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6.1  Samenkracht en burgerparticipatie 

Doelstellingen 
Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale 
samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels 
en stimuleert 
 

Maatregelen 
Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten (zoals buitenspeeldag, seniorenmiddag, 
projecten om zwerfafval te verminderen (ZAPpers), klimaatadaptatie, duurzaamheid, het 
wereldfeest en PUP) 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
De activiteiten zijn begin 2020 in gang gezet, maar konden geen doorgang vinden vanwege de 
coronamaatregelen. Ondanks dat is het aantal ZAPpers gestegen met 40 personen, van 250 naar 
290. Veel ZAPpers zijn ook individueel aan de slag gegaan om het zwerfafval te verminderen. 

Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offlline buurtplatform. 
Toelichting: Het digitale dorpsplein waarop inwoners, organisaties en bedrijven zelf hun activiteiten 
plaatsen. Buurtverbinders beheren deze site als vrijwilliger en verbinden online en 'op straat' inwoners 
met elkaar. Totaal aanbod van sociale en welzijnsvoorzieningen is vindbaar op PuurPapendrecht 

Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Het buurtplatform is door de coronamaatregelen uitgebreid met het aanbod van coronahulp. In 
maart 2020 is een piek ervaren in de interactie. Op PuurPapendrecht is door 168 mensen een 
hulpvraag of hulpaanbod geplaatst. Ook is het aanbod gegroeid. Zo zijn er vrijwilligersvacatures 
geplaatst en is de mogelijkheid geboden om in te schrijven op activiteiten. Het streven is om van 
een beheerplatform te groeien naar een platform voor bewoners en organisaties. 

Stimuleren bewonersinitiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk 
enthousiasmeren en faciliteren. 
Deze ideeën moeten een bijdrage leveren aan de sociale samenhang of de kwaliteit van de 
leefomgeving of ten dienste staan van een doelgroep (voorbeeld is de culturele menukaart) 

Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
De ideeën die in 2020 binnen zijn gekomen zijn allemaal ondersteund. Door de coronamaatregelen 
is niet actief aangespoord om ideeën in te brengen. 

Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van 
communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Op PuurPapendrecht is een sociale kaart geplaatst. Dit heeft de vindbaarheid vergroot. 

Doelstellingen 
Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en 
bevorderen van het luisterend vermogen 
 



5 

Maatregelen 
Bevorderen van de jeugdparticipatie en participatie met jong volwassenen 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Jongvolwassenen hebben begin 2020 meegedacht en meegedaan tijdens zogeheten 'participizza-
avonden'. Tevens is er een Whatsapp-groep met 17 jongeren waarin regelmatig met elkaar contact 
is geweest. 

De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Dit is in 2020 door de coronamaatregelen in algemene zin niet mogelijk gebleken. Bij fysieke 
maatregelen in de wijken is inwoners gevraagd mee te denken over oplossingen. 

Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van 
samenspraak met onze inwoners 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Door corona is hier in 2020 op het niveau van de organisatie niet veel aan gedaan. Op onderdelen 
zijn wel stappen gezet. Zo is bijvoorbeeld het team participatie gestart in 2020. 

Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Dit is een groeiproces van een aantal jaren. We hebben steeds meer aandacht voor participatie. 

Doelstellingen 
Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong 
tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen 
 

Maatregelen 
Aanmoedigen van het gebruik en waar nodig faciliteren van algemene voorzieningen 
(zoals ouderenbonden, Bij Bosshardt-huis en inloopvoorziening De Spil) die mogelijkheden bieden tot 
ontmoeting en laagdrempelige ondersteuning onder andere via sport en cultuur) 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Gelet op de Corona-maatregelen hebben veel algemene voorzieningen hun activiteiten moeten 
aanpassen of konden activiteiten tijdelijk geen doorgang vinden. Om de gevolgen van Corona te 
monitoren is regelmatig contact onderhouden met de organisatoren van deze algemene 
voorzieningen (onder meer via bijeenkomsten via MS-teams). 

Uitvoeren van de visie en werkplan Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht 
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door Support gericht op vroegtijdige signalering, versterken doelgroep, voorkomen duurdere zorg en 
goede samenwerking met Sterk Papendrecht (onder andere via het project Kans Vol Vooruit) 

Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Door Suppord is uitvoering gegeven aan het kind- en jongerenwerk, waarbij het oorspronkelijke 
programma is aangepast vanwege Corona. Dit heeft onder meer geresulteerd in:  

 de jaarlijkse Stuif in de herfstweek is georganiseerd samen met Wasko en Sportcentrum 
Papendrecht met een deelnam van bijna 1.700 kinderen. 

