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Bijlage(n)

In dit memo wordt antwoord gegeven op de vragen die door Plaatselijk
Belang Terschelling zijn gesteld naar aanleiding van de gemeentelijke
monitor sociaal domein
1. Figuur 1.4: het aantal huishoudens met Wmo-voorzieningen in 2e
halfjaar 2017: n=60
Figuur 2.3: totaal aantal inwoners met individuele Wmovoorzieningen: in 2e halfjaar 2017: n=165
Een gemiddeld Terschellinger huishouden bestaat uit 2,00
personen.
Vraag: bestaan huishoudens die voorzieningen op grond van de
Wmo ontvangen, uit ongeveer 3 personen? (165/3= 55)
Antwoord: Figuur 1.4 toont het aantal voorzieningen per 1.000
huishoudens. Het aantal van 60 dient derhalve vermenigvuldigd
te worden met 2,458 (2458 huishoudens / 1.000). Het aantal
bedraagt hierdoor in totaal 147,5 huishoudens met Wmovoorzieningen. Afgezet tegen de 165 individuele Wmovoorzieningen, wonen er gemiddeld 1,12 inwoners in één
huishouden met wmo-voorzieningen.
2. Figuur 2.4 vermeldt 39 inwoners met Wmo-voorzieningen in het
eerst halfjaar van 2018
Vraag: hoe zijn de discrepanties te verklaren?
Antwoord: Figuur 2.4 toont het aantal inwoners met een WmoVoorziening per 1.000 inwoners. Ook hier zullen de aantallen
voor een goed beeld vermenigvuldigd dienen te worden: 39 x
4,98 (aantal inwoners per 1.000) = 194,22.
3. Figuur 2.5: aantal inwoners in beschermd wonen in de
verschillende regio’s. Hoge getallen in
Friesland 2,2, Groningen 2,7, Drenthe 2,6/3,1; lage getallen in
delen van Noord Holland.
Vraag: is hier een verklaring voor?
Antwoord: Wij zijn hiervan helaas niet op de hoogte. Regio
Leeuwarden zit ‘keurig’ qua aantal inwoners op het landelijk
gemiddelde. Er is aandacht voor dit onderwerp en voor de
omvang van de doelgroep Beschermd Wonen in Friesland.
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4. Figuur 2.7: % verzekerden die gebruik maken van 1e lijnzorg. Op
Terschelling 2,5% >.
Opmerking: Dit zou moeten passen bij een lager % verzekerden
die naar 2e lijn gaan.
Antwoord: Eerstelijnszorg is zorg waar inwoners in feite zelf
zonder verwijzing naartoe kunnen gaan. Dit kan behandeling zijn
door de huisarts, de praktijkondersteuner GGZ, tandarts,
fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.
De praktijkondersteuner GGZ signaleert, diagnosticeert,
intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in
samenwerking met de huisarts.
Reactie:
Aangezien de eerstelijns zorg al een groot percentage van de
doorverwijzing naar tweedelijnszorg afvangt, zou uw
veronderstelling moeten kloppen.
5. Figuur 2.8: ontwikkeling van het aantal inwoners met een
bijstandsuitkering. In elk half jaar n=30, dit is geen echte
ontwikkeling.
Vraag: hoe kan het getal twee jaar lang 30 zijn?
Antwoord: In de monitor gebruiken ze afgeronde getallen. In
werkelijkheid schommelt het aantal tussen de 26 en 31 inwoners.
6. Figuur 2.9: als 2.8 maar in vergelijking met referentiegroep, nu
per 1000 inwoners van de betreffende doelgroep.
Vraag: hoe verhouden deze getallen zich tot elkaar?
Antwoord: Figuur 2.9 betreft inderdaad het aantal
bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners. Dit getal kunt u
vergelijken met wat De Dienst Noardwest Fryslân in de
rapportages opneemt onder de benchmark. Daarin zien we ook
dat Terschelling laag ligt ten opzichte van gemeenten aan de
vaste wal.
Het getal in figuur 2.9 betreft dus de 30 bijstandsuitkeringen
gerelateerd aan het aantal inwoners van Terschelling.
