
 
 

 
 
Kerncijfers Sociaal Domein – 1e halfjaar 2019  

 

 

1. Inleiding 
 

De dashboardrapportage Kerncijfers Sociaal Domein 1e halfjaar 2019 is een integrale rapportage 

over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet (JW) en de 

Participatiewet (Pw). De rapportage bevat drie elementen: kwantitatieve gegevens, financiële 

gegevens en een korte tekstuele toelichting en analyse. 

De financiële gegevens in deze rapportage hebben betrekking op de inkoop van zorg en hulp, de 

kosten van de (individuele) voorzieningen en de kosten voor Werk en Inkomen, waaronder het 

minimabeleid en de schuldhulpverlening. Naast deze uitgaven en investeringen zitten er in de 

gemeentelijke begroting ook nog lasten voor lokaal beleid, preventief beleid, subsidies, wijkteams 

e.d.  

2. Kerncijfers Toegang 
In onderstaande grafieken en tabel wordt weergegeven in welke mate burgers verzoeken om 

ondersteuning binnen het sociaal domein. Het betreft het aantal geregistreerde contactmomenten 

door het Klant Contant Centrum (KCC), het aantal geregistreerde aanvragen en het aantal burgers 

dat een voorziening of uitkering heeft ontvangen. 

 

2.1 Contactmomenten KCC 

In onderstaande tabel is zichtbaar hoeveel telefoontjes van het KCC worden geregistreerd, en 

hoeveel daarvan voor het Atelier Toegang zijn geregistreerd. Stand 1-9-2019 t.o.v. gehele jaar 2017 

en 2018. 
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2.2 Aantal aanvragen per regeling 
In onderstaande tabel is zichtbaar hoeveel aanvragen we per beleidsterrein ontvingen, dit jaar en 

voorgaande jaren. Stand 1-9-2019 t.o.v. gehele jaar 2017 en 2018. 
 
 

 
 
 
2.3 Aantal klanten met een voorziening per beleidsterrein  
In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen het aantal unieke klanten dat in de 

peilmaanden juni 2019 en december 2018 een uitkering voor levensonderhoud of een voorziening 

in het kader van de WMO of Jeugdwet ontving. Bij de Participatiewet was in het 1e halfjaar sprake 

van een gestage daling van het klantenbestand. Bij de Jeugdwet is sprake van een stabilisatie. De 

stijging van het aantal klanten met een Wmo-voorziening zet door.  

 
  juni 2019 dec. 2018 %  

Jeugdwet  1357 1362 -0,4%

PW-uitkering* 847 872 -2,9%

WMO  4296 4139 3,8%

Totaal 6500 6373 2,0%

*Inclusief Ioaw/z en Bbz 
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3. Wet maatschappelijke ondersteuning 
 

3.1 Kerncijfers 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal uitstaande voorzieningen, in de vorm van 

zorg in natura (ZIN) en een persoonsgebonden budget (PGB). Sommige klanten maken gebruik 

van meerdere voorzieningen.  

 

Aantal uitstaande voorzieningen (ZIN en PGB) 
 Juni-19 dec-18 % 

Begeleiding 636 617 3,1%

Dagbesteding 201 193 4,1%

Beschermd wonen  119 136 -12,5%

Collectief vervoer 1.492 1.402 6,4%

Huishoudelijke verzorging 1.714 1.578 8,6%

Rolstoelvoorziening 745 740 0,7%

Vervoersvoorziening (scootmobiel ed). 586 550 6,5%

Woonvoorziening 438 413 6,1%

Parkeerkaart 1.068 1.041 2,6%

Gehandicaptenparkeerplaats 59 63 -6,3%

Totaal 7.058 6.733 4,8%

 

Aantal unieke klanten  
 Juni-19 dec-18 % 

Aantal unieke klanten 4296 4139 3,8%

 
Wat valt op?  
In de Raadsinformatiebrief ‘Gevolgen Abonnementstarief sinds de invoering in 2019’ stond het al: 
er komen meer klanten naar de gemeente. Vergeleken met 2018, is in de eerste helft van 2019 
zowel het aantal unieke klanten (+3,8%) als het merendeel van de maatwerkvoorzieningen 
toegenomen (+4,8%).  
Het is niet mogelijk om één oorzaak aan te wijzen voor deze trend. Vergrijzing, complexiteit, druk 
op mantelzorgers/vrijwilligers, een beleidswijziging en de komst van het abonnementstarief zijn 
mogelijke verklaringen voor deze toename. De toename is vooral te zien bij Huishoudelijke 
verzorging, vervoersvoorzieningen (scootmobielen e.d.) en woningaanpassingen.  
 
