
SOCIAAL DOMEIN
TWENTERAND 2021

 Sociaal Domein € 55.450.000 

Werk en inkomen € 20.311.000

Onderwijs € 4.454.000

Jeugd € 16.477.000

Gezondheidszorg € 1.920.000

Maatschappelijke ondersteuning € 12.288.000

Twenterand kent een bloeiend verenigingsleven, veel vrijwilligers en vele voorzieningen voor de 

jeugd, het onderwijs en minima. Wij werken met allerlei partijen samen om Twenterand te laten 

bloeien en de inwoners te ondersteunen die het het hardst nodig hebben. 

 

Om alle zorgkosten te kunnen betalen, ontvangen wij geld van het Rijk. Helaas zijn deze middelen 

bij lange na niet genoeg en nemen de kosten toe. Hoe hard we ook ons best doen, de rek is er 

echt uit en de situatie wordt onhoudbaar. Hierdoor was het een enorme klus om de begroting 

voor 2021 sluitend te maken. Bijna alle gemeenten in Nederland worstelen hiermee. Samen 

maken we al langere tijd een vuist naar het kabinet om er voor te zorgen dat het prettig wonen 

en leven is onze gemeente. En belangrijker nog, dat dat ook voor de toekomst zo blijft!

Mark Paters, wethouder Sociaal Domein

Wat is het sociaal domein?

De gemeente Twenterand heeft veel taken die mensen direct raken. Bijvoorbeeld welzijn en zorg maar ook het 

begeleiden naar werk of financiële ondersteuning van mensen. Al deze taken samen noemen we het ‘sociaal domein’. 

Met het sociaal domein bedoelen we de zorg en ondersteuning voor onze inwoners, werk en inkomen, onderwijs, 

jeugdbeleid en gezondheid.

We willen graag dat inwoners zo veel mogelijk zelf hun dagelijkse dingen kunnen doen en daar ook zelf de regie over 

voeren. Zowel thuis, in de buurt, bij een vereniging of organisatie en in het werk. Waar dat niet lukt, worden inwoners 

hierbij geholpen of ondersteund. 
Zorgkosten sociaal domein

Een deel van de kosten voor het sociaal domein zijn zorgkosten. Voor 2021 verwachten wij als gemeente Twenterand  

dat we zo’n € 21.331.000 uit gaan geven aan deze zorgkosten. Van het Rijk krijgen wij slechts € 16.433.000 om dit te 

kunnen betalen. Een zeer groot verschil van bijna 5 miljoen euro!

Meerjarig financieel verloop zorgkosten

Bron: Financiële cijfers gemeente Twenterand
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Van de vier programma’s waar de 

gemeente Twenterand aan werkt, 

gaat het meeste geld naar het 

sociaal domein. 


