Categorie en subcategorie

Specificatie

Gericht preventief jeugd

Preventie die gericht is op risicogroepen of
ouders of jeugdigen met een (zorg of opvoed)
vraag
Bijvoorbeeld een inloopspreekuur, telefonisch of
digitaal vragen beantwoorden etc
Activiteiten in wijken gericht op jongeren (bijv.
zinvolle tijdsbesteding), hebben vaak een
signaleringsfunctie.
Bijvoorbeeld ‘in control of alcohol en drugs’

Dienstverlening en advies
Jongerenwerk

Alcoholpreventie
Wettelijke taken jeugd (Wpg)
Zorg in/voor onderwijssetting
Zorg op school
VSV

Jeugdarts en consultatiebureau, inclusief
deelname aan zorgnetwerken
Activiteiten die in een onderwijssetting
plaatsvinden, maar waar de nadruk ligt op zorg
Schoolmaatschappelijk werk

Zorg voor jeugdige

Activiteiten rondom voortijdig schoolverlaten die
voornamelijk zorggerelateerd zijn
Voorschoolse educatie voor zwakke groepen,
inclusief toeleiding
Vormen van niet-geïndiceerde jeugdzorg die door
gemeenten worden verzorgd, inclusief
vrijwilligersprojecten
Zorg die gericht is op de ouders of op ouders en
kind(eren)
Zorg die gericht is op de jeugdige

Huishoudelijke verzorging

IV3-functie 622

Voorzieningen gehandicapten

IV3-functie 652

Overig Wmo

Bijvoorbeeld maatschappelijke begeleiding en
advies, sociaal-cultureel werk, opvang, belbus,
mantelzorg en vrijwilligers

VVE
Zorg voor jeugdigen / hun gezin

Zorg voor ouders / het gezin

WWB (incl IOZ, IOW, BBZ)
WSW
Participatiebudget
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Scope van de analyse
Voor het overzicht van de gegevens is uitgegaan van wat de verschillende gemeenten
aangeleverd hebben en van regionale begrotingen (bijvoorbeeld van de GGD). Wegens de
korte doorlooptijd is besloten om alleen naar de posten te kijken die belangrijk zijn qua
grootte van het bedrag of qua inhoud. Daarom zijn niet alle budgetten meegenomen in de
analyse.
Een aantal posten ontbreekt en staat met PM aangegeven.
Er is zoveel mogelijk geprobeerd posten van verschillende gemeenten onder gelijke noemer
te brengen, maar de clustering van activiteiten en budgetten komt niet bij alle gemeenten
volledig overeen (bijvoorbeeld gecombineerde subsidies voor algemene voorlichting en
zorg).
De eigen bijdragen op de verschillende posten zijn relatief klein vergeleken bij de lasten en
zijn daarom in dit voorlopige overzicht buiten beschouwing gelaten.
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Voor een complete startfoto zou dan ook een verdere verfijning en bredere afstemming met
alle gemeenten nodig zijn.
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Eerste verklaringen voor verschillen tussen gemeenten
Het totale bedrag voor jeugd in Den Helder lijkt relatief laag in vergelijking met de andere
gemeenten, maar als de missende posten aangevuld worden, zal het waarschijnlijk hoger
zijn.
Verschillen in uitgaven voor VSV kunnen te maken hebben met verschillen in de hoogte van
de doeluitkering van het rijk.
Vermoedelijk bevat de post ‘dienstverlening en advies’ ook een aantal activiteiten die in
andere gemeenten onder ‘zorg voor jeugdigen en/of gezin’ vallen (gecombineerde
subsidie).
Het bedrag dat uitgegeven wordt aan participatie is opvallend hoog in Den Helder. Dit komt
met name door de WWB en kan deels te maken hebben met de gebruikte definitie van
gewogen inwoners (gebaseerd op Wmo-verdeelmodel).
De grote verschillen bij de post ‘Overig Wmo’ worden veroorzaakt door de lastige
afbakening van het Wmo-domein. Begrotingsnummers bieden maar beperkt
vergelijkbaarheid.
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