
4 Zorg en Welzijn 

Wat mag het kosten 

Tabel 4-1 bedragen x € 1 miljoen 

  2018  2019  2020  2021  2022 

actualisatie perspectief      

Wet maatschappelijke ondersteuning -2,2 -4,0 -3,6 -3,6 -3,6 

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen -1,5 -3,2 -3,2 -3,4 -3,4 

Jeugdhulp zonder verblijf -1,8 -3,6 -3,4 -3,4 -3,4 

Jeugdhulp met verblijf 0,1 -1,7 -1,4 -1,4 -1,4 

Sociale infrastructuur -0,7 -0,9 -0,5 -0,5 -0,5 

Medische verrichtingen 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Algemene voorziening vrijwilligers  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Economische zelfstandigheid, maatschappelijke opvang, doventolk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rijksvaccinatieprogramma  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Taakstelling korting op zorgtarieven -0,2 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

coalitieakkoord      

(g)oud in Almere incidenteel en structureel  -0,2 -0,5 -0,6 -0,6 

Gezond in Almere  -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 

Inclusieagenda  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Verward gedrag  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Jongeren werk  -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 

Onderwijsarrangementen  -0,7 -0,7 -1,4 -1,4 

Stadspas  -0,2    

dekking coalitieakkoord      

Buurtzorg jong  0,1 0,1 0,1 0,1 

      

eindtotaal -6,5 -16,3 -15,5 -16,5 -16,5 

Actualisatie perspectief 

Wet maatschappelijke ondersteuning  3,6 N 

Lokale Wmo taken 0,8 N 

De verwachting is dat het gebruik van maatwerkdienstverlening in 2018 gelijk blijft aan het toegenomen 

zorggebruik in 2017. Vanaf 2019 wordt ook loon & prijscompensatie toegerekend. Dit leidt tot een 

meerjarige bijstelling van de uitgaven.  

Invoering abonnementstarief Wmo 2,2 N 

De verwachting is dat de invoering van het abonnementstarief in 2019 leidt tot circa € 1,2 miljoen aan 

hogere zorguitgaven en circa € 1,0 miljoen aan lagere inkomsten vanuit de eigen bijdrage.  

CAO afspraken huishoudelijke hulp 0,9 N 

Vanaf 1 april 2018 zijn nieuwe loonschalen van kracht. Deze worden door de gemeente als uitgangspunt 

genomen voor het bepalen van een reëel en uniform tarief voor de huishoudelijke verzorging. Dit leidt tot 

€ 0,5 miljoen aan structureel hogere kosten voor de gemeente. Daarnaast leidt de aangepaste cao ook tot 

€ 0,4 miljoen aan hogere uitgaven voor de gemeente.  

PGB Wmo  0,3 V 

Op basis van het huidige gebruik van PGB’s wordt ervan uitgegaan dat de uitgaven voor zowel 

huishoudelijke verzorging als maatwerk dienstverlening iets lager uitvallen.  
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Projectkosten ondersteuningsarrangementen  0,8 N incidenteel 

Om het traject van herindicaties voor de ondersteuningsarrangementen goed uit te kunnen voeren is 

eenmalig € 0,85 miljoen extra inzet nodig. Dit heeft te maken met het hoge aantal indicaties en de 

behandeltijd die nodig is om een nieuwe indicatie af te geven.  

Verhoging aanvragen Wmo ondersteuning 0,2 N incidenteel 

Het aantal aanvragen voor Wmo-ondersteuning is in het derde kwartaal fors toegenomen. Er is extra inzet 

nodig om de aanvragen te kunnen beoordelen. 

Onafhankelijke cliënt ondersteuning 0,4 N incidenteel 

Minister de Jonge/VWS heeft recent de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen om Onafhankelijke 

Clientondersteuning (OCO) te intensiveren. Onderdeel van zijn plan is het continueren en faciliteren van de 

Koploperbenadering. De Koplopers, waaronder Almere, hebben de mogelijkheid gekregen om een 

aanvraag te doen voor budget om hun aanpak te intensiveren. Almere heeft een aanvraag gedaan om met 

€300.000 versneld de OCO-pool op te bouwen, meerdere domeinen te bedienen, de burgers te informeren 

en de eigen ondersteuning te organiseren. Daarnaast is € 80.000 bestemd voor stimulering van OCO in 

Flevoland. De regiogemeenten doen hiervoor aanvragen. Almere blijft de opgedane ervaring en aanpak 

beschikbaar stellen aan de andere gemeenten in het land. 

