
Bijlage 4 Factsheet Wmo overzicht van de prestatievelden met lopend beleid, prioriteiten, knelpunten en kosten stand 15 maart 2011

Prestatieveld Kostenplaats 2011 uitvoering Programma Kerndoel Proces Lopend project/prioriteit Knelpunten Actiepunt nieuw beleidsplan indicator BAR 
samenwerking 

opmerkingen

606119001 Wijkwerk - Subsidie  €                188.419,15 Sport en Welzijn                                     
Opbouwwerk en buurtbemiddeling

burger als 
partner

Voorzieningen 
niveau op peil 

sturing en beleid Er loopt een onderzoek naar 
noodzaak tot wijkvoorzieningen 
in elke wijk

Er ontbreken nog 
wijkvoorzieningen, 
waar gaan we 
wijkvoorzieningen 
voor inzetten

Inzetten wijkvoorzieningen voor 
(ondersteunende) begeleiding 

Welzijnskader/oordeel 
burger over welzijns-, 
sport en 
cultuurvoorzieningen

NEE Benchmark wmo

606129001 Jeugd- en jongerenwerk 1.030.611,33€             Sport en Welzijn Multifunctioneel jongerencentrum              
bestrijden van overlast jeugd

Hoe en waarvoor 
draagvlak van 
buurtbewoners 
creëren

Acties ontwikkelen die samenleven 
van jong en oud bevorderen

Benchmark wmo

606039001 Sportstimulering  €                589.931,15 Sport en Welzijn 
beweegmanagement, 
combinatiefunctionarissen

Opstellen beweegvisie/     
combinatiefunctionarissen/   
buurtsport ontwikkelen 
Ridderkerk sport- en beweegstad

Aanbod ontwikkelen 
dat geschikt is voor 
alle doelgroepen in 
relatie tot het volume 
van de doelgroep

Een beweegprogramma dat 
aansluit bij de doelgroep

606089001 
Evenementen/Volksfeesten

 €                  58.000,00 Subsidie Stichting Evenementen 
Ridderkerk, activiteiten volksfeesten

Geen Geen Geen

604149003 Ondersteuning en 
achterstandenbeleid

415.200,00€                Voorschoolseprogramma's, Lezen 
OK,ondersteuning VVE

burger als 
partner

Voorzieningen 
niveau op peil 

sturing en beleid Brede school/Voorschoolse 
educatieve programma's

Implementatie door 
maatschappelijke 
partners

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk, 
kinderopvang en voorkomen 
voortijdige schoolverlating

Visie op jeugdzorg          
Oordeel burgers over 
gezondheidszorg           
Klanttevredenheid CJG

NEE

415.200,00-€                Inkomsten Rijk
-€                             

604239001subsidie 
basispeuterplaatsen

 €                457.770,00  Subsidie SenW en Bobo 
Peuterspeelzaalwerk 

Harmoniseren van 
peuterspeelzaalwerk en 
kinderopvang

Implementatie door 
maatschappelijke 
partners

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk, 
kinderopvang en voorkomen 
voortijdige schoolverlating

604229001 CJG  €                559.300,00 Alle kosten voor het CJG Doorontwikkelen CJG Onduidelijkheid over 
financiering CJG door 
ministerie na 2011

Ontwikkelen visie op jeugdzorg Benchmark wmo

607099001 Jeugdgezondheidszorg  €                449.600,00 uitvoering JGZ door CJG Rijnmond Overdracht van Jeugdzorg naar 
de gemeente

Ontwikkelen visie op jeugdzorg 

 €               461.000,00- Brede doel uitkering JGZ deel
 €                 11.400,00-

607099007 Electronisch kinddossier 88.000,00 systeem voor registratie meldingen 

607049001 Maatschappelijke 
begeleiding/advies

 €                818.527,00 Wmo subsidies Aafje, Riederborgh 
en anderen

Burger als 
partner

Voorzieningen 
niveau op peil

sturing en beleid Gevolgen bezuiniging voor 
maatschappelijk werk

Risico op onstaan 
wachtlijsten bij AMW

Herprofilering maatschappelijk werk Samenwerking 
maatschappelijk 
werk BAR 
Drechtsteden

Benchmark wmo 

606099001 Ouderenwerk  €                640.563,00 Subsidie SWOR, Riederborgh, Sport 
en Welzijn

Geen Ouderennota

606139001 Vrijwilligerswerk  €                214.702,78 Sport en Welzijn (Connect2act) en 
maatschappelijke stages

Burger als 
partner

Voorzieningen 
niveau op peil

sturing en beleid Bevorderen van deelname 
burgers aan 
vrijwilligerswerk/ontwikkelen 
maatschappelijke stages

Werven vrijwilligers Ontwikkelen beleid en actiepunten 
voor werven vrijwilligers

Oordeel burger over 
welzijnsvoorzieningen

NEE Benchmark wmo 

 607109004 Mantelzorg 123.707,00€                Subsidie steunpunt mantelzorg Consolideren van informatie en 
adviesfunctie

Prioriteiten 
doelgroepen

Meer inzetten op informatie en 
advies en minder op activiteiten

Benchmark Wmo De steunpunten 
mantelzorg 
informeel in BAR-
verband

Prestatieveld 4                             
Het ondersteunen van 
mantelzorgers en 
vrijwilligers

Prestatieveld 1                              
Het bevorderen van sociale 
samenhang en 
leerbaarheid in dorpen, 
wijken en buurten

Prestatieveld 2                              
Op preventie gerichte 
ondersteuning van 
jeugdigen met problemen 
met het opgroeien en 
ondersteuning van ouders 
met problemen met 
opvoeden.

