BELEIDSBEGROTING
Programma 1: Sociale leefomgeving
Iedereen draagt bij naar vermogen, we hebben oog voor elkaar, helpen
waar nodig en bieden een veilige leefomgeving aan alle inwoners.

Aandeel programma 1 in totale begroting
Sociale leefomgeving
37%

Overige onderdelen
63%
Begroting 2019
Essentie:
1. Leefbare wijken, buurten en dorpen (ontwikkellijn 2 van het Beleidsprogramma van de raad 2018-2022).
2. Het versterken van de identiteit en economische kracht van Oirschot (ontwikkellijn 1 van het Beleidsprogramma
van de raad 2018-2022)
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?

nieuwkomers. Wij richten ons dit jaar op dementie
en verwarde personen.

Ambitie 1. Toekomstbestendige functionaliteiten
van de Enck, die bijdragen aan dit centrum.

Ambitie 4. Sociaal Oirschot: Mensen moeten kunnen
deelnemen aan de maatschappij. Daarbij zijn
onderwijs en werken naar vermogen van belang.
Werk loont te allen tijde. Mensen die (tijdelijk) niet
mee kunnen doen, worden ondersteund zodat zij
zichzelf ook kunnen redden.

Activiteit: In kwartaal 1 van 2019 ronden wij een
onderzoek af naar een toekomstbestendige Enck.
Dit onderzoek zal in relatie met de beschikbare
middelen leiden tot keuzes rondom het toekomstige
bestaan en functioneren van de Enck.
Ambitie 2. Eén zorg- en welzijnsloket, inclusief
arbeidsparticipatie, verbonden met alle kernen en
wijken.
Activiteit: Doorontwikkeling van de samenwerking
met LEV: arbeidsparticipatie integreren in het loket
en monitoring inzetten om gericht te sturen.
Ambitie 3. Aandacht voor ouderen (eenzaamheid en
dementie), armoede, mantelzorgers en vrijwilligers.
Activiteit: We signaleren aandacht behoevende
situaties via de netwerken van LEV en zijn alert op
verwarde personen, kwetsbare jongeren en

Activiteit: Eind 2019 stopt het transitiearrangement
met de WSD. Medio 2019 hakken we een knoop door
over de toekomst van de WSD en bezien dit in
samenhang met nader onderzoek naar de
bestuurlijke toekomst.
Activiteit: In 2019 werken wij binnen het
Servicebedrijf.
Ambitie 5. Eén bibliotheek, die midden in de
samenleving staat: een voorziening voor alle
leeftijden en kernen.
Activiteit: Uitvoering geven aan het plan van aanpak
om te komen tot een bibliotheek 2.0.
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Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Meerjarenbegroting

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

2020

2021

2022

Lasten
Baten

20.809
-3.060

19.873
-3.277

19.563
-3.033

19.622
-3.054

19.704
-3.060

19.842
-3.072

Saldo van baten en lasten

17.749

16.596

16.530

16.568

16.644

16.770

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

2020

2021

2022

Mutaties reserves
Lasten
Baten

150
-1.187

1.164
-3.789

97
-189

92
-135

88
-119

88
-125

Saldo mutaties reserves

-1.037

-2.625

-92

-43

-31

-37

Resultaat

16.712

13.971

16.438

16.525

16.613

16.733

Meerjarenbegroting

Lasten per taakveld
Overige baten en lasten: 1%

Maatwerkvoorziening (WMO): 1%

Crisisbeheersing en brandweer: 5%

Maatwerkdienstverlening 18+: 8%

Onderwijshuisvesting: 5%

Maatwerkdienstverlening 18-: 11%

Onderwijsbeleid en leerlingzaken: 2%

Geëscaleerde zorg 18-: 1%

Sportbeleid en activering: 2%

Volksgezondheid: 3%

Sportaccommodaties: 7%
Cultuur, productie, participatie: 1%
Media: 1%

Waaruit worden lasten gedekt?
Sportaccommodaties: 3%

Samenkracht en burgerparticipatie: 7%

Samenkracht en burgerparticipatie: 1%

Wijkteams: 6%

Inkomensvoorziening: 10%

Inkomensvoorziening: 18%

Maatwerkdienstverlening 18+: 1%

Begeleide participatie: 15%

Mutaties reserves: 1%

Arbeidsparticipatie: 6%

Algemene middelen: 84%
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