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Overzicht baten en lasten per taakveld (x 1.000)

Programma 2 lasten baten

  5.1 Sportbeleid en activering 741          -                

Ondersteunen en stimuleren van recreatieve sportbeoefening. Oa subsidies 

sportverenigingen, Achterhoek in beweging en buurtsportcoaches.
  5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.438       488          

Activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Oa. 

Culturele subsidies oa Dru en bijdrage muziekschool.
  5.6 Media 1.031       81            

Bibliotheken, Regionaal Media Centrum.

  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.242       291          

Statushouders, subsidiering maatschappelijke stichtingen, buurtcentra, 

samenlevingsinitiatieven, vrijwilligerswerk, preventie jeugd, senioren, 

maatschappelijk werk, toezicht kinderopvang, gezond in de stad en 

schoolmaatschappelijk werk.
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.045       150          

Alle loketvoorzieningen gericht op het  identificeren van eigen kracht en het geleiden 

naar de juiste vorm van individuele ondersteuning.
  6.3 Inkomensregelingen 13.444    9.095       

Inkomens- en bijstandsvoorzieningen oa bijzondere bijstand en kwijtschelding 

gemeentelijke belastingen. Rijksbijdrage BUIG.
  6.4 WSW en beschut werk 5.158       60            

Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie oa beschut werk en 

werkverbanden sociale werkvoorziening.
  6.5 Arbeidsparticipatie 1.920       75            

Op arbeidgerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.

  6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.682       382          

Materiële voorzieningen verstrekt om zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren, 

onder meer leef- en woonvoorzieningen.
  6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 4.652       -                

Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking, oa. Hulp in het 

huishouden
  6.71b Begeleiding (WMO) 2.229       -                

Begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf overige ondersteuning 

gericht op het individu of huishouden/gezin
  6.71c Dagbesteding (WMO) 827          -                

Dagbesteding, overige groepsgerichte ondersteuning

  6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 986          -                

Baten en lasten van maatwerkarranagementen

  6.72a Jeugdhulp begeleiding 432          -                

Begeleiding gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden

  6.72c Jeugdhulp dagbesteding 769          -                

Dagbehandeling, vervoersdiensten jeugdhulp ambulant

  6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 4.271       -                

maatwerkarrangementen jeugdhulp

  6.73a Pleegzorg 582          -                

Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een 

pleeggezin
  6.73b Gezinsgericht 1.118       -                

Jeugdhulp met verblijf, gezinsgericht

  6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 1.673       -                

Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op een accommodatie van de jeugdaanbieder

  6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 860          -                

Jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder, 

alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA) en GGZ- 

handeling waarbij sprake is van opname.
  6.74c Gesloten plaatsing 86            -                

Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van  een 

machtiging gesloten jeugdzorg of een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname 

Psychiatrische Ziekenhuizen) of een machtiging Wvggz (Wet verplichte Geestelijke 

Gezondheidszorg)
  6.81a Beschermd wonen (WMO) 198          250          

Beschermd wonen, maatwerkarrangementen intramuraal of GGZ 

  6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 56            -                

Opvang, spoedopvang

  6.82a Jeugdbescherming 768          -                

Kinderbeschermingsmaatregelen OTS en Voogdij

  6.82b Jeugdreclassering 576          -                

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren 

vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in 

aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen

  7.1 Volksgezondheid 984          -                

Bijdrage GGD, hartveilig wonen.

Totaal Programma 2 52.767     10.872     
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