Verder valt op dat er sprake is van een afname bij Beschermd wonen. De piek die vorig jaar te zien 
was, werd veroorzaakt door de opening van een nieuwe Beschermd Wonen locatie in Veghel, 
waardoor het aantal indicaties tijdelijk sterk gestegen is. Het aantal indicaties beschermd wonen is 
nu weer gestabiliseerd. 

 

Toename Huishoudelijke verzorging  

Sinds 2017 stijgt het aantal klanten dat gebruik maakt van Huishoudelijke verzorging gestaag. De 

stijging van Huishoudelijke verzorging van 1.381 (2017) naar 1.578 (2018) voorzieningen is mogelijk 

te verklaren door het afschaffen van de HVT- voorziening (Huishoudelijke Verzorging Toelage) per 

1/1/2018. In 2016 en 2017 was het mogelijk om Huishoudelijke verzorging tegen gereduceerd tarief 

in te kopen. De Rijkssubsidie voor dit product stopte op 31/12/2017. Klanten die gebruik hebben 

gemaakt van de HVT- regeling, zijn benaderd door Toegang om te onderzoeken of een 

maatwerkvoorziening Huishoudelijke verzorging passend zou zijn. Een vermoedelijke oorzaak van 
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de stijging in 2019 is de komst van het abonnementstarief per 1/1/2019.  

 
Toename woonvoorzieningen 
Ook het aantal klanten met een woonvoorziening blijft stijgen. Hierbij kan gedacht worden aan een 
traplift, tillift of en aanpassing van de woning. De aanpassing van de woning is een eenmalige 
voorziening die weinig voorkomt. Echter: de bedragen om een woning aan te passen lopen 
behoorlijk uiteen.  

 

Toename van vervoersvoorzieningen 

Het aantal vervoersvoorzieningen, zoals scootmobielen en driewielfietsen zijn tevens gestegen. Er 

geldt geen eigen bijdrage voor rolstoelen.  

 

Ontwikkelingen 
 
Komst abonnementstarief 
De eigen bijdrage is in 2019 niet meer inkomensafhankelijk, maar bedraagt voortaan voor iedereen 

€ 17,50 per periode, ongeacht het inkomen. Door deze methodiek wordt de eigen bijdrage voor het 

grootste deel van onze klanten een stuk lager. 

 

3.2 Producten en leveranciers Wmo 
In onderstaande tabel is de ‘top 10’ zichtbaar van de meest ingezette producten binnen de WMO. 

In de tabel daaronder is ook de ‘top 10’ weergeven, alleen dan op het aantal klanten per leverancier. 

In deze cijfers zijn alle WMO klanten verwerkt die in 2019 een voorziening hadden. 
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3.3 Financieel 

 

Kosten Wmo 
    Begroting na 1e 

Berap 2019 
Begroting 

na 2e 
Berap 
2019 

Verschil 

  

Begeleiding/tijdelijk 
verblijf/dagbesteding 

PGB 1.200.000 1.200.000 0

ZIN  5.499.759 5.499.759 0

Collectief vervoer   586.265 727.265 141.000

Huishoudelijke verzorging 
PGB 300.000 300.000 0

ZIN 4.457.510 4.607.510 150.000

Hulpmiddelen WMO 
(rolstoel/vervoer) 

  903.000 903.000 0

Woonvoorzieningen   525.000 525.000 0

 

De budgetten voor begeleiding/tijdelijk verblijf/dagbesteding, collectief vervoer, huishoudelijke 

verzorging, hulpmiddelen en woonvoorzieningen zijn open eind regelingen en worden vooraf zo 

goed mogelijk geraamd.  