Kwaliteit, toezicht en transformatie  0,1 N incidenteel 

De wettelijke taken Kwaliteit en Toezicht liggen in elkaars verlengde en kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren aan de Transformatie. Met het vormgeven van Toezicht is een begin gemaakt. Om de kwaliteit te 

verhogen en de transformatie te versnellen is meer budget nodig, zodat Toezicht meer zal renderen. Voor 

2019 wordt naast het beschikbare budget incidenteel een extra budget aangevraagd van € 110.000. 

Sociaal stedelijk team 0,2 N incidenteel 

Naast de deskundigen in de Wijkteams zijn procescoördinatoren actief voor het vlottrekken van complexere 

casuïstiek. Voor deze discipline zijn bij de programmabegroting 2016 incidenteel middelen beschikbaar 

gesteld tot eind 2018. Ook voor 2019 worden hiervoor eenmalig middelen toegekend. 

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2,2 N 

Wmo beschermd wonen 1,1 N  

In 2018 wordt een voordeel op de PGB bestedingen wordt verwacht van circa € 0,8 miljoen. Vanaf 2019 

wordt rekening gehouden met circa € 1,1 miljoen aan extra loon & prijscompensatie.  

Afwikkeling subsidies 2017 1,2 V 

Bij de afrekening van subsidies over 2017 is op basis van de geleverde prestaties € 0,2 miljoen extra 

besteed aan veilig thuis en circa € 1,4 miljoen minder aan beschermd wonen. Het voordeel blijft 

beschikbaar voor regionale inzet.  

Indicatiestelling expertteam/kwaliteitsaudit 134 N 

De GGD voert namens de gemeente de indicatiestelling en het toezicht uit. De kosten hiervoor nemen toe 

als gevolg van het invoeren van onder andere het wachtlijstbeheer. De regie van het wachtlijstbeheer ligt nu 

bij de gemeente, om daarmee de wachtlijst goed te kunnen monitoren. Daarnaast wordt voorgesteld om 

jaarlijks proactief een kwaliteitsaudit uit te voeren bij aanbieders beschermd wonen. 

Vangnetactiviteiten maatschappelijke opvang 2,3 V/2,3 N 

In 2017 en 2018 is besloten tot een aantal vangnetactiviteiten die noodzakelijk waren. In 2019 zijn deze 

activiteiten nog steeds nodig of wettelijke verplicht. Voorgesteld wordt om het benodigde bedrag incidenteel 

te financieren vanuit de onderbesteding bij Wmo beschermd wonen. 

Dag- en nachtopvang 0,3 V  

de uitgaven voor de dag- en nachtopvang in Lelystad en Almere zijn in 2018 in de regionale begroting 

opgenomen. Omdat deze uitgaven eerder lokaal werden gefinancierd leidt dit nu tot een voordeel.  
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Veilig thuis 1,0 N 

De taken van Veilig Thuis worden verder geïntensiveerd. Hierdoor ontvangt Almere – als centrumgemeente 

– een hogere uitkering voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Over de inzet van deze 

middelen worden in regioverband afspraken gemaakt. 

Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’  p.m. N 

Voor het programma ‘geweld hoort nergens thuis’ ontvangen gemeenten bij de septembercirculaire extra 

middelen voor het aanstellen van een regionale coördinator. Deze gaat als aanspreekpunt dienen voor het 

programma. 

Tegengaan mensenhandel 0,1 N 

Het rapport van de Commissie Lenferink (2015) en adviezen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel 

laten zien dat gemeenten de spil vormen in de aanpak van mensenhandel. Zij zijn ook organisatorisch en 

financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvang voor slachtoffers. De gemeenteraad heeft op 15 maart 

2018 een motie (RG-99/2018) aangenomen waarin prioriteit wordt toegekend aan dit thema en het college 

opgeroepen wordt zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen voor een sluitend aanpak en om in de 

begroting 2019 de vereiste middelen vrij te maken. Inmiddels is een quick scan uitgevoerd om met inbreng 

van betrokken partners vanuit ‘zorg’ en ‘veiligheid’ te achterhalen waar leemten in de huidige aanpak zitten 

en hoe daarin kan worden voorzien.  

