigheid Wmo 2015

se 

ontracten huishoud

e op 1 januari 2021

  

 

 

 

 

AM

ex

sta

vo

Inb

wo

co

Voort
 

heid,  

 

Zie

daarvan 

 

* 

 In 

ho

ve

kw

ge

bin

ge

ve

pro

be

he

delijke 

1 aflopen 

 

 

 

 

De

ee

vo

co

MW, inkoop maatw

tra inzet van tolken

atushouders. De ni

or een klein gedee

burgering die per 1

orden achteraf per 

ronacrisis verlaat). 

tgang en toelicht

e 6.7.1.2 voor uitwe

verband met de hu

old’ gezet. Een proj

rder uitgewerkt, w

waliteit wordt meeg

ezocht bij het proje

nnen de participati

emeente op handha

rwachting was dat

ojectplan kon word

ehaald. Het proces w

ervat. 

e contracten voor W

en jaar verlengd. Er 

orbereiding voor d

ntracten per 2022

werk bij Vluchteling

n en budgettrainin

euwe werkwijze an

elte al op de nieuwe

 juli 2021 ingaat. D

kwartaal betaald (

 

ting 

erking hiervan en s

uidige crisis is dit p

ectplan hiervoor w

waarbij ook toezicht

genomen. Aansluit

ct omtrent handha

ewet. De visie van 

aving is hierin bepa

t in 1e kwartaal van 

den vastgesteld, da

wordt zo spoedig m

Wmo begeleiding w

zal worden gestar

de inkoop voor nieu

. Het gevraagde bu

44 

enWerk, 

ngen aan 

nticipeert 

e Wet 

De facturen 

(door 

status 

roject ‘on 

wordt nog 

t op 

ting wordt 

aving 

de 

alend. De 

dit jaar een 

at is niet 

mogelijk 

worden met 

rt met de 

uwe 

udget voor 



 

 

 
T

6.71.4 Inwone

zelfred

particip

Taakveld 6.72 Ma
Nr. Doelst

6.72.1 Intensi

wachtl

zorgkw

6.72.2 Preven

inwone

zorgko

6.72.3 Vitale d

samen

het we

verlage

6.72.4 Vitale d

ers ondersteunen i

dzaamheid, zelfstan

patie 

aatwerkdienstver
telling 

veren jeugdteams 

ijsten te voorkome

waliteit te verhogen

ntie, gericht op het 

ers en het verlagen

osten 

dorpen en een acti

leving en preventie

elzijn van inwoners 

en van de zorgkost

dorpen en een acti

n hun 

ndigheid en 

Ink

be

lic

rlening 18- 
Ac

om 

en en 

n 

Uit

jeu

Inz

Cr

vo

welzijn van 

n van de 

De

uit

eve 

e, gericht op 

en het 

ten 

Uit

be

be

of

go

en

eve Str

koop van onderste

eschermde woonom

hte verstandelijke 

ctiviteit / maatreg

tvoeren van divers

ugdteams/huisarts

zetten extra GGZ-e

eëren extra arbeid

oorkomen 

eelnemen aan de d

tkomsten besluit n

tvoeringsprogramm

estaande uit diverse

egeleiden ouders e

fline platform(s) , i

oede preventieve in

n borgen en bewus

ructureel maken va

uning (zorg in natu

mgeving ten behoe

beperking (LVB) 

gel  

e pilots, waaronde

en en jeugdteams 

expertise in de jeug

splaatsen in jeugd

iscussie over solida

emen hierover van

ma ‘It takes a villag

e inspanningen wa

n professionals in h

nwoners en partije

nitiatieven te kome

twordingsacties 

an een verzameling

ura) met betrekking

eve van mensen me

er samenwerking 

op VO-scholen 

gdteams 

teams om wachtlij

ariteit en op basis v

naf 2020 

ge to raise a child’, 

aronder: 

het opzetten van o

en stimuleren om m

en en deze te onde

g subsidies. introdu

  

 

 

 

 

de

wo

Wm

ko

Zo

zo

co

Te

g 

et een 

 Vo

wo

reg

ge

Voort
 

sten te 

 De

jeu

ure

is v

inv

Im

van  He

online en 

met 

ersteunen 

 He

vo

uctie van  Pe

e gespecialiseerde i

ordt opgenomen in

mo huishoudelijke 

ersbepaling voor d

oals het er nu uitzie

rginkoop rond krijg

ntracten aflopen. D

enzij de huidige cris

oorbereiding region

onen is gestart in m

gio Zuid Hollandse

evolg van Corona m

tgang en toelicht

e pilots huisartsen e

ugdteams hebben 

en GGZ en extra fte

voor de jaren 2020

vesteringsbudget s

mpuls Jeugd. De pilo

et besluit over solid

et platform is van s

or ouders en profe

er 2020 is een aanta

inkoop van Wmo b

n de perspectiefno

zorg zijn we gesta

de inkoop hiervan.

et kunnen we toch 

gen voor de huidig

Dus op tijd voor he

sis verergerd.   

nale inkoop Besche

maart in samenwer

 Eilanden. Grote tij

maatregelen. 

ting 

en op het VO zijn g

de beschikking ove

e voor de reguliere

0 en 2021 bekostigd

sociaal domein en d

ots worden verder 

dariteit is genomen

tart gegaan. Er zijn

essionals. 

al subsidies structu

45 

egeleiding 

ta. Voor 

rt met 

de 

e 

et jaar 2021. 

ermd 

king met 

jdsdruk als 

gestart. De 

er extra 

e taken. Dit 

d uit het 

de Lokale 

uitgerold. 

n. 

n pagina’s 

ureel 



 

 

 
T

samen

het we

verlage

Taakveld 6.81 Ge
Nr. Doelst
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reventie essentieel

orgen JGZ voor 202

2019 is gereed. 

oor de periode 202

ezondheidsbevorde
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