
   

 

 
 

Overzicht financiën programma 1 Samenleving  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



   

 

 
 

Overzicht financiën programma 1 Samenleving 

 

Om tot voorstellen te komen is inzicht nodig in hoeveel geld er waaraan besteed wordt. In dit document vindt u een overzicht van wat er 

voor 2021 in de begroting is opgenomen aan verwachtte uitgaven en inkomsten per programmaonderdeel. Daarbij is ook inzichtelijk 

gemaakt in hoeverre dit wettelijke taken zijn en of het geoormerkt geld is. Dit laatste betekent dat het verplicht besteed moet worden 

aan een door de overheid bepaald doel. Ook is een inschatting gemaakt in hoeverre het budget beïnvloedbaar is. Tot slot is een korte 

toelichting opgenomen. De volgorde van de onderwerpen is als volgt: 

 
• Sport 

• Lokaal gezondheidsbeleid 

• Kunst en cultuur 

• Onderwijs 

• Jeugd- en jongerenwerk 

• Sociale kracht van de samenleving 

• Werk en inkomen 

• Nabije en lichte ondersteuning 

• Wmo 2007 

• Wmo 2015 

• Jeugdzorg 

 
Budgetten die besteed worden aan loonkosten, verzekeringen, belastingen en dergelijke zijn uit het overzicht weggelaten. Dat de 

loonkosten niet zijn meegenomen, wil niet zeggen dat bezuinigingsvoorstellen niet tot besparingen op ambtelijke capaciteit, en dus 

loonkosten, kunnen leiden. Wanneer een voorstel leidt dat minder of geen tijd meer aan een bepaalde taak besteed hoeft te worden, 

wordt meegenomen wat dit bespaard aan ambtelijke inzet en loonkosten.    



Sport

Omschrijving

Begroting 

2021

Wettelijke taak 

Keuze: ja / nee

Geoormerkt geld 

Keuze: ja / n.v.t.

Beïnvloedbaar                               

Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks Inhoudelijke toelichting

Totale lasten 235.017

Uitvoering (sport)beleid 2.500 Nee n.v.t. Ja Dit bedrag is voor de subsidie van lokale sport- en 

beweeginitiatieven. 
Subsidies overige sporten 12.441 Nee n.v.t. Ja Dit bedrag is ten behoeve van de huur van de 

binnensportaccommodatie voor 

gymnastiekvereniging Longa en twee kleine 

subsidies aan de schaatsvereniging en 

gehandicapte sporters.

Bijdrage ABC (binnensport) 36.806 Nee n.v.t. Gedeeltelijk Hier ligt een afspraak middels een 

erfpachtovereenkomst met stichting ABC aan ten 

grondslag. Deze loopt in maart 2022 af.

Progr. Sport en bewegen in de buurt (vanuit Rijksgelden) 59.984 Ja Ja Gedeeltelijk Dit betreft een doeluitkering van het rijk. Hierop 

bezuinigen levert geen positief saldo voor de 

gemeente op. Wel kan mogelijk budget op andere 

posten vrijgemaakt worden door een verschuiving 

van taken.

Sportpark buitensport (groen) 81.378 Nee n.v.t. Gedeeltelijk Hier ligt een afspraak middels een 

gebruikersovereenkomst met stichting Sportpark 

De Grift aan ten grondslag. Deze loopt tot en met 

31 december 2025.

Bijdrage voetbal/korfbal 41.908 Nee n.v.t. Ja Dit bedrag is ten behoeve van de huur van de 

sportvelden voor VV Woudenberg en KV 

Woudenberg.

Totale baten 45.759

Huuropbrengst 45.759 n.v.t. n.v.t. Ja Dit zijn de opbrengsten van de huur die de 

Stichting Sportpark De Grift aan de gemeente 

betaald.



Lokaal gezondheidsbeleid

Omschrijving

Begroting 

2021

Wettelijke taak 

Keuze: ja / nee

Geoormerkt geld 

Keuze: ja / n.v.t.

Beïnvloedbaar                               

Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks Inhoudelijke toelichting

Totale lasten 542.070

Subsidies EHBO 800 Nee n.v.t. Gedeeltelijk De EHBO is nodig bij evenementen die in 

Woudenberg worden georganiseerd. Nu is de inzet 

gratis.

Lokaal volksgezondheidsbeleid 2.500 Ja n.v.t. Ja Er is geen verplichting om hiervoor budget in te 

zetten.

GGDrU basistaak 114.241 De Wet publieke gezondheid (Wpg) schrijft voor 

dat deze taken door de gemeenschappelijke 

regeling GGD worden uitgevoerd.

Basistaak inwonersbijdrage 71.793 Ja n.v.t. Nauwelijks Dit gaat o.a. om infectieziektebestrijding, 

medische miliuekundezorg en onderzoek 

(gezondheidsmonitor).

Basistaak inspecties kinderopvang 33.000 Ja n.v.t. Nauwelijks Elke instelling wordt verplicht 1x per jaar bezocht 

en zonodig moet er worden gehandhaafd.

