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 Figuur 1.4: het aantal huishoudens met Wmo-voorzieningen in 2e halfjaar 2017: n=60
Figuur 2.3: totaal aantal inwoners met individuele Wmo-voorzieningen: 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)
Figuur 2.4 vermeldt 39 inwoners met Wmo-voorzieningen in het eerst halfjaar van 2018
Vraag: hoe zijn de discrepanties te verklaren?


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?



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.



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?
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?



Vergelijking Figuur 2.10 (tabel) en Figuur 2.11.
In de tabel is het aantal inwoners met een re-integratievoorziening 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?



Figuur 3.2: werkzame beroepsbevolking: in 2016 en 2017 zijn de getallen meer dan 300
groter dan in 2013-2015 Hoe kan dit?
Figuur 3.3: banen naar sector: handel, industrie en landbouw aan zienlijk lager dan elders.
Vraag: te gebruiken in het kader van TS25?



Figuur 3.4: Opleidingsniveau van de beroepsbevolking:
Vraag: wat is laag, wat is hoog?



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?



Figuur 3.6: aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Het aantal is al jaren 0.

Vraag: hoe is dit te verklaren?


Figuur 4.7: begrote en gerealiseerde kosten van de Wmo-maatwerkvoorzieningen. We zien
een groot verschil tussen begrote kosten en gerealiseerde kosten in het eerste half jaar 2018.
Vraag: hoe zijn deze verschillen te verklaren?



Figuur 4.8: Begrote en gerealiseerde kosten Jeugdzorg: ook hier zien we verschillen?\
Vraag: hoe zijn deze verschillen te verklaren?