Als centrumgemeente heeft Almere een voortrekkersrol. Met de regiogemeenten zal het gesprek moeten 

worden gevoerd in hoeverre zij meegaan in de gezamenlijke organisatie en medefinanciering vanuit de 

lokale gemeentebegrotingen ten gevolge van de aanpak van mensenhandel. Met de gemeente Lelystad 

trekken we hierin samen op. 

Verslavingszorg 0,1 N 

In 2018 heeft Amethist verslavingszorg eenmalig (incidenteel) middelen ontvangen voor de intensivering 

van de verslavingszorg. Het afgelopen jaar heeft Amethist verslavingszorg hiermee 80- 100 cliënten 

geholpen die tussen wal en schip vielen met een ernstige verslaving. De inzet van deze zorg is zeer effectief 

gebleken. Met deze hoog specialistische zorg (niet passend binnen de individuele begeleiding van de Wmo) 

hebben zij mensen met verward gedrag, verloedering en overlast op straat of in de buurt geholpen en/ of 

kunnen voorkomen. Zij hebben ernstige verslaving kunnen stabiliseren. In verband met de doelstelling om 

overlast door verslaving te voorkomen en recidive te verminderen is de inzet van casemanagement 

ambulant noodzakelijk. 

Urgente knelpunten p.m. N 

Er is nog incidentele ruimte beschikbaar binnen de middelen voor beschermd wonen waarover met de regio 

afspraken gemaakt moeten worden over de inzet. Almere zal voorstellen deze middelen (deels) in te zetten 

voor het aanpakken van urgente knelpunten zoals de toename van de dakloosheid, waaronder veel 

zwerfjongeren, en het tekort aan huisvesting voor onder meer begeleid wonen. Ook zullen nog afspraken 

worden gemaakt over de omvang van het budget voor Veilig Thuis in 2019.  

Volumegroei 2019 1,1 N 

Bij de septembercirculaire is € 1,1 miljoen voor volumegroei beschikbaar gesteld. Deze middelen worden 

gereserveerd voor inzet in 2019 en verder. 

Jeugdhulp zonder verblijf 3,4 N 

Ambulante jeugdhulp  0,9 V 

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door een verschuiving van uitgaven. Er wordt circa € 1,4 miljoen 

vrijgemaakt voor onderwijsjeugdhulparrangementen en circa € 0,5 miljoen voor een ambulant crisisteam. 

Daartegenover staan hogere zorguitgaven op basis van het resultaat 2017 en bijstelling van het budget voor 

volumegroei en prijsstijgingen voor € 0,9 miljoen. 
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Onderwijsjeugdhulparrangementen  1,5 N 

Vanaf 2018 is een onderwijsjeugdhulparrangement ingericht op het PRO (praktijkonderwijs Almere). De 

kosten van € 1,1 miljoen werden eerder gefinancierd vanuit het budget voor ambulante jeugdhulp. 

Daarnaast vindt een uitbreiding plaats van de huidige arrangementen waardoor de uitgaven circa € 0,3 

miljoen toenemen. Vanaf 2019 wordt rekening gehouden met circa € 0,1 miljoen loon & prijsstijgingen.   

Jeugd GGZ  1,8 N  

De verwachte kosten 2018 voor de Jeugd Geestelijke Gezondheid Zorg laten een tekort zien van € 1,3 

miljoen ten opzichte van de begroting. Voor 2018 werd nog rekening gehouden met een daling van de 

uitgaven, echter bij de jaarrekening 2017 bleken de uitgaven al hoger te liggen dan het beschikbare budget. 

Vanaf 2019 wordt ook nog rekening gehouden met volume en prijseffecten waardoor het tekort verder 

toeneemt met circa € 0,5 miljoen.  

Landelijke inkoop 0,8 N 

De begroting wordt meerjarig bijgesteld voor de uitgaven aan het landelijke transitie arrangement. Wel 

wordt verwacht dat de uitgaven vanaf 2020 iets lager uitvallen door de afspraken die gemaakt zijn over 

jeugdhulp met verblijf door korter verblijf en alternatieven. 