 

Collectief vervoer 
Op basis van de uitgaven in de eerste helft van 2019 en de financiële rapportage van het 

Projectbureau Regiotaxi, maken meer Wmo-klanten meer reizen. Het AB en DB van de GR-

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost heeft besloten om in 2019 de kilometerprijs en 

het opstaptarief voor klanten niet te wijzigen. Er is daarom geen index toegepast en daarnaast zijn 

de nieuwe tarieven als gevolg van de aanbesteding niet doorberekend. Deze factoren leiden er toe 

dat er meer op deze post wordt uitgegeven dan geraamd. De te verwachte kosten (€ 141.000) 

worden bij geraamd ten laste van de stelpost volumeontwikkeling sociaal domein. 
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4 JEUGDWET 

 

4.1. Kerncijfers  
Voor 2017 was het alleen mogelijk om gegevens te genereren uit het gemeentelijke systeem van 

de gemeentelijke toegang. Vanaf 2017 is het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) 

geïntroduceerd waardoor het mogelijk is om ook de aantallen van andere verwijzers zoals 

huisartsen en gecertificeerde instellingen zoals Jeugd Bescherming Brabant en William Schrikker 

Groep, inzichtelijk te maken. Het GGK is in de loop van de tijd langzaam uitgebreid. Gedurende 

2018 zijn ook de aantallen gesloten jeugdzorg, Landelijk Transitie Arrangement (LTA) en meer/ 

maatwerk gevuld. Dit maakt dat onderstaande cijfers van deze categorieën nog niet goed te 

vergelijken zijn met de aantallen van eerdere jaren. Vanaf 2019 is het GGK volledig in gebruik en 

kunnen we op basis hiervan alle aantallen weergeven in dit dashboard.  

 
Categorie    jun-19 dec-18 % 

Zonder verblijf, Ambulant op 
locatie aanbieder 

Jeugdhulp ambulant 70 55 27%

Basis GGZ 207 214 -3%

Specialistische GGZ 607 639 -5%

Dyslexie 142 124 15%

Zonder verblijf, daghulp op locatie 
aanbieder 

Dagbehandeling outputgericht (licht) 56 58 -3%

Dagbehandeling outputgericht (zwaar) 96 88 9%

Zonder verblijf, ambulante 
jeugdhulp in netwerk van de 
jeugdige 

Ambulante jeugdhulp: outputgericht 357 349 2%

Behandeling: outputgericht (zwaar) 77 77 0%

Met verblijf, Pleegzorg Pleegzorg: outputgericht 39 41 -5%

Met verblijf, Licht Gezinsgericht 
Jeugdhulp verblijf, output gericht (licht, 
o.a gezinshuizen) 

16 18 -11%

  
Jeugdhulp verblijf: outputgericht 
(middel, logeeropvang) 

37 36 3%

Met verblijf: zwaar overig 
Residentieel 

Jeugdhulp verblijf: outputgericht 
(zwaar) 

24 36 -33%

Bovenregionaal 

Behandelen verblijf anders, 
driemileuvoorziening; outputgericht 

1 2 -50%

LVB 4  8 11 -27%

LVB 5 0 1 -100%

Jeugdhulp klinische en gesloten      

Jeugdzorgplus gesloten 2 1 100%

Jeugdbescherming 

Onder Toezicht Stelling (OTS) tot 1 jaar 45 42 7%

OTS meerjarig 45 60 -25%

Voogdij 29 30 -3%

Jeugdreclassering Toezicht en begeleiding 
18 20 -10%

1 2 -50%

Landelijk Transitie Arrangement 
(LTA) 

  55 56 -2%

Maatwerkarrangementen 
Zonder verblijf 26 24 8%

Met verblijf 4 1 300%

Totaal   1962 1985 -1%
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Op basis van bovenstaande aantallen zien we voor Meierijstad op hooflijnen een stabilisatie in 

cijfers zowel ten aanzien van zorg vormen zonder verblijf als de zorgvormen met verblijf. Als we 

meer inzoomen op de zorgvormen met en zonder verblijf dan zien we een lichte stijging ten aanzien 

van de verschillende vormen zonder verblijf en een lichte daling ten aanzien van een aantal 

zorgvormen met verblijf. Dit sluit uit bij de visie van de regio om de hulp zo kort, licht en dichtbij 

mogelijk te organiseren.  

