BELEIDSBEGROTING
Programma 1: Sociale leefomgeving
Iedereen draagt bij naar vermogen, we hebben oog voor elkaar, helpen waar
nodig en bieden een veilige leefomgeving aan alle inwoners.

Omgeving en ontwikkelingen
Sinds de invoering van de decentralisaties is er
sprake van een landelijke trend van toename van
cliënten en de daarmee gepaarde kostenstijging.
Wij zien deze trend ook in Oirschot. In 2020 zijn
transformatie, verbeteren dienstverlening en financiële beheersbaarheid belangrijke begrippen. Met
de ontwikkeling van de transformatie- & kantelingsagenda Sociaal Domein, geven wij hieraan invulling.
Het is een belangrijke opgave om de benodigde
ondersteuning aan onze inwoners in de toekomst

betaalbaar te houden en een blijvende hoge kwaliteit van dienstverlening te leveren. In dit kader ligt
onze focus steeds meer op het ontwikkelen van
preventieve activiteiten, stimuleren van eigen kracht
en het bieden van passende ondersteuning uit
algemene, collectieve voorzieningen waardoor
zwaardere en duurdere zorg kan worden voorkomen. Wie vanuit deze activiteiten geen of onvoldoende hulp ontvangt, kan een beroep doen op
geïndiceerde ondersteuning.

Aandeel programma 1 in totale begroting
Sociale leefomgeving
47%

Overige onderdelen
53%
Begroting 2020
Essentie:
1. Leefbare wijken, buurten en dorpen (ontwikkellijn 2 van het Beleidsprogramma van de raad 2018-2022). De
krachten van onze inwoners, sociale netwerken en gemeenschappen nemen toe door samenwerking met de
samenleving (sociaal beleidskader).
2. Sterke gemeente (ontwikkellijn 5 van het Beleidsprogramma van de raad 2018-2022)
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor
doen?
Ambitie 1. Sociaal Oirschot: mensen moeten kunnen
deelnemen aan de maatschappij
Activiteit: Voorbereiding implementatie nieuwe
inburgeringswet, waaronder het uitvoeren van
de pilot PIP (persoonlijk plan inburgering en
participatie) door WIJzer/WSD met extra focus
voor problemen binnen de gezinssituatie.

Activiteit: Uitvoeren van innovatieve activiteiten op
het gebied van levensloopbegeleiding, o.a. autisme.
Ambitie 2. Aandacht voor ouderen (eenzaamheid,
dementie), armoede, mantelzorgers en vrijwilligers
Activiteit: We realiseren een beter gebruik van
bestaande armoederegelingen.

Ambitie 3. Eén zorg- en welzijnsloket, inclusief
arbeidsparticipatie, verbonden met alle kernen en
wijken.

Ambitie 5. Ondersteuning van projecten:
kerk Spoordonk, Unilocatie, Moorland, Dorpshart
Middelbeers.

Activiteit: Realiseren van een op elkaar afgestemd
(collectief ) preventieaanbod rondom opvoeden en
opgroeien i.s.m. ketenpartners (waaronder onderwijs
en jeugdgezondheidzorg).

Activiteit: Afhankelijk van het standpunt van de
raad over Integraal Kindcentrum De Klep geven we
uitvoering aan dit project dan wel aan alternatieve
scenario’s.

Activiteit: Doorontwikkeling van WIJzer naar een
breed zorg- en welzijnsloket. Vanuit de transformatiegedachte zetten we met name in op aansluiting
participatie en het opzetten en versterken van
algemene en/of voorliggende voorzieningen dicht
bij huis (0e en 1e lijn), waardoor zwaardere zorg kan
worden voorkomen.

Ambitie 6. Versterken van de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners

Ambitie 4. Geïntegreerd handen en voeten geven
aan subsidie-, vastgoed-, cultuur- en sportbeleid
Activiteit: Het opstellen van nieuwe beleidsregels
voor programma 1. Waar nodig wordt de relatie
gelegd naar het uitvoering geven aan OSMO, privatisering en sportbeheerplannen en het opstellen van
een voorzieningenkaart (programma 4).