Volumegroei en loon & prijsstijging 0,3 N 

Voor de overige activiteiten van jeugdhulp wordt vanaf 2019 rekening gehouden met een toename van het 

aantal klanten en loon en prijsstijgingen. In 2019 wordt € 0,1 miljoen incidenteel extra volumegroei 

geraamd voor de inzet van convenantpartners die een bijdrage leveren aan de wijkteams in verband met de 

hoge werkdruk.  

Jeugdhulp met verblijf 1,4 N 

Jeugdhulp met verblijf 2018 0,3 V 

Op pleegzorg en jeugdzorg plus wordt rekening gehouden met een nadeel van respectievelijk € 0,2 en € 1,0 

miljoen. Hier tegenover staat een fors voordeel op residentiele jeugdhulp van € 1,5 miljoen. Vanaf 2019 

maken deze budgetten onderdeel uit van de nieuwe overeenkomst en worden voor- en nadelen onderling 

verrekend.  

Jeugdhulp met verblijf 2019 e.v. 0,5 N 

Vanaf 2019 zijn de onderdelen pleegzorg, jeugd residentieel, jeugdzorgplus en een deel van de landelijke 

inkoop samengevoegd in één regionale vierjarige overeenkomst. Er zijn afspraken gemaakt over de afbouw 

van het budget voor jeugdhulp met verblijf door het realiseren van kortere verblijftijden en alternatieve 

jeugdhulp in de eigen omgeving (ambulant). De afbouw van het budget is al opgenomen in de huidige 

meerjarenbegroting. Vanaf 2019 wordt rekening gehouden met € 0,5 miljoen aan loon & prijsstijging.  

Veilig thuis  0,1 N 

Dit betreft een stijging van de uitgaven vanaf 2019 als gevolg van prijsstijgingen.  

Jeugdbescherming en jeugdreclassering  0,3 N 

Bij de voorjaarsnota 2018-2022 is het budget met € 416.000 incidenteel opgehoogd. De verwachting is dat 

de uitgaven de komende jaren op hetzelfde niveau blijven.  

Transformatie jeugdhulp met verblijf 0,05 N 

Er zijn in 2018 en 2019 extra middelen nodig voor de ontwikkeling van het zorglandschap specialistische 

jeugdhulp, met name de transformatie van jeugdhulp met verblijf. Voor de inzet van een regiosecretaris en 

een voorzitter voor het bestuurlijk overleg sociaal domein worden is structureel € 45.000 nodig.  

Pleegzorg wervingscampagne  0,05 N 

Vorig jaar bij de programmabegroting 2018 is incidenteel € 47.000 beschikbaar gesteld voor een 

wervingscampagne om het aantal pleeggezinnen in Almere uit te breiden. Ook voor 2019 worden er 

middelen beschikbaar gesteld om de campagne voort te zetten. 
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Sociale infrastructuur 0,5 N 

Loon & prijscompensatie eigen personeel sociaal domein 0,5 N 

Dit betreft de bijstelling van de eigen personeelskosten voor de cao en de aanpassing van de normbedragen 

in de begroting.  

Licentiekosten MO platform zorgdeclaraties  0,2 N incidenteel 

De licentiekosten liggen jaarlijks € 0,2 miljoen hoger dan oorspronkelijk geraamd. Het budget wordt nu 

voor 2018 en 2019 alsnog bijgesteld. In 2020 zal naar verwachting een nieuw systeem in gebruik worden 

genomen. De aanbesteding wordt momenteel nog voorbereid.  

Huisvesting wijkteams 0,1 N incidenteel 

De huisvestingskosten van de wijkteams vallen met name hoger uit door gestegen huurlasten en 

schoonmaakkosten.  

Toegang jeugdhulp JGZ  0,1 N 

De coöperatie voor jeugdgezondheidszorg vervult een spilfunctie in de Almeerse jeugd en opvoedhulp. De 

JGZ ondersteunt wijkteams, wordt door wijkteams, scholen of artsen ingezet bij geconstateerde opvoed en 

opgroeiproblemen, draagt bij aan versterken opvoedvaardigheden van ouders, in samenwerking met 

scholen en voert in toenemende mate de regie over de hulpverlening aan gezinnen. De JGZ is ook in 

toenemende mate betrokken bij de regie op begeleiding van gezinnen die hulp weigeren, maar waar wel 

zorgen over de veiligheid van kinderen bestaan. 

