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Onderwerp: Fwd: Vragen monitor sociaal domein 

 

 

Onderwerp: Vragen monitor sociaal domein 
 

Bij deze de vragen van de fractie SP over de monitor sociaal domein voor de domein 

vergadering van 2 november 2021. 

 

- Het resultaat bestaat uit een negatief saldo van € 0,9 miljoen op de WMO en een positief 

saldo van € 2,5 miljoen op jeugd. 

Kan het het negatieve resultaat op de WMO opgevangen worden door het positieve resultaat 

jeugd? 

 

- Wat zijn de oorzaken van de dalingen van het aantal inwoners met ondersteuning 

voorzieningen WMO, met name het aantal vervoer op maat pashouders, het arrangement 

begeleiding individueel en de stabilisatie arrangement hulp in de huishouding. 

 

- Heeft de invoering van de nieuwe eigen bijdrage systematiek een verhoging van het aantal 

gebruiker van het arrangement hulp in de huishouding opgeleverd. Kunt u dit onderbouwen 

met cijfers? 

 

- Hoe staat het met het voornemen om PGB te bevorderen boven ZIN? 

 

- Clientenondersteuning MEE ontvangt E 1.2 miljoen. 

Kunnen we inzicht krijgen in de verrichte werkzaamheden van MEE en hoeveel mensen er 

geholpen zijn? 

 

- De uitvoeringskosten WMO is van € 1.6 miljoen gestegen naar E 4.2 miljoen. 

Waardoor zijn de uitvoeringskosten zo gestegen? 

 

- Wat zijn de oorzaken van de daling van het aantal jeugdigen in de jeugdzorg? 

 

- Wat is de oorzaak van de stijging (20%) van begeleiding laag hoog? 

 

- Waar worden de extra rijksgelden voor jeugdhulp voor ingezet? 

 

- Wat is de oorzaak van de stijging van de voorzieningen in het speciaal onderwijs? 

 

- Waardoor komt het dat de voorziening speciaal onderwijs onder druk staat, vanwege te hoge 

deelnamepercentage S0/VSO die niet stroken met de doelstellingen passend onderwijs? 

Zijn er acties om het deelnamepercentage passend onderwijs te verhogen? 

 

- Het aantal WSW-ers is ook de afgelopen tijd weer afgenomen. 



Wanneer verwacht men een definitieve stop c.q. sluiting van de WSW? 

Blijft men nog genoeg opdrachten om de WSW-ers aan het werk te behouden. 

 

Graag deze vragen beantwoorden voor de domeinvergadering van 2 november 2021 en te 

plaatsen in de dagmail. 

 

Hartelijke groet,  

Ariane Schut, raadslid 

Peter Vrehen, 

 