 Bieden van coaching en preventieve voorlichting, waarbij in het licht van Corona hier extra 
op is ingezet. 

 Uitvoeren van het mediaproject #120 om jongeren bij 4 en 5 mei te betrekken. 

 

Versterken van het voorzieningenaanbod (onder andere door Sterk Papendrecht en Stichting 
Buurtgezinnen) waarmee ingespeeld wordt op problematiek 
van langer thuis wonen van kwetsbare risicogroepen, opvoedproblematiek tot aan financiële 
problematiek van gezinnen, vechtscheidingen en mensen met verward gedrag 

Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Het voorzieningenaanbod is, gelet op de Corona-maatregelen, tijdelijk uitgebreid met een Corona-
steunpunt bij Sterk Papendrecht en ook is PuurPapendrecht.nl is ingezet als platform waar 
inwoners hulp konden vragen en eveneens hun hulp konden aanbieden. Via het door Sterk 
Papendrecht opgerichte Corona-steunpunt zijn 78 vragen van inwoners ontvangen. 

Doelstellingen 
Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers 
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Maatregelen 
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder versterken van 
het ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers 
om hen adequaat te steunen in hun zorgtaken (bijvoorbeeld via cursussen en een Papendrechtse 
respijtwijzer) 

Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Het ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers is onder meer versterkt door:  

 De lancering van de digitale respijtwijzer ''Help mij Zorgen'' 

 De intensivering van de samenwerking tussen Suppord en Sterk Papendrecht op het 
gebied van bereiken en waarderen van jonge mantelzorgers. Onder meer door het 
gezamenlijk ontwikkelen van filmpjes en activiteiten 

 Om de gevolgen van de Coronacrisis bij mantelzorgers te monitoren en vroegtijdig te 
zoeken naar oplossingen zijn 300 mantelzorgers actief gebeld. 

 

Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder vormgeven van 
de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet (onder andere via de Dag van de 
Mantelzorg) 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Via Sterk Papendrecht is uitvoering gegeven aan mantelzorgwaardering.  
Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger in juni ontvingen 19 jonge mantelzorgers waardering 
in de vorm van chocola. Tijdens de Verwenweek Mantelzorg in november konden mantelzorgers 
deelnemen aan online activiteiten en waardering aanvragen in de vorm van een VVV-bon en 
gevulde speculaas. In totaal zijn 281 mantelzorgers bereikt. 

Doelstellingen 
Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan 
vrijwilligers 
 

Maatregelen 
Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onder meer via de inzet van Sterk 
 Papendrecht, een vrijwilligersvacaturebank en de vrijwilligersverzekering 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In 2020 heeft Vrijwilligerspunt Papendrecht 57 contactmomenten gehad met individuele vrijwilligers 
en waren er 86 contactmomenten met een organisatie met betrekking tot een ondersteuningsvraag. 
Ter ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) is gestart met het vormgeven van de online 
kennisbank op de website van het Vrijwilligerspunt. 

Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners (o.a. Puur Papendrecht en 
sportverengingen) verder vormgeven van de  waardering richting vrijwilligers als stimulans 
voor hun inzet 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Op Nationale Vrijwilligersdag zijn, in samenwerking met 5 lokale ondernemers, 379 vrijwilligers thuis 
verrast met een ontbijt- of borrelpakket. Vrijwilligers konden ook deelnemen aan twee online 
ontmoetingsmomenten. Daarnaast heeft wethouder Verver samen met het Vrijwilligerspunt 3 
werkbezoeken afgelegd om de waardering voor vrijwillige inzet te onderstrepen. 

Stimuleren van vrijwilligerswerk door het organiseren van verschillende activiteiten, 
bijvoorbeeld NLdoet,  door Sterk Papendrecht 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
De vrijwilligersvacatures van het Vrijwilligerspunt zijn overgezet naar de module Elkaar Helpen op 
PuurPapendrecht.nl en samenwerkingsafspraken tussen beide partijen zijn versterkt. Daarnaast zijn 
in september zijn 4 vlogs over het werven en behouden van vrijwilligers gemaakt en werd in oktober 
de workshop Profileren kun je Leren aangeboden. 