Deze uitbreiding van taken voor de JGZ is noodzakelijk om de wachttijden binnen de termijn van 5 

werkdagen te houden. Daarnaast gaat de JGZ deelnemen aan de jeugdbeschermingstafels en ontstaat 

ruimte voor de aandachtsfunctionaris kindermishandeling, die door de nieuwe meldcode 

kindermishandeling noodzakelijk wordt. 

Advies en onderzoek sociaal domein 0,1 N 

Voor 2019 wordt € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld. Dit wordt onder meer ingezet voor de monitor sociaal 

domein en het opstellen van beleidsplannen. Daarnaast is werkbudget nodig om de aanjaagfunctie als 

vernieuwer, verbinder en inspirator te kunnen vervullen.  

Praktijkondersteuners jeugd 0,15 N/0,15 V 

De Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) worden ingezet om de jeugd GGZ te ontlasten. Door een 

deskundige naast/achter de huisarts toe te voegen, kan bij (vermoeden van) psychische problematiek goed 

onderzocht worden of het probleem werkelijk psychiatrisch is, en of het om die reden naar de geïndiceerde 

GGZ zou moeten worden verwezen. Doordat de POH GGZ Jeugd het veld kent, weet hij/zij ook precies naar 

welke aanbieder het beste kan worden verwezen gelet op de specifieke deskundigheid. Voorgesteld wordt 

extra te investeren in deze deskundigheid. Verwacht wordt dat hierdoor het aantal doorverwijzingen naar de 

GGZ vermindert waardoor de uitgaven voor de GGZ op termijn afnemen.  

Medische verrichtingen 0,1 N 

Het betreft hier medische verrichtingen door een schouwarts van de GGD Flevoland, die wettelijk verplicht 

zijn. De schouwarts wordt in toenemende mate ingezet voor lijkschouwingen, bijvoorbeeld bij euthanasie. 

Hierdoor is het budget niet meer toereikend.  

Algemene voorziening vrijwilligers 0,1 N 

Bij de VJN2015 is bij amendement besloten dat de ondersteuning die vrijwilligers van de VMCA mensen met 

dementie en hun familie biedt structureel gefinancierd zal worden. Er is toen echter niet aangegeven hoe 

die kosten gedekt worden. In 2016 ben 2017 is dit knelpunt steeds met incidentele middelen opgelost. In 

2018 bleek dit niet meer mogelijk, waardoor een maximaal tekort wordt gerealiseerd van € 87.000.  

Verwacht werd dat dit gedekt zou worden uit de beschikbare middelen ‘waardig ouder worden’ uit het 

regeerakkoord. Bij de meicirculaire zijn deze middelen niet verstrekt. Dat betekent dat er vanaf 2018 een 

structureel knelpunt is van maximaal € 87.000 (in 2018 € 60.000). 
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Economische zelfstandigheid, maatschappelijke opvang en de uitname van de doventolk 0,0 V 

Er zijn kleine bijstellingen geweest op de rijksbudgetten voor . Deze worden doorvertaald naar de 

betreffende activiteit.  

Rijksvaccinatieprogramma 0 – 4 jaar  0,4 N 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma 0 – 4 jaar wordt vanaf 2019 bij 

gemeenten neergelegd. De JGZ Almere voert deze taak uit. De jaarlijkse kosten worden ingeschat op circa 

€ 0,35 miljoen. De dekking van deze uitgaven wordt via de decembercirculaire toegekend. Onduidelijk is nog 

of de dekking volledig toereikend is. 

Taakstelling korting op zorgtarieven 0,7 N 

Meerjarig heeft nog geen toerekening plaatsgevonden van de korting op zorgtarieven naar de activiteiten in 

de begroting. Deze kortingen waren in de oorspronkelijke begroting opgenomen omdat er rekening werd 

gehouden met een forse afloop van het rijksbudget. Deze worden nu alsnog afgedekt binnen de beschikbare 

middelen voor loon & prijscompensatie. 