Prestatieveld 3                                 
Het geven van informatie, 
advies en 
cliëntondersteuning

Onduidelijkheid over 
taken en financien na 
overdracht van de 
jeugdzorg



607079001 Voorzieningen 
gehandicapten

 €             1.137.104,00 Individuele Voorzieningen in natura 
en pgb voor woning, vervoer, 
rolstoelen

Burger als 
klant

Deelnemen aan 
de 
maatschappij

dienstverlening Zie actieplan 2010 Uitwerken gevolgen 
kadernota

aanbesteden of contractverlenging  
in BAR verband Wmo vervoer                          

Beleidsplan Wmo            
Benchmark 
klanttevredenheid

De uitvoering wordt 
voor albrandswaard 
in Ridderkerk 
gedaan

Benchmark wmo 

 €                   5.500,00- leges gehandicaptenparkeerkaarten Contractbeheer in 
BAR verband

Wmo-verordening herzien

 €             1.131.604,00 
607079003 WMO collectief vervoer 
BTW verrekenbaar

 €                768.096,00 Wmo vervoer (collectief vervoer)

607109001 WMO, huishoudelijke 
verzorging

 €             5.415.100,00 Huishoudelijke hulp PGB en in 
Natura/ diverse Wmo zoals CAK

Zie actieplan 2010 Overheveling 
Begeleiding uit AWBZ

Beleid ontwikkelen en actiepunten 
formuleren overdracht Begeleiding

 €               715.000,00- eigen bijdrage cliënten wmo (zowel 
HH en individuele voorzieningen) 
loopt via CAK

Contractbeheer in 
BAR verband

Aanbesteden of contractverlenging 
Huishoudelijke Hulp 

 €             4.700.100,00 
607109002 WMO, advieskosten  €                  90.500,00 medische en selectieadviezen 

Koedood en Argonaut
Zie actieplan 2010

607079501 Wet Voorz Gehand 
Albrandswaard

 €                532.400,00 zie Ridderkerk Beleid Albrandswaard Gemeenschappelijke 
regeling samenwerking 
Albandswaard

 €               532.400,00- inkomsten Albrandswaard 
 €                              -   

607079502 WVG advieskosten 
Albrandswaard.

 €                  10.000,00 zie Ridderkerk

 €                 10.000,00- inkomsten Albrandswaard 
 €                              -   

607109501 WMO, 
huish.verz.Albrandswaard

 €             1.420.200,00 zie Ridderkerk

 €             1.420.200,00 inkomsten Albrandswaard 
607109502 WMO, advieskosten 
Albrandswaard

 €                  25.000,00 zie Ridderkerk

 €                 25.000,00- inkomsten Albrandswaard 
 €                              -   

607089002 Wmo Subsidies 7,8,9  €                192.425,19 Uitvoering Tijdelijk 
huisverbod/Lokaal zorgnetwerk via 
GGD,GGZ preventie jeugd, 

Burger als 
Partner

Voorzieningen 
niveau op peil 

Sturing en beleid Beleid formuleren jeugd en 
alcohol

Onderzoek naar methode om 
ouders te betrekken bij jeugd en 
alcohol

Gezondheidsnota Benchmark wmo 

 €                 31.500,00- inkomsten bijdrage woonvisie 
coordinatie LZN

 €                160.925,19 Preventieve (gezondheid)szorg 
voor ouderen is taak gemeenten 
geworden

Uitgaven - inkomsten  €           11.609.356,60 

Toelichting kolommen Toelichting Bedragen
Prestatieveld Prestatieveld in de WMO De bedragen zijn exclusief personeelslasten en overhead gemeentepersoneel

Opmerkingen Hier wordt vermeld of een budget bij de benchmark Wmo wordt meegenomen. De bedragen zijn gebaseerd op de begroting voor 2011, maar waar mogelijk is geanticipeerd op de 1e monitor.                                                   
Kostenplaats De huidige kostenplaats is benoemd 
Grootboeknummer Het huidige grootboeknummer
2011 De bedragen die in de begroting 2011 staan
Uitvoering Welke producten worden uitgevoerd binnen de kostenplaats
Programma Uit de programmabegroting 2011-2014
Kerndoel Uit de programmabegroting 2011-2014
Proces Uit de programmabegroting 2011-2014
Lopend project/prioriteit De belangrijkste projecten op dit moment
Knelpunten Wat is het belangrijkste aandachtspunt en welk knelpunt komen we tegen. 
Actiepunt nieuw beleidsplan Welke projecten staan gepland
Indicator Uit de programmabegroting 2011-2014
BAR Samenwerking in BAR verband. 

Het overzicht geeft de gewenste situatie weer. Er is geschoven tussen produkten

BAR 
schilgemeenten van 
de GGD        
Rotterdam is 
centrumgemeente

Prestatieveld 5 en 6                 
5 Het bevorderen van de 
deelname aan het 
maatschappelijke verkeer 
en het bevorderen van het 
zelfstandig functioneren 
van mensen met een 
beperking of chronisch 
psychisch probleem of een 
psychosociaal probleem.
6 Het verlenen van 
voorzieningen aan mensen 
met een beperking of een 
chronisch psychisch 
probleem of een 
psychosociaal probleem 
ten behoeve van het 
behoud van hun zelfstandig 
functioneren of hun 
deelname aan het 
maatschappelijk verkeer.

 Prestatieveld 7, 8, 9                      
7 Het bieden van 
maatschappelijke opvang, 
waaronder vrouwenopvang 
en bestrijding van huiselijk 
geweld.
8 Het bevorderen van de 
openbare geestelijke 
gezondheidszorg (OGGZ)
9 Het bevorderen van het 
verslavingsbele

Ouders zijn moeiljk te 
bereiken                  
De inloopfunctie GGZ 
wordt uit AWBZ 
overgeheveld                             
Beleid Preventieve 
gezondheidszorg 
formuleren