GGDrU intensivering basistaken waarvan 5.000 voor 

registratie kinderopvang en 4.448 voor verdiepend 

onderzoek; advies en technische hygienezorg bij 

evenementen

9.448 Ja n.v.t. Gedeeltelijk 5.000 registratie kinderopvang is nauwelijks 

beinvloedbaar. 4.448 is beinvloedbaar. 

GGDrU Basistaak +  391.759 Dit zijn verplichte taken maar niet bepaald wie 

het moet uitvoeren. De deelnemende gemeenten 

aan de GR GGDrU hebben deze taken belegd bij 

de GGDrU.

Inwonersbijdrage Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-18 385.658 Ja n.v.t. Nauwelijks Gaat o.a. om consultatiebureau en 

contactmomenten jeugdverpleegkundige of -arts.

Toezicht Wmo 3.540 Ja n.v.t. Nauwelijks

Forensische zorg 2.561 Ja n.v.t. Nauwelijks

GGDrU Maatwerk 32.770 Deze taken nemen gemeenten individueel af bij 

de GGDrU.

JGZ maatwerk Hiervan wordt 696 besteed aan vrijstelling 

leerplicht, 895 aan en extra toeleiding VVE en 3.469 aan 

inkoop twee trajecten Stevig Ouderschap.

5.060 Gedeeltelijk n.v.t. Gedeeltelijk Vrijstelling leerplicht is nauwelijks beinvloedbaar; 

extra toeleiding VVE is beinvloedbaar maar dit 

bedrag wordt nu betaald uit een specifieke 

doeluitkering; Stevig Ouderschap is 

beinvloedbaar. 

Overige maatwerk huisvesting 22.062 Ja n.v.t. Nauwelijks Dit bedrag wordt betaald voor huisvesting van het 

Consultatiebureau in De Schans

Gezondheidsbevordering waarvan 3.578 aan Meld- en 

adviespunt bezorgd en 2020 aan milieuhygienische zorg bij 

ontruiming of schoonmaken van ernstig verontreinigde 

woningen. 

5.648 Ja n.v.t. Nauwelijks Milieuhygienische zorg is vergelijkbaar met een 

verzekering. Als het nodig is kunnen we het 

inzetten.  

Totale baten 0



Kunst & Cultuur

Omschrijving

Begroting 

2021

Wettelijke taak 

Keuze: ja / nee

Geoormerkt geld 

Keuze: ja / n.v.t.

Beïnvloedbaar                               

Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks Inhoudelijke toelichting

Totale lasten 475.246

Inhuur derden 47.750 Nee n.v.t. Ja Inhuur programmacoordinator voor de opzet van 

het programma en het aansturen van vrijwilligers 

in het Cultuurhuis.

Subsidie (bibliotheek) 249.596 Nee n.v.t. Gedeeltelijk Dit bedrag wordt bijna volledig besteed aan huur 

(welke betaald wordt aan de gemeente), 

personeel en samenstellen collectie. De 

Bibliotheekwet verplicht gemeenten niet om een 

bibliotheek te subsidiëren, maar stelt in artikel 6 

wel voorwaarden aan de procedure voor het 

beëindigen van subsidie of het fors verminderen 

van het budget, indien dit ertoe leidt dat de 

bibliotheek niet langer aan het stelsel kan 

deelnemen.

Uitvoering (kunst en cultuur)beleid 5.500 Nee n.v.t. Ja De drie overheidslagen in Nederland voeren allen 

cultuurbeleid. De huidige taakverdeling is 

gebaseerd op (niet-wettelijke) afspraken tussen 

het ministerie van OCW, het Interprovinciaal 

Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG). Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor accommodaties van 

culturele instellingen en voor de financiering van 

het beheer van gemeentelijke collecties. Het Rijk 

verwacht dat zij lokaal aanbod, podia, 

bibliotheken, muziekscholen en de financiering 

van het beheer van gemeentelijke musea 

financiëren.

Bijdrage exploitatie cultureelcentrum 57.329 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Dit bedrag ontvangt de stichting ABC voor het in 

stand houden van de niet sportgerelateerde 

ruimten in De Camp. De afspraken hierover liggen 

vast in een erfpachtovereenkomst die loopt tot 

eind maart 2022.

Subsidie (St. Kunst & Cultuur) 57.035 Nee n.v.t. Gedeeltelijk De  Stichting K&C ontvangt subsidie voor de huur, 

beheer- en servicekosten van ruimte in het 

Cultuurhuis waarin activiteiten worden 

georganiseerd op het gebied van kunst, muziek en 

cultuur. De huur wordt betaald aan de gemeente.

Subsidie (kunst en cultuur) 17.531 Nee n.v.t. Gedeeltelijk Harmoniegezelschap Fidelio ontvangt dit bedrag 

aan subsidie voor muziekonderwijs

Subsidie (oudheidskamer) 40.505 Nee n.v.t. Gedeeltelijk De Oudheidkamer ontvangt subsidie voor de huur, 

beheer- en servicekosten van de ruimte in het 

Cultuurhuis. De huur wordt betaald aan de 

gemeente.



Monumentendag 0 Nee n.v.t. Ja Eens in de drie jaar is er € 3.000 beschikbaar voor 

het organiseren van de Open Monumentendag. De 

andere jaren wordt deze georganiseerd door 

Scherpenzeel en Renswoude.