Coalitieakkoord 

(G)oud in Almere 0,6 N 

Met (g)oud in Almere focussen we ons op drie pijlers: eenzaamheid, zorg & welzijn en wonen. We 

verwachten in april 2019 met een uitvoeringsprogramma te komen waarin we concrete acties benoemen. 

Voor dit beleidsthema trekken we het komende jaar aanvullend €193.000 uit.  

Almere kent een late, maar sterke groei van het aantal senioren. Deze groei geeft kansen omdat senioren 

een belangrijke bijdrage aan de sociale kracht van een wijk kunnen geven. Tegelijkertijd brengt het een 

opgave met zich mee die een samenhangende inzet van verschillende gemeentelijke afdelingen én partners 

vraagt. 

De opgave heeft betrekking op wonen (aanpassingen en de grootte van woningen) en voorzieningen, evenals 

het gereedmaken van een zorglandschap voor een ouder wordende bevolking. Wij willen met de 

woningcorporaties een plan maken dat is gericht op het in de wijk blijven wonen van ouderen. Daarbij kijken 

we hoe vernieuwende initiatieven rond woon-zorgcombinaties mogelijk worden gemaakt. Ook is het 

belangrijk dat ouderen regie houden over hun leven, een zinvolle invulling van hun tijd hebben, gezond 

leven (fysiek en mentaal) en dat hun netwerk wordt vergroot. Hiervoor is het nodig goed zicht te hebben op 

de ouderen in een wijk, zodat in een vroegtijdig stadium contact mogelijk is. 

Gezond in Almere 0,3 N 

Wij willen samen met diverse partijen een ambitieus gezondheidsprogramma ontwikkelen, waarbij de 

goede initiatieven die al lopen natuurlijk ook worden betrokken. Hiervoor is een gecoördineerde en 

gefocuste inzet van veel partijen nodig. Tijdens de gesprekken met de stad is aangegeven dat het belangrijk 

is dat de gemeente hierin de regie neemt.  

 

Uit de cijfers van de GGD blijkt dat er in Almere zorgwekkende ontwikkelingen zijn op gezondheidsgebied. 

Meer dan de helft van de Almeerse bevolking heeft overgewicht en bewegen maakt geen deel uit van hun 

leefstijl. Wij hebben de ambitie om voor overgewicht, bewegen, mentale weerbaarheid en gebruik van 

alcohol, tabak en drugs, aan het einde van de bestuursperiode betere cijfers te laten zien dan in 2018. 

Hierbij erkennen we dat er verschillen zijn in de gezondheidssituatie per wijk en sociaaleconomische status 

van mensen. Die verschillen spelen zeker een rol in de mogelijkheden om de leefstijl van inwoners te 

verbeteren. Maar we willen zeker ook dat de gemeente over de eigen interne schotten heen kijkt.  

 

In het gezondheidsprogramma verbinden we ‘klassieke’ activiteiten (b.v. Jongeren Op Gezond Gewicht, 

voorlichtingscampagnes e.d.) aan activiteiten als kennisontwikkeling over gezonde voeding op onder andere 
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de Flevocampus, speelruimte in de openbare ruimte en inzet van buurtsportcoaches. We benutten ook de 

Omgevingswet en we verkennen of we de zogenoemde ‘IJslandse aanpak’ (kinderen een intensief 

buitenschools programma van sport/cultuur geven) kunnen toepassen. Ten aanzien van coffeeshops willen 

wij alleen bij veranderende omstandigheden op zoek gaan naar een locatie voor de vierde coffeeshop die 

volgens het staande beleid mogelijk is. 

Inclusieagenda 0,2 N 

De in 2018 opgestelde Inclusieagenda, op basis van het VN-verdrag, is ambitieus en kan bijdragen aan de 

toegankelijkheid van veel groepen. Wij gaan deze agenda samen met onze partners en inwoners oppakken 

en uitwerken. We sluiten aan bij de ‘Regenboogagenda’ om sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie 

van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen te 

verbeteren. Hierbij is het stimuleren van de bereidheid om discriminatie te melden, van groot belang. We 

gaan discriminatie tegen en bevorderen diversiteit. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen, of het nu gaat 

om onderwijs, religie, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. Het gaat niet om achtergrond, maar om de 

toekomst. 