 

PGB’s jeugdhulp 
  Juni-19 dec-18 

Aantal cliënten 155 168

Totaal toegekend budget € 992.412 € 1.217.062

Totaal benut door cliënt € 454.370 € 831.393

 

In 2018 zagen we een daling in het aantal PGB klanten. Deze lijn zet zit iets door in de eerste helft 

van 2019. Klanten hebben nog steeds de mogelijkheid om te kiezen voor ZIN of voor een PGB. De 

keuze voor een PGB moet de klant motiveren en op het moment dat deze toegekend wordt loopt 

de afwikkeling via het Sociale Verzekeringsbank (SVB. Klanten krijgen niet meer zelf het PGB 

budget uitgekeerd maar dit gaat via de SVB rechtstreeks naar de zorgverlener. Deze ontwikkeling 

is wellicht de oorzaak voor de afname van het aantal PGB klanten. Daarnaast is in 2019 een aantal 

klanten vanuit een PGB jeugdwet doorgestroomd naar de Wlz (Wet Langdurige Zorg). 

 

4.2 Producten en leveranciers Jeugdwet  
In onderstaande tabel is de ‘top 10’ zichtbaar is meest gebruikte producten binnen de Jeugdwet. In 

de tabel daaronder is ook de ‘top 10’ weergeven, alleen dan op het aantal klanten per leverancier. 

In deze cijfers zijn alle Jeugd-klanten verwerkt die in 2018 een voorziening hadden. 
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4.3 Financieel 
 

Kosten Jeugdwet 
  Begroting na 1e 

Berap 2019 
Begroting na 2e 

Berap 2019 
Verschil 

Jeugdzorg middels PGB (Uitvoering door SVB) 
Deeltaxi 

1.440.821 800.000 640.821 

75.000 70.000 5.000 

Totaal Pgb Jeugd 1.515.821 870.000 645.821 

Jeugdzorg in Natura (uitvoer door 
Centrumgemeente Den Bosch) (ZIN) 

16.206.622 14.886.027 1.320.595 

Jeugdzorg ZIN (lokaal maatwerk) 
(deels budgettair neutraal; middels verrekening met 
ZIN) 

243.095 167.000 76.095 

Jeugdzorg in Natura (Landelijke transitie-
arrangementen) 
(budgettair neutraal; middels verrekening met ZIN) 
 

1.000.000 1.070.000 -70.000 

Declaratie LTA en lokaal maatwerk bij Den Bosch. -1.150.330 -1.070.000 -80.330 

Jeugdzorg in Natura (Uitvoeringskosten 
centrumgemeente Den Bosch) 

283.535 283.535 0 

Totaal ZIN  16.582.922 15.336.562 1.246.360 

 
Bovenstaande tabel laat een verschil zien in hetgeen begroot en de werkelijke kosten tot nu toe. Dit 

verschil wordt veroorzaak door een onder uitputting van het PGB en het nog niet inzetten van het 

gereserveerde budget voor de transformatieopgave.  
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5 WERK EN INKOMEN 

 

5.1 Kerncijfers  

 

Bestandsontwikkeling uitkeringen levensonderhoud 
 
Klanten met uitkering levensonderhoud Juni-19 dec-18 % 

Ultimo 847 864 -2,0%

Gemiddeld 860 878 -2,0%

 

Eind 2018 ontvingen 864 huishoudens een uitkering op grond van de Participatiewet, Ioaw/Ioaz en 

Bbz. Het klantenbestand is het afgelopen half jaar gedaald naar 847 klanten op peildatum 30 juni 

2019, een daling van 2%. Ook het gemiddelde klantenbestand is gedaald met 2%.  

 

Om een beeld te schetsen van het klantenbestand is in onderstaande tabel een verdeling op basis 

van leeftijd, type huishouden, uitkeringsduur en nationaliteit weergegeven. 