7. Vergelijking Figuur 2.10 (tabel) en Figuur 2.11.
In de tabel is het aantal inwoners met een reintegratievoorziening weergegeven per half jaar weergegeven, in
mooie afgeronde getallen: 40, 30, 40, 30. In de staafdiagrammen
figuur in aantallen / 1000 inwoners van de betreffend groep
Vraag: hoe verhouden deze getallen zich tot elkaar?
Antwoord: Bij Figuur 2.11 hebben ze het aantal reintegratievoorzieningen wederom afgezet tegen het aantal
inwoners van Terschelling in de leeftijdscategorie 15-64 jaar.
8. Figuur 3.2: werkzame beroepsbevolking: in 2016 en 2017 zijn de
getallen meer dan 300 groter dan in 2013-2015
Vraag: Hoe kan dit?
Antwoord De Dienst Noardwest Fryslân: Deze getallen worden
bepaald door het CBS, helaas kunnen wij deze vraag niet
beantwoorden.
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9. Figuur 3.3: banen naar sector: handel, industrie en landbouw aan
zienlijk lager dan elders.
Vraag: te gebruiken in het kader van TS25?
Antwoord: TS 25 is de paraplu van het gemeentelijk beleid. Om
de agrarische sector gezond te houden wordt verbreding van de
sector ondersteund. Verbreding van de werkgelegenheid willen
we stimuleren. Ontwikkelmogelijkheden liggen o.a. in de
maritieme sector, zorgdiensten, samenwerking met onderwijs- en
onderzoeksinstellingen en kleine zelfstandigen/zzp’ers.
10. Figuur 3.4: Opleidingsniveau van de beroepsbevolking:
Vraag: wat is laag, wat is hoog?
Antwoord: In het algemeen wordt de volgende indeling
gehanteerd.
Laag: Basisonderwijs, Vmbo, havo-,vwo-onderbouw, mbo1
Middelbaar: Havo, vwo, mbo
Hoog: Hbo-, wo-bachelor Hbo-, wo-master, doctor
11. Figuur 3.5: voortijdige schoolverlaters. In categorie 18-23 jaar is
het getal aanzienlijk hoger dan bij jongeren <18 jaar.
Vraag: aan welke niet afgemaakte opleidingen moeten we
denken?
Antwoord: MBO, jongeren haken veelal af omdat er veel vraag is
naar arbeidspotentieel en ze aan het werk gaan.
12. Figuur 3.6: aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Het aantal
is al jaren 0.
Vraag: hoe is dit te verklaren?
Antwoord: In principe wordt elk kind opgevangen binnen het
lokaal onderwijs. De onderwijsvoorzieningen ontvangen vanuit
de samenwerkingsverbanden po/vo aanvullende middelen
hiervoor.
13. Figuur 4.7: begrote en gerealiseerde kosten van de Wmomaatwerkvoorzieningen. We zien een groot verschil tussen
begrote kosten en gerealiseerde kosten in het eerste half jaar
2018.
Vraag: hoe zijn deze verschillen te verklaren?
Antwoord: de gerealiseerde kosten is het totaal van de
uitgevoerde betalingen in het eerste halfjaar, hierin zijn de
verplichtingen voor het eerste halfjaar niet (volledig) opgenomen.
We kunnen stellen dat de ‘financiële druk’ in het tweede halfjaar
hoger is. De Dienst Noardwest Fryslân heeft oog voor verdere
optimalisering van de financiële- en informatieprocessen, zowel
intern als in de keten.
14. Figuur 4.8: Begrote en gerealiseerde kosten Jeugdzorg: ook hier
zien we verschillen?
Vraag: hoe zijn deze verschillen te verklaren?
Antwoord: de gerealiseerde kosten is het totaal van de
uitgevoerde betalingen in het eerste halfjaar, hierin zijn de
verplichtingen voor het eerste halfjaar niet (volledig) opgenomen.
We kunnen stellen dat de ‘financiële druk’ in het tweede halfjaar
hoger is. T.a.v. jeugdzorg is de Dienst Noardwest Fryslân in het
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eerste halfjaar tevens druk doende geweest met de financiële
afhandeling van het boekjaar 2017. De Dienst Noardwest Fryslân
heeft oog voor verdere optimalisering van de financiële- en
informatieprocessen, zowel intern als in de keten.

