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bekostiging van de nieuwe Wmo gebaseerd op parameters, die in de praktijk niet aansloten bij de werkelijke
gemeentelijke situatie. Ook wordt niet alle geïndiceerde zorg daadwerkelijk volledig verzilverd. Tenslotte komen ondanks de extramuralisering - mensen eerder voor een beroep op de Wet langdurige zorg in aanmerking dan
gedacht, waardoor zij geen beroep doen op de gemeentelijke Wmo middelen. Daartegenover staat een overschrijding
op het product Huishoudelijke verzorging/Huishoudelijke ondersteuning van c.a. € 505.000 ten opzichte van de raming
van € 1.947.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hogere kosten voor huishoudelijke ondersteuning als gevolg
van een uitspraak door de Centrale raad van beroep, die ons noopte tot bijstelling van de tarieven voor huishoudelijke
ondersteuning. Tot slot is het budget voor onvoorziene uitgaven grotendeels onbenut gebleven, hetgeen tot een
voordeel leidt van c.a. € 0,2 mln.
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
De gemeente Dordrecht is de centrumgemeente voor de uitvoering van Beschermd Wonen & Opvang. Uit de
voorlopige afrekening over 2017 is gebleken dat een groot deel van de middelen van de centrumgemeente onbesteed
is gebleven. Dit restant wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Het Gorinchems
aandeel hierin is € 870.000. Ook uit de lokaal beschikbaar gestelde middelen van € 90.000 blijft c.a € 70.000
onbesteed. Dit heeft te maken het feit dat 2017 vooral een voorbereidingsjaar was. Vanaf 2018 wordt gestart met de
implementatie van het beleid.
Van het totale positieve saldo van € 1,9 mln. op dit programma wordt voorgesteld om € 1,7 mln. toe te voegen aan
de reserve Sociaal Domein ( € 0,8 mln. WMO en € 0,9 mln. Beschermd Wonen & Opvang), € 40.000 te bestemmen
voor 2018 voor vluchtelingenonderwijs en € 154.000 voor lokaal maatwerk jeugdhulp.
Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Vivenz maatschappelijk werk

552

The Mall

296

Ouderenbeleid

160

MEE cliëntondersteuning en netwerkversterking kwestbare inwoners

448

MEE mantelzorg
Jeugdzorg

36
216

Anti-discriminatie

14

Gorinchemse zeeverkenners

10

De Bogerd

25

De Rozenobel

18

Maatschappelijke ondersteuning

49

Padvinders

10

Stichting Podium Gorcum (subsidie minus huurkosten)

10

Vluchtelingenwerk

64

Bliek in actie

53

Yulius

74

2.7.4

Met wie hebben we dit samen gedaan?

Partijen die een bijdrage leveren aan dit programma zijn:
• GR Regio AV
• GR Uitvoeringsorganisatie Participatiewet AVRES
• GR DG&J

63