Doelstellingen 
Integratie en participatie van statushouders 
 

Maatregelen 
Treffen van voorbereidingen in het kader van de nieuwe Wet inburgering 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Met de SDD en de gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is de implementatie 
van de nieuwe Wet Inburgering voorbereid. Daarnaast is reguliere inzet gepleegd op het gebied van 
huisvesting en inburgering statushouders. Zo is aan de huisvestingstaakstelling van 22 personen 
voldaan door het huisvesten van 41 personen. De daarmee behaalde voorsprong op de taakstelling 
wordt meegenomen naar 2021. 
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6.2  Wijkteams 
Doelstellingen 
Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving 
(familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij 
we streven 
 

Maatregelen 
Vanuit het collegeactieprogramma en de nieuwe beleidsvisies Sociaal Domein Regionaal en 
Lokaal worden verschillende acties geïnitieerd 

om via betere voorlichting, vroegsignalering en preventie in te zetten op vroegtijdige ondersteuning 
om onnodige zwaardere zorg enondersteuning te voorkomen 

Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Het Kompas Sociaal Domein 2021-2024 is opgesteld waarin de gemeentelijke visie op het sociaal 
domein is beschreven om te werken aan een gezond, veilig, sterk, sociaal en inclusief Papendrecht 
waar alle inwoners de ruimte hebben om mee te doen. Hiernaast is een Uitvoeringsagenda 
Jeugd(hulp) 2020 opgesteld en uitgevoerd. 

Doelstellingen 
Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0  
tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte: 
 

Maatregelen 
Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht samen met Woonkracht10 inzetten op het 
voorkomen van huisuitzettingen conform het Convenant preventie huisuitzettingen en 
Buurtbemiddeling 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
De inzet middels het Convenant preventie huisuitzettingen heeft geresulteerd in 0 huisuitzettingen 
op basis van huurachterstanden.  
Daarnaast past Woonkracht10 al sinds de 1e lockdown maatwerk toe bij klanten waarbij de 
achterstand is ontstaan door de lockdown. Dit Corona maatwerk is toegepast bij 8 klanten. 
Vanwege overlast heeft er in 2020 1 huisuitzetting plaatsgevonden.  
Het aantal meldingen en adviesgesprekken bij buurtbemiddeling is in 2020 toegenomen. In 2020 94 
meldingen tegen 51 meldingen in 2019. Geluidsoverlast is nog steeds de meest voorkomende 
melding. 

Samen met Sterk Papendrecht en zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde 
instellingen inzetten op een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische domein 
door onder andere inzet van een wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner huisartsen Kind & Jeugd 
GGZ en een ambulant specialistisch verpleegkundige GGZ vanuit Sterk Papendrecht 

Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Met de inzet van onder meer een wijkverpleegkundige en specialistisch verpleegkundige GGZ 
binnen Sterk Papendrecht is gewerkt aan een stevigere verbinding. Hiernaast is gewerkt om te 
komen tot nieuwe afspraken rondom de inzet van jeugdhulp bij en rondom de huisartsenzorg. 

Toegroeien naar een verdere verfijning van en ontwikkelen van de (subsidie)afspraken met één 
strategische partner Sterk Papendrecht, waarmee de afspraken SMART-er worden. 
De afspraken sturen op kwaliteit, inhoudelijke effecten en procesresultaten ten behoeve van inwoners 
(outcome) 

Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Samen met de betrokken partijen van Sterk Papendrecht zijn de subsidieafspraken en bijbehorende 
verantwoording aangescherpt. Dit heeft onder meer geresulteerd in het Jaarverslag 2019 van Sterk 
Papendrecht, een halfjaarrapportage 2020 van Sterk Papendrecht en nieuwe subsidie-afspraken 
voor het jaar 2021. 
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6.3  Inkomensregelingen 
Doelstellingen 
Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief 
 

Maatregelen 
Uitvoeren van de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe 
regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt 
(o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer) 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Door de SDD is uitvoering gegeven aan de Participatiewet en Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer). Het aantal nieuwe 
aanmeldingen voor schuldhulpverlening betrof 74. Het aantal kinderen geholpen door St. Leergeld 
in 2020 betrof 358. 

Via het meerjarige collegeactieprogramma en de Actieagenda gezinnen en kinderen in 
armoede, wordt samen met maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële 
problematiek onder inwoners te bestrijden 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Via het meerjarige programmaplan, de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, is samen 
met maatschappelijke instellingen ingezet op de bestrijding van financiële problematiek. Specifieke 
inzet betrof onder andere deelname aan de Stuif, de implementatie van de tool Geldfit en de 
voorbereidingen op de nieuwe taken vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. 