Activiteit: uitvoeren van de transformatie- en kantelingsagenda sociaal domein
Activiteit: het inrichten van de monitor sociaal
domein aan de hand van de doelstellingen van
programma Sociale leefomgeving.
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Verplichte beleidsindicatoren
Resultaat
Indicator

Eenheid

Oirschot

Landelijk

Jaar

Bron

203,0

119,0

2018

Stichting Halt

Taakveld: Veiligheid
Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000
inwoners van 12-17 jaar

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,5

2,2

2018

CBS

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2,4

4,8

2018

CBS

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

1,3

2,5

2018

CBS

Vernielingen en
beschadigingen (in de
openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2,96

5,4

2018

CBS

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 inwoners
van 5-18 jaar

0

1,82

2017

DUO/Ingrado

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 inwoners
van 5-18 jaar

10,55

26,58

2017

DUO/Ingrado

Vroegtijdig schoolverlaters
zonder startkwalificatie
(vsv-ers)

% deelnemers aan het VO
en MBO onderwijs

1,3

1,9

2016

DUO/Ingrado

%

40,8

48,7

2016

GGD/CBS/RIVM

Banen

Aantal per 1.000 inwoners

778,2

663

2017

CBS/LISA

Jongeren met een delict
voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

0,96

1,45

2015

Verwey Jonker
Instituut –
Kinderen in Tel

Kinderen in uitkeringsgezin

%

2,19

6,58

2015

Verwey Jonker
Instituut –
Kinderen in Tel

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame
beroepsbevolking ten
opzichte van de beroepsbevolking

70,6

67,8

2018

CBS

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

0,63

1,52

2015

Verwey Jonker
Instituut –
Kinderen in Tel

Personen met een
bijstandsuitkering

Aantal per 1000 inwoners
18 jaar en ouder

11,3

40,1

2018

CBS

Lopende reïntegratievoorzieningen

Aantal per 1000 inwoners
van 15 – 75 jaar

9,2

15,3

2018

CBS

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren
tot 18 jaar

8,4

10,4

2018

CBS

Jongeren met
jeugdbescherming

% van alle jongeren
tot 18 jaar

0,4

1,1

2018

CBS

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van
12 tot 23 jaar

onbekend

0,3

2018

CBS

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 1.000 inwoners

50

62

2017

CBS

Taakveld: Onderwijs

Taakveld: Sport, cultuur en recreatie
Niet sporters
Taakveld: Sociaal domein

Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Meerjarenbegroting

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

2021

2022

2023

Lasten
Baten

20.042
-3.233

20.683
-2.853

19.834
-2.965

19.886
-2.942

19.816
-2.955

19.974
-2.969

Saldo van baten en lasten

16.809

17.830

16.869

16.944

16.861

17.005

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

2021

2022

2023

1.167
-1.709

23
-1.741

23
-433

23
-340

23
-125

23
-124

-542

-1.718

-410

-317

-102

-101

16.267

16.112

16.459

16.627

16.759

16.904

Mutaties reserves
Lasten
Baten
Saldo mutaties reserves
Resultaat

Meerjarenbegroting
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Lasten per taakveld

Waaruit worden lasten gedekt?

Media: 1%

Samenkracht en burgerparticipatie: 1%

Maatwerkvoorziening (WMO): 1%

Mutaties reserves: 2%

Geëscaleerde zorg 18+: 1%

Sportaccommodaties: 3%

Geëscaleerde zorg 18-: 1%

Inkomensvoorziening: 10%

Overige baten en lasten: 2%

Algemene middelen: 84%

Onderwijsbeleid en leerlingzaken: 2%
Sportbeleid en activering: 3%
Volksgezondheid: 3%
Crisisbeheersing en brandweer: 5%
Onderwijshuisvesting: 5%
Wijkteams: 6%
Sportaccommodaties: 7%
Samenkracht en burgerparticipatie: 8%
Maatwerkdienstverlening 18+: 11%
Maatwerkdienstverlening 18-: 11%
Inkomensvoorziening: 15%
Begeleide participatie: 18%