Totale baten 0



Onderwijs

Omschrijving

Begroting 

2021

Wettelijke taak 

Keuze: ja / nee

Geoormerkt geld 

Keuze: ja / n.v.t.

Beïnvloedbaar                               

Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks Inhoudelijke toelichting

Totale lasten 596.630

Huur sportzalen 113.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk De gemeente is wettelijk verplicht om een school 

gebruik te laten maken van een gemeentelijke 

sportfaciliteit of een vergoeding te geven wanneer 

een sportfaciliteit niet in gemeentelijk bezit.

Onderwijshuisvesting 270.074

Afschrijvingslast 244.620 Ja n.v.t. Nauwelijks De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor 

het bieden van voldoende ruimte voor onderwijs, 

dus verantwoordelijk voor huisvesting. De hier 

genoemde lasten hangen samen met de 

huisvestingskosten van de huidige 

schoolgebouwen.   

Rentelast 9.653 Ja n.v.t. Nauwelijks De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor 

het bieden van voldoende ruimte voor onderwijs, 

dus verantwoordelijk voor huisvesting. De hier 

genoemde lasten hangen samen met de 

huisvestingskosten van de huidige 

schoolgebouwen.   

Extra afschrijving 15.801 Ja n.v.t. Nauwelijks De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor 

het bieden van voldoende ruimte voor onderwijs, 

dus verantwoordelijk voor huisvesting. De hier 

genoemde lasten hangen samen met de 

huisvestingskosten van de huidige 

schoolgebouwen.   

Kosten onderwijs algemeen 572.500

Kosten schoolvervoer 562.500 Ja n.v.t. Gedeeltelijk De gemeente is verplicht leerlingenvervoer aan te 

bieden. Er kunnen wel keuzes gemaakt worden op 

welke manier.

Passend onderwijs 10.000 Nee n.v.t. Ja Dit budget is bedoeld als een innovatiebudget 

voor initiatieven aangaande passend onderwijs 

Onderwijs achterstandenbeleid 146.056

Peuterspeelzalen + ow achterstandenbeleid 35.000 Ja n.v.t. Nauwelijks De gemeente heeft een wettelijke plicht om 

plekken beschikbaar te stellen voor kinderen van 

ouders zonder kinderopvangtoeslag zodat de 

kinderopvang voor iedereen toegankelijk is. 

Peuterspeelzalen + ow achterstandenbeleid -8.710 Dit bedrag is bezuinigd omdat de aanvragen lager 

waren dan het begrote bedrag. De uitgaven 

blijken echter hoger uit te komen.



VVE 113.500 Ja Ja Nauwelijks Dit is een doelspecifieke uitkering. Dit bedrag kan 

alleen voor voorschoolse opvang worden ingezet 

of interventies die de taalontwikkeling bij peuters 

stimuleert. Naast subsidieren van VVE plekken in 

de kinderopvang, wordt op dit moment nu een 

deel van dit bedrag besteed aan de 

Voorleesexpress, toeleiding voorschoolse opvang 

en VVE vanuit de bibliotheek.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 3.000 Ja n.v.t. Nauwelijks Dit budget hangt samen met de veranderingen die 

voortvloeien uit de Wet IKK.

Voorziening VVE 3.266 Ja Ja Nauwelijks Dit is een overschot van eerder ontvangen 

middelen. Omdat het geoormerkt geld is, moet 

het beschikbaar blijven om aan VVE te besteden. 

Leerplichtbeleid 67.500

Inhuur derden 64.500 Ja gedeeltelijk Gedeeltelijk De leerplichtambtenaar wordt tijdelijk ingehuurd. 

Voorgaande jaren was de leerplichtambtenaar in 

diendst van de gemeente. Een deel van de loon 

wordt betaald met subsidie uit de gemeente 

Amersfoort (kwalificatiegelden zie baten).

Leerplichtbeleid 3.000 Ja n.v.t. Nauwelijks Dit bedrag wordt besteed aan het afgeven van 

vrijstellingen. Daarvoor is een verklaring van een 

arts nodig.

Volwasseneducatie 0

Educatie participatiebudget PM Ja ja Nauwelijks Dit is een doelspecifieke uitkering. 

Centrumgemeente Amersfoort ontavngt hiervoor 

geldt en stelt dit via een subsidieregeling 

beschikbaar aan aanbieders in Woudenberg.

Totale baten 136.766

Drempelbedrag in kosten schoolvervoer 10.000 Nee n.v.t ja Inkomsten van de eigen bijdrage 

leerlingenvervoer. Gemeente mag hier een eigen 

bijdrage voor vragen, de hoogte hiervan wordt 

vastgelegd in de verordening.

Rijksbijdrage onderwijsachterstandgelden 116.766

Gemeente Amersfoort, kwalificatiegelden 10.000

Educatie participatiebudget PM



Jeugd- en jongerenwerk

Omschrijving

Begroting 

2021

Wettelijke taak 

Keuze: ja / nee

Geoormerkt geld 

Keuze: ja / n.v.t.