Verward gedrag 0,2 N 

Wij zijn bezorgd over het aantal mensen dat verward gedrag vertoont. De komende periode zetten we in op 

een betere samenwerking tussen sociaal domein, zorg en veiligheid om te voorkomen dat deze groep 

mensen tussen wal en schip valt. We investeren vooral in preventie. Dit kan veel leed voor de persoon en de 

omgeving voorkomen en is uiteindelijk ook kostenbesparend. We vinden dat in onze buurten en wijken 

expertise op het gebied van verwardheid, 24/7 beschikbaar moet zijn; professionals die zorgwekkende 

signalen herkennen en actief op mensen af stappen, ook als ze geen hulpvraag kunnen of willen stellen. We 

werken aan een passend ondersteunings- en zorgaanbod en aan de doorontwikkeling van Zorg- en 

Veiligheidshuizen als belangrijke plek voor het bespreken van complexe problematiek op het snijvlak van 

zorg en veiligheid. 

Jongeren werk 0,3 N 

Sinds 2015 wordt op het jongerenwerk in toenemende mate een beroep gedaan in complexe situaties 

waarin problemen op het gebied van school, werk, zorg, veiligheid zich opeenstapelen. Het aantal 

jongerenwerkers is niet meegegroeid met het aantal inwoners in onze stad en het beroep dat op hen 

gedaan wordt. In bepaalde stadsdelen is er zelfs sprake van slechts één ambulant jongerenwerker. 

In het coalitieakkoord is daarom gekozen voor uitbreiding van het aantal jongerenwerkers, zowel in relatie 

tot veiligheid als tot de toegang tot het gemeentelijke sociaal domein. Over die uitbreiding worden met de 

Schoor afspraken gemaakt. 

Onderwijsarrangementen 1,4 N 

Tabel 4-2 bedragen x € 1.000 

omschrijving  2018  2019  2020  2021  2022 

onderzoek en intensivering OJA op speciaal onderwijs  -135 -85 -500 -370 

pilot begeleiding in de wijk  -70    

uitbreiding jeugdverpleegkundige regulier onderwijs  -430 -435 -585 -585 

uitbreiding sterk in de klas  -65 -180 -315 -445 

      

  -700 -700 -1.400 -1.400 
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Voorstel Programmabegroting 

De verbinding onderwijs-jeugdhulp bekostigen vanuit het budget ‘onderwijsarrangementen’ in het 

coalitieakkoord 2018-2022. Voorgesteld wordt om een deel van dit budget in het reguliere onderwijs in te 

zetten. De activiteiten die uitgevoerd gaan worden met het budget worden uitgevoerd per schooljaren. 

Opgenomen lasten 2019 betreft schooljaar 2019-2020. 

Inhoudelijke opgave verbinding onderwijs jeugdhulp 

We streven ernaar dat in Almere geen enkel kind tussen wal en schip valt. Daarom zetten we in op een 

inhoudelijke doorgaande lijn en zorgen we voor een goede samenwerking tussen opvoeden en opgroeien, 

voorschoolse voorzieningen, onderwijs en jeugdhulp in de wijk. Scholen zijn plekken waar kinderen en 

gezinnen dagelijks komen, waardoor ook vragen rondom opvoed- en opgroei ondersteuning daar naar 

voren komen. Beleidsdoelstelling van de Jeugdwet is om jeugdhulp zo snel mogelijk, zo vroeg mogelijk en 

zo dichtbij mogelijk in te zetten. Ondersteuning rondom scholen organiseren past daar bij. De projecten 

sterk in de wijk en ZAT 2.0 zijn erg succesvol. Onderwijspartners, JGZ en Vitree/Triade zijn erg voorstander 

van deze ontwikkeling daar het uitvoering geeft aan de transformatie in het sociaal domein: zoveel mogelijk 

vroegtijdige inzet van zo licht mogelijk ondersteuning waardoor inzet van duurdere jeugdhulp voorkomen 

kan worden. Dit voorstel is reeds besproken met de genoemde partners en zij zijn voorstander van het 

uitrollen over de gehele stad in drie jaar tijd. Dit om het zorgvuldig te kunnen doen en de projecten ook goed 

te kunnen blijven volgen.  

