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VRAAG: 

We zien 282 toekenningen minima. Verwacht de wethouder een stijgende trend? 

 

ANTWOORD:  

In 2020 zijn er inderdaad 282 toekenningen voor de meedoen-voorziening uitgereikt. 

Nu er vanwege de versoepelingen meer organisaties open zijn, wordt verwacht dat het 

aantal toekenningen weer zal toenemen. We zien een lichte stijging als je kijkt naar de 

maanden mei en juni 2020/2021.  

 

VRAAG: 

Maatwerk. 654 wmo cliënten per 10.000 inwoners. Het totale aantal is, bij 45.000 

inwoners dus: 2.943. Dit is een stijging van 11% per jaar. Is er reden om niet het 

absolute aantal te noemen?  

 

ANTWOORD:  

Gemeenten nemen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een 

basisset van beleidsindicatoren op in de begroting en verantwoordingsstukken. Een 

van deze voorgeschreven indicatoren is het aantal Wmo cliënten per 10.000 inwoners. 

 

VRAAG: 

Ongeveer 25% van de cliënten heeft clientondersteuning; 75% heeft geen 

cliëntbegeleider. Het is de ambitie om dit te laten stijgen. Zijn signalen die ons 

bereiken correct dat belangenbehartigers niet altijd even welkom zijn? Dit zou het 

groeivoornemen in de weg kunnen staan.  

 

ANTWOORD: 

Dit signaal wordt door ons niet herkend. Het wordt juist gestimuleerd dat inwoners 

zich tijdens gesprekken laten bijstaan door mensen uit het eigen netwerk of door 

clientondersteuners. 

 

VRAAG: 

66% van de mensen geeft aan weinig te hebben aan keukentafelgesprekken. Kent de 

portefeuillehouder hiervoor redenen? Geven cliënten bijvoorbeeld onvoldoende aan 

wat ze niet meer kunnen? 

 

ANTWOORD:  

De score van 66% heeft betrekking op zelf geregelde, niet professionele 

ondersteuning. Hiervoor is geen keukentafelgesprek nodig. Dit is vrij toegankelijke 

ondersteuning. Het gaat dan om hulp van buren of familie, particuliere hulp, 

klussendienst, maaltijdvoorziening, hulp door een vrijwilliger.  

Bij de deskundigheid van de medewerkers die het keukentafelgesprek voeren geeft 

45% aan heel tevreden te zijn, 55% geeft aan tevreden te zijn, 4% geeft aan neutraal 

en 1% geeft aan ontevreden te zijn. Bij de gekozen oplossing naar aanleiding van het 

keukentafelgesprek geeft 41% aan heel tevreden te zijn, 49% geeft aan tevreden te 

zijn, 7% geeft aan neutraal en 3% geeft aan ontevreden te zijn. Hieruit blijkt dat 

inwoners tevreden zijn over de keukentafelgesprekken. 

 

VRAAG: 

Waarom staat volksgezondheid onder het hoofdstuk milieu in het jaarverslag? Is het 

niet vanzelfsprekender het budgettair binnen het cluster sociaal domein op te nemen? 

Voorbeeld: er is geen link tussen laadpalen en gezondheid, maar heeft wel gevolgen 



voor het totale budget voor het sociaal domein, met een tekort van € 36.192. Is dit 
terug te brengen?  

 

ANTWOORD: 

De programmabegroting is opgebouwd op basis Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV), daarbij is er destijds voor gekozen dat programma 7 gaat over 

Volksgezondheid en milieu. Deze opbouw is ook door uw Raad vastgesteld 
 

 