Beïnvloedbaar                               

Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks Inhoudelijke toelichting

Totale lasten 80.800

Kosten verwijsindex 7.000 Ja n.v.t. Nauwelijks De verwijsindex, waarin zorgen over jeugdigen 

door professionals kunnen worden gedeeld is een 

wettelijke verplichting

Budget jeugd en jongerenwerk 73.800 Nee n.v.t. Ja Dit budget is bestemd voor de uitvoer van jeugd- 

en jongerenwerk. De jeugd- en jongerenwerkers 

ondersteunen jongeren bij het organiseren van 

activiteiten, geven ze voorlichting op basisscholen 

en bieden jongerencoaching. 

Totale baten 0



Sociale kracht

Omschrijving

Begroting 

2021

Wettelijke taak 

Keuze: ja / nee

Geoormerkt geld 

Keuze: ja / n.v.t.

Beïnvloedbaar                               

Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks Inhoudelijke toelichting

Totale lasten 185.700

Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg 87.700

Subsidiebudget 79.700 Nee n.v.t. Ja Dit subsidiebudget wordt voor de overgrote 

meerderheid uitgekeerd aan een drietal 

organisaties: de vrijwilligerscoördinator (Stichting 

Lariks), coördinator Homestart, OUder-Kind café 

en Begeleide omgangsregeling ( Humanitas) en 

ondersteuning van gezinnen (stichting 

buurtgezinnen). De overige subsidie's zijn relatief 

kleine subsidies voor Stichting de Zonnebloem en 

Coalitie Erbij.

Mantelzorg 8.000 Nee n.v.t. ja Budget t.b.v. het ondersteunen van de 

(geregistreerde) mantelzorgers.

Ouderen 98.000

Subsidiebudget ouderenwerk 98.000 Nee Nee Ja Subsidie komt grotendeels ten behoeve van de 

huur van de grote zaal in De Schans.

Totale baten 0



Werk & Inkomen

Omschrijving

Begroting 

2021

Wettelijke taak 

Keuze: ja / nee

Geoormerkt geld 

Keuze: ja / n.v.t.

Beïnvloedbaar                               

Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks Inhoudelijke toelichting

Totale lasten 2.401.758

Uitkeringen WWB 1.435.000

Sociale uitkeringen in geld 1.435.000 Ja n.v.t. Nauwelijks Dit betreft de bijstandsuitkeringen 

levensonderhoud die betaald worden aan inwoners 

met een bijstandsuitkering. De voorwaarden voor 

een bijstandsuitkering zijn landelijk vastgesteld, 

en als iemand aan die voorwaarden voldoet, 

moeten wij een uitkering verstrekken. De enige 

invloed die wij hebben is in het begeleiden naar 

werk zodat geen uitkering meer nodig is.

Overige bijstandsverlening 120.750

Accountantskosten 10.750 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Dit budget is bestemd voor het uitvoeren van de 

Interne Controle (IC) op de uitvoering 

Participatiewet en Bbz. De IC wordt momenteel 

door onze accountant uitgevoerd, maar dat is niet 

verplicht.

Kosten voor uitvoering Bijstandswet 110.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Dit budget is bestemd voor de back officekosten 

om de Participatiewet en het Bbz uit te voeren. 

Deze werkzaamheden worden door gemeente 

Barneveld voor ons uitgevoerd. Daarnaast wordt 

hiervan de sociale recherche betaald, die we bij 

gemeente Amersfoort inhuren bij vermoedens van 

bijstandsfraude. Ten slotte worden de kosten van 

bezwaar en beroep en juridische ondersteuning 

hieruit bekostigd.

Levensonderhoud zelfstandige 20.000

BBZ levensonderhoud zelfstandige 20.000 Ja n.v.t. Nauwelijks Uitkering levensonderhoud voor een gevestigde 

ondernemer die tijdelijk financieel in zwaar weer 

zit. De uitkering wordt als renteloze lening 

verstrekt, en kan onder bepaalde voorwaarden in 

een uitkering om niet worden omgezet.

Levensonderhoud starters 33.000

Startende ondernemers 33.000 Ja n.v.t. Nauwelijks Uitkering levensonderhoud voor een startende 

ondernemer. De uitkering wordt als renteloze 

lening verstrekt, en kan onder bepaalde 

voorwaarden in een uitkering om niet worden 

omgezet.

Kapitaalverstrekkingen 6.375



Sociale uitkeringen in geld 6.375 Ja n.v.t. Nauwelijks Bedrijfskrediet (rentedragende lening) voor een 

levensvatbaar bedrijf, maar waar een lening bij 

een bank geen mogelijkheid is.

Minimaregelingen 172.586

Individuele bijstand 135.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk De bijzondere bijstand en minimaregelingen 

worden hiervan betaald. Inwoners met een 

bijstandsuitkering of ander laag inkomen kunnen 

in aanmerking komen voor vergoedingen voor bv. 

sport, bibliotheek, bewindvoeringskosten, 

inrichtingskosten statushouders of andere 

specifieke individuele kosten. Doel is het 

voorkomen of bestrijden van armoede, specifiek 

onder kinderen.

Armoederegeling kinderen 37.586 Nee n.v.t. Gedeeltelijk Zie Individuele bijstand. De besteding van beide 

budgetten vormt 1 geheel.