Preventie bij jongeren en met name in het regulier onderwijs is een gewenste inhoudelijke ontwikkeling 

door de portefeuillehouder en wij verwachten dat deze investeringen op termijn effect hebben op 

vermindering uitgaven maatwerk. Ook beogen wij dat dit van invloed is op het aantal thuiszitters. 

 

De pilot Sterk in de Wijk willen wij daarnaast versterken door te experimenteren met de inzet van vormen 

van basis jeugdhulp zonder beschikking. Er is behoefte aan een aanbod basis jeugdhulp tussen het 

‘algemene’ aanbod opvoed- en opgroei informatie en ondersteuning en maatwerk van specialistische 

jeugdhulp in. 

Stadspas 

We onderzoeken de invoering van een Almerepas. Op termijn kijken we naar de wenselijkheid en 

mogelijkheden om deze met korting aan te bieden. 

Dekking coalitie akkoord 

Buurtzorg jong 

Voorgesteld wordt om de taken van buurtzorg jong op te nemen in de sociale infrastructuur. Deze wordt nu 

nog door verschillende instanties buiten de infrastructuur uitgevoerd. Hiermee moet een besparing van 

€80.000 worden gerealiseerd. 
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4.1.1 Indicatoren 

Jongeren met jeugdhulp Figuur 8- Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS) 

Sinds de tweede helft van 2016 zien we een afname van het aantal jongeren met jeugdhulp met beschikking 

in Almere. In vergelijking met gemeenten met 

gelijke omvang maken minder jongeren gebruik 

van jeugdhulp. Ons beleid is erop gericht om een 

verschuiving te realiseren van specialistische 

behandeling en opvang van kinderen buiten het 

gezin naar gezingsgerichte vormen van begeleiding 

en behandeling in de eigen omgeving. Vooral het 

gebruik van (dure) intramurale jeugdhulp en de 

groei van het aantal gespecialiseerde 

behandelingen willen wij terugdringen door betere 

alternatieven te ontwikkelen.  

 

Aantallen behandeling 

Uit onze eigen monitoring blijkt dat de aantallen behandeling (excl. GGZ behandeling) afneemt, ten gunst 

van begeleiding. Ook zien we een verschuiving van behandeld wonen (wonen met behandeling) naar 

begeleid wonen. Het ‘volledig pakket thuis’ – op terugkeer naar huis gerichte gezinsondersteuning is nog 

laag.  

Figuur 1 – Jeugdhulp Almere: behandeling en begeleiding  

 

Verschuiving van behandeld naar begeleid wonen 

Ook zien we een verschuiving van behandeld wonen (wonen met behandeling) naar begeleid wonen. Het 

‘volledig pakket thuis’ – op terugkeer naar huis gerichte gezinsondersteuning is nog laag. 

Figuur 2 - Jeugdhulp: behandeld wonen, begeleid wonen, volledig pakket thuis en crisisopvang 
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Jongeren met jeugdbescherming  Figuur 3 - Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS) 

In Almere begeleiden we gezinnen vanuit Samen 

Veilig om een onderzoek door de Raad voor de 

Kinderbescherming af te wenden. Vergeleken met 

gemeenten van een vergelijkbare omvang heeft 

Almere minder jongeren met jeugdbescherming. 

Echter, de verschillen zijn nihil.  

 

 

 

 

 

 

Jongeren met jeugdreclassering  Figuur 4 - Jongeren met jeugdreclassering (bron CBS) 

Het aantal jongeren in Almere dat verdacht of 

veroordeeld is voor een strafbaar feit ligt gelijk met 

dat van gemeenten met vergelijkbare omvang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wmo cliënten met maatwerkarrangement  Figuur 5 - Wmo cliënten met maatwerkarrangementen (bron: CBS) 

In Almere ontvangen relatief weinig mensen een 

maatwerkarrangement ten opzichte gemeenten met 

een vergelijkbare omvang. Afhankelijk van wat 

redelijkerwijs kan worden verwacht van een inwoner, 

vragen wij hen om een eerste inspanning. Het 

maatwerkarrangement van de gemeente is daar 

aanvullend op.  
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