 

Leeftijd 
 

Type huishouden 
 

Uitkeringsduur Nationaliteit 

0-26 115 14% Alleenstaande 528 62% 0-12 maanden 129 15% Westers 72%

27-49 379 45% Alleenstaande ouder 145 17% 12-36 maanden 225 27% Niet-Westers 28%

50+ 353 42% Gehuwd 174 21% 36+ maanden 493 58%     

 

Ook het aantal aanvragen voor een uitkering is gedaald. In het 1e halfjaar werden 127 aanvragen 

ingediend, in dezelfde periode vorig jaar werden 146 aanvragen ingediend. (-13%) 

 

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar was de instroom in de uitkering 22% lager (112 in 2018, 

nu 87) De uitstroom daarentegen was 33% hoger (81 in 2018, nu 108) 

Het re-integratiebeleid is erop gericht klanten te ondersteunen bij het verbeteren van hun 

vaardigheden en werknemers kwaliteiten, waardoor hun kansen op het vinden van werk worden 

vergroot. De redenen van uitstroom kunnen worden verdeeld in door de gemeente beïnvloedbare 

factoren, te weten werkaanvaarding in loondienst of zelfstandige en het weer gaan studeren met 

studiefinanciering, en niet-beïnvloedbare factoren zoals verhuizing en bereiken 

pensioengerechtigde leeftijd. Uit onderstaande tabel blijkt dat we er beter in zijn geslaagd om 

klanten aan het werk te krijgen. De uitstroom op grond van beïnvloedbare factoren is gestegen. 

 
Uitstroom en instroom 

  uitstroom beïnvloedbaar niet-beïnvloedbaar instroom 

1e halfjaar 2019 108 46 43% 62 57% 87

1e halfjaar 2018 81 30 37% 51 63% 112

 

Het beleid is er ook op gericht om te voorkomen dat klanten een beroep op een uitkering moeten 

doen. In dat kader worden ook poortwachter gesprekken gevoerd met degenen die zich voor een 

uitkering hebben gemeld. Deze gesprekken hebben tot doel na te gaan of er voorliggende 

voorzieningen zijn en of de klant direct naar werk kan worden geleid. De zogenaamde 

preventiequote is in het 1e halfjaar uitgekomen op 47%. Ter vergelijking, in 2018 was de 

preventiequote 44%.  
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Beschut werk 

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen 

participeren op de arbeidsmarkt. Zij zijn dan aangewezen op een beschutte werkomgeving. 

Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze beschutte werkplekken er komen. Er is per 

gemeente een taakstelling vastgesteld. De taakstelling voor Meierijstad voor de periode 2017 tot en 

met 2019 is het realiseren van 1333 uren beschut werk. Tot op heden is daarvan 353 uur 

gerealiseerd. Het betreft 16 personen, 12 zijn werkzaam bij IBN of WSD, 4 personen zijn werkzaam 

bij een reguliere werkgever. 

Voordat een gemeente beschut werk kan inzetten moet een positief advies door het UWV zijn 

afgegeven. In de periode 2017 tot medio 2019 zijn door het UWV 32 adviezen afgegeven voor 

burgers van Meierijstad. Een positief advies leidt niet altijd tot een plaatsing. In de persoon gelegen 

factoren kunnen een plaatsing in de weg staan.  

 

Minimabeleid  
Het beroep op de bijzondere bijstand/minimaregelingen is opnieuw gestegen. Er werden 1303 

aanvragen ingediend. In het 1e halfjaar 2018 werden 1266 ingediend, een stijging van 3,2%. 

Deze stijging houdt verband met de versoepeling van de draagkrachtsystematiek, de nieuwe 

regeling Zwemdiploma ABC, en voorlichtingsactiviteiten. Ook worden door de inzet van de 

Armoede-ambassadeur meer mensen bereikt en zijn we beter zichtbaar geworden.  

Niet alleen inwoners die een uitkering Participatiewet ontvangen maken gebruik van de regelingen, 

maar ook steeds meer inwoners met een ander inkomen of een andere uitkering. In het eerste 

halfjaar had 48% van de aanvragers geen uitkering van de gemeente. Dit nagenoeg gelijk aan het 

cijfer over 2018.  

 

Door de extra maatregelen zijn de uitgaven bijzondere bijstand gestegen. Hiermee is in de begroting 

rekening gehouden.  

 

Schuldhulpverlening  

De gemeente biedt een laagdrempelige en brede toegang tot schuldhulp, en werkt nauw samen 

met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) van ‘s-Hertogenbosch. De dienstverlening is per 1 januari 

2019 uitgebreid met budgetcoaching en budgetbeheer.  

Het aantal aanvragen schuldhulpverlening is stabiel en vergelijkbaar met 2018. Er werden 164 

aanvragen ingediend.  