Schuldhulpverlening 43.000

(Schuld)hulpverlening 43.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk PLANgroep wordt door de gemeente ingehuurd 

om inwoners met financiële problemen te 

ondersteunen door:

- Het geven van informatie en advies (bv. na 

verlies baan)

- Het betalen van vaste lasten te stabiliseren om 

crises zoals afsluiting/ontruiming te voorkomen

- Het treffen van een schuldregeling

- Beheer van inkomen en coachen op 

zelfredzaamheid

- Preventie door vroegsignaleringsproject. 

Inwoners met meerdere betalingsachterstanden 

(huur, gas, water, licht, zorg) worden actief 

benaderd met een hulpaanbod, samen met een 

medewerker van het sociaal team.

De lokale schuldhulpmaatjes ondersteunen 

inwoners bij het inrichten en beheer van de 

financiële administratie en andere lichtere 

financiële hulpvragen. Zij ontvangen daarvoor een 

subsidie van € 4.836,- (bedrag 2021).

Sociale werkvoorziening 386.906

Sociale werkvoorziening 337.906 Ja n.v.t. Nauwelijks Het bieden van een (beschutte) werkvoorziening 

aan inwoners met een indicatie Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw) die vanwege lichamelijke, 

verstandelijke of psychische beperkingen 

verminderd vermogen om arbeid te verrichten 

hebben. In een gemeenschappelijke regeling met 

6 gemeenten is vastgelegd dat de rijksbijdrage 1 

op 1 doorbetaald wordt aan RWA Amfors.



Extra gemeentelijke bijdrage RWA 49.000 Ja n.v.t. Nauwelijks Gemeenten in de gemeenschappelijke regeling 

dragen extra  bij aan RWA Amfors als de subsidie 

en gerealiseerde omzet onvoldoende zijn.

Re-integratie 140.000

Inhuur derden re-integratie 60.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk We huren een re-integratieconsulent in op ZZP 

basis om inwoners met een bijstandsuitkering te 

begeleiden naar werk zodat zij in hun eigen 

onderhoud kunnen voorzien en participeren in de 

maatschappij. 

Daarnaast ook inwoners zonder bijstandsuitkering 

begeleiden naar werk.

Tot slot inwoners met een indicatie beschut 

werken nieuw plaatsen op een geschikte werkplek

Re-integratiebudget 58.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Van dit budget worden alle overige re-

integratiekosten betaald zoals jobcoaching, 

loonwaardemetingen, werkplekaanpassing, inzet 

verzekeringsarts, scholing, reiskosten, etc.

Beschut werk facilitair 22.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Dit zijn de begeleidingskosten van inwoners die 

werken met een indicatie beschut werken nieuw. 

De kosten worden betaald aan de 

werkgever/organisatie die de begeleiding uitvoert.

Inburgering 44.141

Overige kosten uitvoering 44.141 Ja Ja Gedeeltelijk De gemeente ontvangt €2370,- per statushouder 

en betaald dit een op een door aan 

vluchtelingenwerk om nieuwkomers volgens een 

vaststaand traject te begeleiden. Daarnaast is een 

deel van het budget bestemd om de integratie te 

verbeteren middels bijv. fietslessen, taalmaatjes 

en verlengde begeleiding. Het overig budget is 

bedoeld om invulling te geven aan de nieuwe wet 

inburgering (ingangsdatum 01-01-2022).

Totale baten 1.739.031

Werk en inkomen 1.370.125

Terugvordering 10.000 ja nee Nauwelijks Inkomsten uit verhaal/terugvordering van 

uitkeringen. 

Rijksbudget WWB inkomensdeel 1.360.125 ja nee Nauwelijks Het rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast. Via 

een verdeelmodel wordt dit macrobudget over alle 

gemeenten verdeeld. 

Overige bijdragen 368.906

Overige opbrengsten 8.500 ja ja Nauwelijks zie hieronder leenbijstand



Leenbijstand 75% van het Rijk 22.500 ja ja Nauwelijks Aan een ondernemer kan een bedrijfskrediet in de 

vorm van een lening worden verstrekt. Het rijk 

compenseert gemeenten daarvoor met 75%, die 

de gemeente trapsgewijs weer aan het rijk terug 

moet betalen. de aflossing door de ondernemer 

aan de gemeente staat vermeld bij overige 

opbrengsten (8.500).

Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening 337.906 ja nee Nauwelijks Rijksbijdrage voor loonkosten Sw'ers die we 1 op 

1 doorbetalen aan ons Sw bedrijf om inwoners 

met een Sw indicatie een passende werkplek te 

bieden.



Nabije en lichte ondersteuning

Omschrijving

Begroting 

2021

Wettelijke taak 

Keuze: ja / nee

Geoormerkt geld 

Keuze: ja / n.v.t.

