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gestimuleerd en ondersteund met als doel gebruik te maken van SR-mogelijkheden. Contractpartners (zoals WMOorganisaties, Jeugdorganisaties, Beschermd Wonen) worden in 2020 extra gestimuleerd om SR in te zetten.
Broekriem
In 2020 maakt de gemeente Gouda wederom (5de jaar op rij) gebruik van de diensten van ‘Stichting de Broekriem’. Deze
organisatie organiseert, met behulp van tot eventmanager opgeleide vrijwilligers, gratis bijeenkomsten voor
werkzoekenden. Hier worden zij geactiveerd en handvatten gegeven met als doel om versneld een geschikte baan te
vinden.

3.4.2 Eigen indicatoren
Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.
Taakveld

Omschrijving

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie

Inclusie: % inwoners dat tevreden is over
deelname aan de samenleving

Gouda
68%

Gelijk blijven of groter;
bandbreedte 65-70%

Streefwaarde

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie

Tolerantie: % inwoners dat tevreden is met de
mate van respect in de buurt

79%

Gelijk blijven of groter;
bandbreedte 75-80%

6.2 Wijkteams

kinderen: % kinderen met een gezond gewicht

77%

Afname

6.2 Wijkteams

Eenzaamheid: % ouderen (65+) dat zich ernstig
eenzaam voelt

12%

Afname

6.2 Wijkteams

Gebruik kindpakket: % van doelgroep dat
gebruik maakt van regelingen uit het kindpakket

79%

Gelijk blijven of groter;
bandbreedte 50-100%

6.2 Wijkteams

Schuldhulpverlening: % geslaagde trajecten
schuldhulpverlening

6.2 Wijkteams

n.n.t.b.

Toename

Bekendheid: % inwoners dat aangeeft bekend
te zijn met het sociaal team

31%

Toename

6.2 Wijkteams

Toegang: % inwoners dat aangeeft dat het
sociaal team de problematiek goed begrijpt

76%

Toename

6.3 Inkomensregeling

Bijstand: afname aantal inwoners dat 2 jaar of
langer een bijstandsuitkering ontvangt

177

Minimale afname 200 in 4 jaar
vanaf 1 juli 2018

6.5 Arbeidsparticipatie

Sociale dienst: cijfer waardering sociale dienst

7,0

Toename

6.6 Maatwerkvoorziening

Wmo: % inwoners dat tevreden is met de
kwaliteit van de ondersteuning

81%

Toename

6.6 Maatwerkvoorziening

Wmo: % inwoners die tevreden zijn met de
manier waarop er geluisterd werd tijdens het
(keuken)gesprek

85%

Toename

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Kwaliteit zorg: % jeugdigen dat aangeeft goed
geholpen te zijn bij vragen en problemen

80%

Toename

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdzorg: % ambulante jeugdzorg

91%

Toename

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Beschermd wonen: aantal clienten in
beschermd wonen

291

Afname

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Veilig thuis: % meldingen Veilig Thuis waar
binnen 5 werkdagen triage plaatsvindt

84,60%

Toename

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Veilig thuis: % onderzoeken Veilig Thuis dat
binnen 10 werkdagen is afgesloten

42,30%

Toename

7.1 Volksgezondheid

Voorzieningen: % ouderen dat tevreden is over
voorzieningen in de buurt

16%

Toename

3.4.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren
Taakveld

Indicator

Meeteenheid

6. Sociaal domein

Banen (per 1.000
inwoners in de leeftijd 15
tot en met 65 jaar)

per 1.000 inwoners 15-64
jaar

Periode
2018

Gouda
762,5

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

2018

67,7

6. Sociaal domein

Personen met
bijstandsuitkeringen (per
dzd. inw. 18 jr en ouder)

per 1.000 inwoners 18 jaar
en ouder

tweede
halfjaar
2018

40,9

6. Sociaal domein

Aantal reintegratievoorzieningen
(per dzd. inw. 15-65 jr)

per 1.000 inw. 15-65 jr

eerste
halfjaar
2018

31,9

6. Sociaal domein

Cliënten met een
maatwerkarrangement
WMO (per dzd. inw.)

%

tweede
halfjaar
2018

64

6. Sociaal domein

% Kinderen in armoede

%

2015

6,44

Nederland Streefwaarde
774 Indirecte sturing op
behoud of toename
67,8 Monitoring Goudse
waarde t.o.v. landelijke
waarde
39 Afname

30,5 Geen doel op zich
(maatwerk)
60 Geen; aantal is geen
doel
6,58 Geen
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Taakveld

Indicator

Meeteenheid

6. Sociaal domein

% Jeugdwerkloosheid

%

6. Sociaal domein

% Jeugdcriminaliteit

%

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18
(in % van alle jongeren tot jaar
18 jaar)

6. Sociaal domein

Jongeren met
jeugdreclassering (in %
van alle jongeren van 12
tot 23 jaar)

%

6. Sociaal domein

Jongeren met
jeugdbescherming (in %
van alle jongeren tot 18
jaar)

%

Periode

Gouda

Nederland Streefwaarde

2015

2,05

1,52 Hier wordt niet op
gestuurd.

2015

2,24

1,45 Geen

tweede
halfjaar
2018

16,9

10,4 Afname of gelijk

tweede
halfjaar
2018

0,5

0,3 Afname of gelijk

tweede
halfjaar
2018

1,4

1,1 Afname of gelijk

Tekstuele toelichting op de indicatoren.
Indicator

Toelichting

Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot
en met 65 jaar)

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers,
parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners
in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële)
beroepsbevolking.

Personen met bijstandsuitkeringen (per dzd.
inw. 18 jr en ouder)

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m
2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een
instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en
thuislozen zijn niet inbegrepen.

Aantal re-integratievoorzieningen (per dzd. inw. Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
15-65 jr)
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
(per dzd. inw.)

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement
is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de
Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende
gemeenten.

% Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering
moet rondkomen.

% Jeugdwerkloosheid

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

% Jeugdcriminaliteit

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18
tot 18 jaar)
jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet
(2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische,
psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of
opvoedingsproblemen van de ouders.
Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle
jongeren van 12 tot 23 jaar)

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte
van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en
controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in
aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de
persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan
daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in
de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een
jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat.
Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie.
Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het
vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar
wordt.

Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de
jongeren tot 18 jaar)
verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen.
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een
gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige
hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of
onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de
leeftijd van 23 jaar.
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