Naar aanleiding van de bevindingen en resultaten van de Armoedeambassadeur is besloten de 

aanstelling van de Armoedeambassadeur te verlengen tot 31 december 2020 en verder te 

investeren in preventie en vroeg signalering. (Aanpak Vroeg Eropaf Meierijstad)  
 

Ontwikkelingen 

 

Uitkomsten klantervaringsonderzoek.  
In het voorjaar is een klantervaringsonderzoek uitgevoerd onder alle klanten van de gemeente 

Meierijstad op het gebied van Werk en Inkomen. De resultaten zijn vergeleken met een 

referentiegroep, waardoor deze in context geplaatst worden. Het onderzoek is uitgevoerd in maart 

2019.  

Er zijn 1.547 klanten aangeschreven – het totale responspercentage is 29%. Dit is een relatief hoge 

respons voor deze doelgroep.  

 

De klantervaringen zijn overwegend positief, ook vergeleken met referentiegemeenten 
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Uit het kwantitatieve klant-ervaringsonderzoek blijkt dat de klanten van Meierijstad de 

dienstverlening gemiddeld iets hoger waarderen dan de gemiddelde waardering bij vergelijkbare 

referentiegemeenten (7,4 versus 7,3). Op de meeste indicatoren scoort de dienstverlening beter 

dan bij de referentiegemeenten en bij de meeste indicatoren is de mening van de respondenten uit 

Bernheze nog iets positiever dan die van de respondenten uit Boekel en Meierijstad. Opvallend 

positief zijn mensen bijvoorbeeld over de kennis en vaardigheden van de medewerkers (83% 

tevreden versus 76% in de referentiegroep), de informatievoorziening in het intakegesprek en de 

tevredenheid over het resultaat van het re-integratietraject (7,0 versus 6,4). De stiptheid van het 

betalen van de uitkering wordt vaak als sterk punt genoemd (36% versus 29% bij de 

referentiegroep).  

 

Verbeterpunten die worden genoemd zijn o.a. het rekening houden met de situatie van de klant, de 

telefonische bereikbaarheid (een 6,8 versus 7,0 in de referentiegroep) en de wisselingen in 

medewerkers waardoor mensen vaker hun verhaal moeten doen (62% van de respondenten uit 

Bernheze ervaart dit, 51% van alle respondenten). Dit laatste punt wordt overigens in de 

referentiegemeenten vergelijkbaar gewaardeerd. 

 
5.2 Financieel 

 

  Begroting na 
1e Berap 2019 

Begroting na 
2e Berap 2019 

Verschil 
  

Participatie algemeen -225.219 -253.966 28.747
  

Personen t/m 21 jaar 122.130 143.957 -21.827
  

Personen 22 jaar eo 10.339.459 10.433.356 -93.897
  

Personen in inrichting 77.164 100.487 -23.323
  

Krediethypotheek -13.334 -21.187 7.853
  

Bbz - startende ondernemers 8.511 4.607 3.904
  

IOAW 844.169 837.071 7.098
  

IOAZ 59.209 41.543 17.666
  

Loonkostensubsidie 1.200.000 1.211.966 -11.966
  

Totaal inkomensvoorz. BUIG 12.412.089 12.497.834 -85.745
  

  
Budget BUIG (Inkomsten) 12.413.028 12.413.028 0

  

  
Participatiewet – re-integratie 1.491.000 1.506.975 -15.975

  
Inkomensvoorziening Bbz 2004 81.214 81.214 0

  
Voorzieningen en ondersteuning  2.719.378 2.769.180 -49.802     
Schuldhulpverlening 315.166 315.166 0

  
Stelpost inkomensvoorzieningen -187.650 0 -187.650

  
  

Jaarlijks ontvangt de gemeente een budget van het Rijk om de kosten van de Participatiewet te 

kunnen betalen, het zogenaamde Buig-budget. Dit budget wordt jaarlijks vastgesteld op basis van 

een verdeelmodel.  

 

Doorrekening van de uitgaven in het eerste half jaar laat een gering tekort op het BUIG budget zien. 

Dit budget is echter nog voorlopig. Eind september a.s. wordt het definitieve budget bekend 

gemaakt. Mogelijk volgt een positieve bijstelling van € 300.000 in verband met doorwerking van 

prijscompensatie. Hiermee is in de bijgestelde begroting nog geen rekening gehouden.  