Beïnvloedbaar                               

Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks Inhoudelijke toelichting

Totale lasten 2.183.533

Beleid en uitvoering lichte ondersteuning 10.000

Inkopen kindplaatsen t.b.v. doelgroep 10.000 Nee n.v.t. Ja Op basis van sociaal medische indicatie (SMI) 

kunnen gemeenten een tegemoetkoming in de 

kosten van kinderopvang verstrekken aan 

gezinnen waarvan één van de ouders niet werkt 

en die tijdelijk om psychische, sociale of 

gezondheidsredenen niet in staat is om voor de 

kinderen te zorgen, zodat kinderen naar de 

kinderopvang kunnen (blijven) gaan. Gemeenten 

hebben veel beleidsvrijheid bij de invulling van 

SMI, zowel met betrekking tot de doorlooptijd van 

SMI, de hoogte van de vergoeding en het aantal 

dagdelen dat kinderen naar de kinderopvang 

kunnen gaan. 

Beleid en uitvoering lichte ondersteuning 413.986

Kwaliteitsbeleid (kosten uitvoering beleid sociaal domein) 25.000 Deels n.v.t. Gedeeltelijk Dit bedrag is bestemd voor zaken die bijdrage aan 

de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdwet en 

Wmo. Zoals: de uitvoering van een 

clientervaringsonderzoek (wettelijk geregeld), 

medische advisering voor de aanvraag van een 

voorziening, licenties voor actuele (juridische) 

kennis binnen het sociaal domein en licentie voor 

de sociale kaart.

MEE Clientondersteuning/ collectieve ondersteuning 46.636 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Bedrag is bestemd voor het uitvoeren van de 

cliëntondersteuning in Woudenberg. Hier zijn twee 

aanbieders voor, Helpende Handen (vanuit 

geloofsovertuiging) en MEE.

Uitvoeringskosten backoffice (Amersfoort) 235.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Dit budget is bestemd voor kosten voor de 

zorgadministratie. Deze zorgadministratie vloeit 

voort uit de uitvoering van de wet op de 

jeugdzorg en de Wmo.  

Adviesraad Sociaal domein 16.600 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Kosten bestaan met name uit vergoeding 

Ambtelijke ondersteuning (+/- € 12.500,-) 

vaccatiegelden leden ASD (+/- € 3.050,-). 

Kosten accountant 10.750 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Dit budget is bestemd voor het uitvoeren van de 

Interne Controle (IC) op de uitvoering Jeugdwet 

en de Wmo. De IC wordt momenteel door onze 

accountant uitgevoerd, maar dat is niet verplicht.



Doorontwikkeling transformatie. en innovatie ingezette maatregelen 80.000 Nee n.v.t. Ja Het bekostigen van activiteiten die een 

vernieuwend karakter

hebben teneinde de transformatie in het sociaal 

domein te ontwikkelen en te realiseren (bv. 

Buurtgezinnen en Stevig ouderschap: 

ondersteuning van gezinnen door getrainde 

vrijwilligers). 

Coöperatiekosten 1.759.547

Subsidie bijdrage CDKS 1.746.367 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Coöperatie De Kleine Schans voert in opdracht 

van de gemeente de jeugdwet, de Wmo, de 

participatiewet en de leerplichtwet uit. En 

verstrekt indicaties op basis van de verordening 

leerlingenvervoer. Ten aanzien van de jeugdwet 

en de Wmo fungeert CDKS zowel als verwijzer, 

casusmanager en zorgaanbieder. Naast de 

uitvoering van de wetten fungeert CDKS ook als 

aanjager van de transformatie binnen het sociaal 

domein. Het begrote budget ziet voor 87,6 % op 

kosten HRM, 2,2% op huur, 9,8% op 

organisatiekosten en 0,4% op kosten voor ALV, 

raad van advies en inwonersraad.

Uitvoering beleid  WVGGZ 13.180 Ja n.v.t. Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ 

inwerking getreden. De Wvggz geldt voor mensen 

bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag 

dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor 

henzelf of voor anderen. Als er geen vrijwillige 

zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te 

nemen, kan de rechter hen verplichte zorg 

opleggen. Iedereen krijgt de mogelijkheid om bij 

de gemeente een melding te doen als hij van 

mening is dat iemand (verplichte) psychische zorg 

nodig heeft. De gemeente moet die melding 

onderzoeken (verkennend onderzoek) en zo nodig 

het traject naar een ‘zorgmachtiging’ (de huidige 

Rechterlijke Machtiging) bij het OM in gang 

zetten. Ook moet de zorgverlener bij ontslag van 

een inwoner uit een gedwongen opname zorg 

dragen voor een warme overdracht aan de 

gemeente. De burgemeester behoudt een 

belangrijke rol bij een crisis, waarin hij op advies 

van een psychiater een (crisis)maatregel kan 

opleggen. Daarbij moet hij zo mogelijk de 

betrokkene horen.

Totale baten 0



Wmo 2007

Omschrijving

Begroting 

2021

Wettelijke taak 

Keuze: ja / nee

Geoormerkt geld 

Keuze: ja / n.v.t.

Beïnvloedbaar                               

Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks Inhoudelijke toelichting

Totale lasten 1.130.000

Hulpmiddelen - voorzieningen Wmo in natura materieel 350.000

Hulpmiddelen 350.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Hierbij kan men denken aan hulpmiddelen als 

rolstoelen, tilliften, trapliften etc.