Voortzetten van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk 
Papendrecht en Schuldhulpmaatje voor wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek 



16 

Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
De (subsidie)afspraken zijn voortgezet wat betreft de inzet rondom financiële problematiek. Er zijn 
via Sterk Papendrecht 614 hulpvragen binnengekomen op het gebied van financiële 
zelfredzaamheid. 158 inwoners hebben gebruik gemaakt van de ondersteuning bij het invullen van 
de belastingaangiftes. In beide gevallen een daling t.o.v. vorig jaar, veroorzaakt door Covid19-
restricties (o.a. geen inloopspreekuur). 
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6.4  Begeleide participatie 
Doelstellingen 
Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet 
 

Maatregelen 
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op 
basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan  
Door de SDD en Drechtwerk is uitvoering gegeven aan respectievelijk de Participatiewet en het 
zogenaamde beschut werk. 
In 2020 waren 4 mensen via beschut werk (loonkostensubsidies) aan het werk. Daarnaast waren 69 
mensen via een reguliere loonkostensubsidie aan het werk, en waren 66 mensen via Drechtwerk 
aan het werk (oude Wsw). 
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6.5  Arbeidsparticipatie 
Doelstellingen 
Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk 
 

Maatregelen 
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op 
basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Door de SDD is uitvoering gegeven aan de Participatiewet. 
In 2020 zijn vanuit de uitkering 56 mensen uit Papendrecht uitgestroomd naar werk. 

Doelstellingen 
Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap 
 

Maatregelen 
Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Het programma is afgelopen en wordt vervangen door een beleidskader. 

Doelstellingen 
Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd 
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Maatregelen 
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Regionaal wordt de aanpak 'MatchMakers' uitgevoerd. Hierin voert de Dienst Gezondheid & Jeugd 
(leerplicht en voortijdig schoolverlaten) regie op een alliantie van partijen, waaronder de Sociale 
Dienst Drechtsteden, met als doel kwetsbare jongeren in beeld te brengen en hen te ondersteunen 
naar een (leer)baan of een opleiding. 

Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties) 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Faciliteren van voldoende aanbod aan participatieplekken bij lokale bedrijven en organisaties. Het 
afgelopen jaar werden 32 participatieplekken gerealiseerd voor inwoners met een verdiencapaciteit 
< 50%. 
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6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 
Doelstellingen 
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het 
maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen 
 

Maatregelen 
Ondersteunen van inzet van vrijwilligers om eenzaamheid tegen te gaan en signalerend 
huisbezoek af te leggen bij 75+ers 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Eind 2020 is besloten om als gemeente aan te sluiten bij het actieprogramma Eén tegen 
eenzaamheid van het ministerie van VWS om samen met onze maatschappelijk partners verder 
werken aan de lokale aanpak tegen eenzaamheid. Daarnaast is in 2020 intensief overleg gevoerd 
met MEE-Vivenz, het SCD/adviseur gegevensbescherming en omliggende gemeenten om het 
signalerend huisbezoek opnieuw vorm te geven, mede in het licht van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

Uitvoeren van het Wmo-beleid en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden 
op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD, waarbij onder 
andere wordt ingezet op het versterken van de verbinding tussen de algemene en 
maatwerkvoorzieningen 

Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Uitvoering (inkoop, indicatiestelling, verstrekking) vindt regionaal plaats door de SDD. Op peildatum 
31-12-2020 waren er 3.227 actieve indicaties. 



21 

6.71  Maatwerkdienstverlening 18+ 
Doelstellingen 
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het 
maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen 
 

Maatregelen 
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de 
Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD 
waarbij onder andere wordt ingezet op het versterken van de verbinding tussen de algemene en 
maatwerkvoorzieningen 

Draagt bij aan: 

 
  

 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Uitvoering (inkoop, indicatiestelling, verstrekking) vindt regionaal plaats door de SDD. Op peildatum 
31-12-2020 waren er 3.227 actieve Wmo-indicaties. 
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6.72  Maatwerkdienstverlening 18- 
Doelstellingen 
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar 
vermogen mee te kunnen doen 
 

Maatregelen 
Op lokaal niveau nadere (uitvoerings)afspraken maken met Sterk Papendrecht rondom 
jeugdhulp 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Op lokaal niveau is, zoals eerder vermeld bij 6.2 Wijkteams, samen met de betrokken partijen van 
Sterk Papendrecht gewerkt aan de subsidieafspraken en bijbehorende verantwoording. Hiernaast is 
uitvoering gegeven aan de Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2020 en is gewerkt aan een lokale 
jeugdhulpanalyse 2020. 

Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking op basis 
waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie 
Jeugd (SOJ) 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) is uitvoering gegeven aan de maatwerkvoorzieningen 
Jeugdhulp. Voor 628 jeugdigen zijn declaraties door aanbieders ingediend bij de SOJ. In ditzelfde 
kader is in regionaal verband een governance-rapport uitgebracht en is gewerkt aan een nieuw 
inkoopkader jeugdhulp. 



23 

6.81 Geëscaleerde zorg18+ 
Doelstellingen 
Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio 
Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of 
psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig 
hebben 
 

Maatregelen 
Algemene en maatwerkvoorzieningen waardoor de ontwikkeling van beschermd wonen naar 
beschermd thuis, gericht op het  langer zelfstandig wonen, voor meer mensen vanuit deze 
doelgroep wordt versterkt 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Op lokaal niveau is, zoals eerder vermeld bij 6.2 Wijkteams, samen met de betrokken partijen van 
Sterk Papendrecht gewerkt aan de subsidieafspraken en bijbehorende verantwoording. Hiernaast is 
uitvoering gegeven aan de Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2020 en is gewerkt aan een lokale 
jeugdhulpanalyse 2020. 

Overleg centrumgemeente en regiogemeenten over de wijze waarop we in deze regio vorm 
geven aan de doordecentralisatie van Beschermd Wonen 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Regionaal zijn afspraken gemaakt om verspreid over de regio Drechtsteden en Alblasserwaard in te 
zetten op kleinschalige woonvoorzieningen. Dit om de uitstroom uit instellingen voor Beschermd 
Wonen lokaal op te vangen. Deze afspraken worden meegenomen in de Huisvestingsagenda 
Kwetsbare Groepen. 

Overleg met de centrumgemeente (Dordrecht) die inhoudelijke en financiële afspraken maakt 
met de zorgaanbieders 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Op lokaal niveau is, zoals eerder vermeld bij 6.2 Wijkteams, samen met de betrokken partijen van 
Sterk Papendrecht gewerkt aan de subsidieafspraken en bijbehorende verantwoording. Hiernaast is 
uitvoering gegeven aan de Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2020 en is gewerkt aan een lokale 
jeugdhulpanalyse 2020. 
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6.82 Geëscaleerde zorg 18- 
Doelstellingen 
Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en 
jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben 
 

Maatregelen 
Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking 
op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de SOJ waar de 
geëscaleerde zorg 18- onder andere Veilig thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering onderdeel 
van uitmaken 

Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) is uitvoering gegeven aan de maatwerkvoorzieningen 
Jeugdhulp. Ten aanzien van het zogeheten gedwongen kader zijn voor 105 jeugdigen declaraties 
door aanbieders ingediend bij de SOJ. Hiervan hebben 95 jongeren hulp vanuit de 
jeugdbescherming ontvangen en 10 jongeren vanuit jeugdreclassering. In ditzelfde kader is in 
regionaal verband een governance-rapport uitgebracht en is gewerkt aan een nieuw inkoopkader 
jeugdhulp. 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
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Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na 
wijziging) 

Realisatie 2020 Verschil 2020 

Lasten      

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

-2.417 -2.561 -2.805 -2.604 201 

Wijkteams -1.809 -1.717 -1.775 -1.749 26 
Inkomensregelingen -9.622 -9.817 -14.461 -12.650 1.811 
Begeleide participatie -2.344 -2.205 -2.154 -2.254 -99 
Arbeidsparticipatie -1.411 -1.711 -1.693 -1.418 275 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

-523 -553 -495 -513 -17 

Maatwerkdienstverlening 
18+ 

-6.215 -6.538 -6.629 -6.933 -305 

Maatwerkdienstverlening 
18- 

-5.757 -5.687 -6.476 -6.297 179 

Ge?scaleerde zorg 18+ -254 -237 -290 -294 -4 
Ge?scaleerde zorg 18- -1.141 -1.115 -1.125 -1.140 -15 
Totaal Lasten -31.492 -32.142 -37.904 -35.852 2.052 
Baten      

Samenkracht en 
burgerparticipatie 

770 443 835 859 24 

Inkomensregelingen 7.104 7.378 11.834 10.304 -1.530 
Begeleide participatie 42 40 40 42 2 
Arbeidsparticipatie 2 0 0 0 0 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

0 0 0 1 1 

Ge?scaleerde zorg 18+ 966 800 800 936 136 
Totaal Baten 8.884 8.661 13.509 12.142 -1.367 
Resultaat -22.607 -23.481 -24.396 -23.710 686 