Huishoudelijke hulp - voorzieningen Wmo in natura 

immaterieel

780.000

Huishoudelijke hulp maatwerkvoorziening 780.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Wanneer mensen het huishouden niet meer 

(helemaal) zelf kunnen doen? En te weinig mensen 

in hun omgeving die hen hierbij kunnen helpen? 

Dan kan gemeente een indicatie voor huishoudelijk 

hulp verstrekken. De gemeente bepaalt dan 

hoeveel uren hulp geboden wordt en hoe deze 

hulp eruit ziet. De Wet maatschappelijke 

ondersteuning schrijft voor dat het resultaat van 

huishoudelijke hulp een schoon en leefbaar huis is.

Totale baten 59.900

Eigen bijdragen CAK 59.900 Ja n.v.t. Nauwelijks Vanaf 2020 geldt het abonnementstarief voor 

huishoudens die gebruik maken van een Wmo-

voorziening. De hoogte van dit tarief is € 19,- per 

maand. Het tarief is (grotendeels) onafhankelijk 

van kostprijs, aantal voorzieningen, inkomen en 

vermogen. 



Wmo 2015

Omschrijving

Begroting 

2021

Wettelijke taak 

Keuze: ja / nee

Geoormerkt geld 

Keuze: ja / n.v.t.

Beïnvloedbaar                               

Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks Inhoudelijke toelichting

Totale lasten 873.913

Maatwerk dienstverlening 18+ inkoop Amersfoort 705.500

Ambulante begeleiding - volwassenen 315.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Het gaat om begeleiding die erop stuurt dat 

volwassen zolang mogelijk thuis kunnen blijven 

wonen. De ondersteuning is gericht op het creëren 

van een veilige en/of structurerende omgeving in 

de thuissituatie en het (her) vinden van eigen 

regie. Het kan gaan om groei, behoud van regie of 

voorkomen van achteruitgang. 

Volwassenen/ respijtzorg timeout zorg volwassenen 8.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Tijdelijke verblijfplek

Dagactiviteiten volwassenen 315.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Bij dagactiviteiten volwassenen wordt 

onderscheidt gemaakt in volwassenen en ouderen. 

Dagactiviteiten voor volwassenen bestaat uit 

zowel welzijnsactiviteiten, vormen van 

daadwerkelijke dagactiviteiten en combinaties van 

beide. Cliënten worden daar waar mogelijk 

begeleidt naar werk of naar (begeleid) 

vrijwilligerswerk. 

Inloop GGZ 6.500 Ja n.v.t. Gedeeltelijk De inloop GGZ is een algemene voorziening vanuit 

de Wmo. Om inwoners gelegenheid te geven voor 

zingeving en ontmoeting wordt een 

laagdrempelige inloop ggz aangeboden.

LVB 50.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Noodzakelijk tijdelijk verblijf voor mensen met een 

licht verstandelijke beperking.

Samen Veilig Midden Nederland volwassenen 11.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Samen Veilig Midden-Nederland komt in beeld als 

er zorgen zijn over de veiligheid of als er sprake is 

van geweld in de huiselijke sfeer.

Veilig Thuis Utrecht biedt informatie en advies bij 

vragen en zorgen omtrent mishandeling en 

huiselijk geweld over inwoners van de provincie 

Utrecht en dus ook Woudenberg.

Maakt iemand melding van zorgen, dan 

onderzoekt Veilig Thuis Utrecht de zorgen en 

schakelt indien nodig hulpverlening in.

Veilig Thuis Utrecht werkt intensief samen met de 

lokale hulpverleners, de medische keten, de 

veiligheidsketen (zoals de Raad voor de 

Kinderbescherming, politie en openbaar 

ministerie) en de SAVE-teams van Samen Veilig 

Midden-Nederland.

Overige Wmo 168.413

Doventolk 1.413 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Inzet van tolk voor doven, slechthorende en 

mensen met doofblindheid



Regiotaxi 105.000 Nee n.v.t. Nauwelijks Het contractbeheer ligt op dit moment bij de 

provincie. De huidige contracten lopen tot 2024. 

Vanaf 2024 komt dit contractbeheer naar de 

gemeenten toe en zal dit opnieuw worden 

aanbesteed. Op dit moment hebben wij invloed op 

de indicatiestelling en de hoogte van de eigen 

bijdrage welke in regionaal verband wordt 

vastgesteld.

PGB Wmo 60.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Wmo begeleiding die door clienten middels een 

PGB wordt ingekocht.

PGB HH 2.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Huishuidelijke hulp die door clienten middels een 

PGB wordt ingekocht.

Totale baten 9.613

Bijdrage regiotaxi 9.613 n.v.t. n.v.t. Gedeeltelijk Dit gaat om de eigen bijdrage die betaald wordt 

voor de regiotaxi.



Jeugdzorg

Omschrijving

Begroting 

2021

Wettelijke taak 

Keuze: ja / nee

Geoormerkt geld 

Keuze: ja / n.v.t.

Beïnvloedbaar                               

Keuze: ja / gedeeltelijk / nauwelijks Inhoudelijke toelichting

Totale lasten 3.866.397

Maatwerk dienstverlening jeugd 3.666.397

Ambulante begeleiding jeugd 290.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Begeleiding die erop stuurt dat jeugdigen zolang 

mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De 

doelgroep varieert van jeugdigen met lichte 

problemen tot jeugdigen die specialistisch en 

langdurig begeleid moeten worden.

Ambulante (dag)behandeling jeugd 790.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Met de behandelingsgerichte interventies willen 

we bereiken dat een jeugdige (en zijn omgeving) 

leert om te gaan met zijn beperkingen van welke 

aard dan ook. Belemmeringen die een jeugdige 

of zijn omgeving ervaart op het gebied van 

psychische, sociale, fysieke en emotionele aard 

worden zoveel mogelijk weggenomen. 

Meedoen en zelfredzaamheid - Logeren jeugd 55.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Het gaat hier om de mogelijkheid om de jeugdige 

te begeleiden om actief deel te laten nemen aan 

de samenleving. Logeren is gericht op het 

ontlasten van de jeugdige vanuit de 

gezinssituatie en/of ontlasten van het gezin door 

het logeren van de jeugdige of het oppassen op 

de jeugdige. Het gaat hierbij om 

vrijetijdsbesteding zonder behandeling. 

Gezond opgroeien - Logeren jeugd Ja n.v.t. Gedeeltelijk Het gezin of de vervangende gezinssituatie waar 

de jeugdigen in opgroeit staat centraal. Logeren 

is gericht op het ontlasten van de jeugdige vanuit 

de gezinssituatie en/of ontlasten van het gezin 

door het logeren van de jeugdige of het 

oppassen op de jeugdige. Het gaat hierbij om 

vrijetijdsbesteding zonder behandeling. 

Gezond zijn - Wonen in een behandelsetting 90.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Het gaat hier om het (dys)functioneren van de 

jeugdige. Er wordt behandeling op het individu 

ingezet waarbij netwerk wordt betrokken.

Gezond zijn - Opname met behandeling psychiatrie 27.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Het gaat hier om het (dys)functioneren van de 

jeugdige. Er wordt behandeling op het individu 

ingezet waarbij netwerk wordt betrokken.

Dyslexie 50.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Als er sprake is van Ernstige Enkelvoudige 

Dyslexie (EED), kan een leerling in aanmerking 

komen voor specialistische (vergoede) zorg EED. 

Dit bestaat uit een dyslexieonderzoek 

(diagnostiek) en indien nodig behandeling.

ADHD-ziekenhuiszorg 20.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk ADHD-zorg die kinderartsen geven in een 

ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum 

aan kinderen met ADHD.



Vervoer Jeugd GGZ 35.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Vervoer jeugd ggz betreft ondersteuning bij het 

vervoer naar dagelijkse voorzieningen van 

huis/school naar behandelplek bij Jeugd GGZ-

instelling en weer terug. 

Dagactiviteiten jeugd 240.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Dagactiviteiten maken participatie in de 

samenleving mogelijk en kunnen tevens het 

gezin/de mantelzorger ontlasten. De 

dagactiviteiten zijn bedoeld voor kwetsbare 

kinderen.

Landelijk transitie arrangement 340.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Onder de Landelijke Transitie Arrangementen 

(LTA) vallen zeer specialistische voorzieningen 

die alleen op landelijk niveau worden 

aangeboden.

Breed Spectrum Aanbieders 1.329.397 Ja n.v.t. Nauwelijks/gedeeltelijk De breed spectrum aanbieders bieden 

verblijfszorg voor jeugdigen voor wie vanwege de 

aard van hun (gedrags)problematiek andere 

(ambulante) vormen van jeugdhulp niet 

doeltreffend zijn. Het gaat hierbij om pleegzorg, 

gezinsvervangende zorg in gezinshuizen, wonen 

met behandeling en begeleiding of wonen met 

intensieve begeleiding en behandeling, de 

zogenaamde 24 uurs residentiële zorg. Met de 

breed spectrum aanbieders zijn budgetafspraken 

gemaakt die in ieder geval tot en met 2022 

vastliggen. 

Samen Veilig Midden Nederland jeugd 400.000 Ja n.v.t. Nauwelijks Uit dit budget worden twee vormen van hulp 

betaald. Circa 75% wordt besteed aan 

Voorlopige) ondertoezichtstelling ((V)OTS): Bij 

een (V)OTS is sprake als de kinderrechter heeft 

besloten n.a.v. een acuut onveilige situatie een 

jeugdige voor een bepaalde termijn onder 

toezicht te stellen. Dit is een wettelijke taak, 

waarbij we vrijwel geen invloed hebben op de 

kosten. Circa 25% gaat naar preventieve inzet. 

Dat wil zeggen dat SAVE een rol speelt in de 

begeleiding met als doel herstel en borgen van 

veiligheid in een (gezins/opvoed)situatie en ter 

voorkoming van een gedwongen maatregel. 

De  budgetafspraken met SAVE worden in de 

regio gemaakt. Bijstelling van het budget vraagt 

instemming van alle 7 gemeenten. 

Overige jeugd 200.000

PGB Over.soc.uitkeringen/verstrekkingen in natura 200.000 Ja n.v.t. Gedeeltelijk Geïndiceerde jeugdzorg die door de cliënt vanuit 

een persoonsgebonden budget zelf wordt 

ingekocht.

Totale baten 0


