
Ouderen

238

Aantal inwoners

98.441

2015

1.278 volwassenen
die voorheen een beroep deden op de 
AWBZ en die vanaf 1 januari 2015 een 

beroep doen op de Wmo

Mensen met een
beperking

435

Mensen met 
psychische problemen

605

1,29% 
van totaal 

aantal 

inwoners

47%34%
19%

Gemeente Nijendam

Ouderen

629

Aantal inwoners

101.963

2020

2.419 volwassenen
die voorheen een beroep deden op de 
AWBZ en die vanaf 1 januari 2020 een 

beroep doen op de Wmo

Mensen met een
beperking

602

Mensen met 
psychische problemen

1.188

2,37% 
van totaal 

aantal 

inwoners

25%26%
49%

1.011

224
43

1.935

411

73

Zorg in natura PGB PGB/Zorg in natura

2015 2020

729

215

11

323

1.330

460

24

581

Individuele begeleiding Dagbesteding Persoonlijke verzorging Combinatie van
producten

2015 2020



Gemeente Nijendam

De vertaalslag naar toekomstig beleid

De gemeente Nijendam wordt de komende jaren geconfronteerd met een aanzienlijke groei van het aantal 
kwetsbare volwassenen die een beroep kunnen gaan doen op gemeentelijke voorzieningen. Het aantal 
kwetsbare volwassenen neemt toe van 1.278 mensen in 2015, naar 2.419 mensen in 2020. Dit betekent een 
toename van 89% in vijf jaar, ofwel 18% per jaar. Deze groei ontstaat enerzijds door demografische 
ontwikkelingen in de gemeente Nijendam, maar wordt met name veroorzaakt door de genomen 
beleidsmaatregelen om de lagere zorgzwaartepakketten te extramuraliseren.

De gemeente Nijendam gaat er van uit dat het totale budget voor de ondersteuning van deze kwetsbare 
groepen de komende jaren nagenoeg gelijk blijkt. Dit betekent dat, ten opzichte van 2015, meer kwetsbare 
mensen ondersteund moeten worden met hetzelfde beschikbare budget. De gemeente Nijendam heeft voor 
2015 een budget van € 13 miljoen euro beschikbaar om de ondersteuning voor de kwetsbare volwassenen te 
organiseren. Dit betekent dat de gemeente Nijendam in 2015 € 132 euro per inwoner per jaar beschikbaar 
heeft. Per kwetsbare burger is dit € 10.172 euro per jaar.

Bij ongewijzigd beleid halveert het budget per kwetsbare burger tot € 5.374 euro per jaar in 2020.

De gemeente vraagt zich af wat ze moet doen om te kunnen blijven voorzien in de ondersteuningsbehoeften 
van haar burgers. Hoe gaan we de toegang organiseren? Welke algemene en maatwerk voorzieningen hebben 
we nodig? 
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Deze infographic presenteert een gemiddelde gemeente in Nederland. De data is gebaseerd op 

analyses van CIZ en Vektisbestanden. Deze bevatten gegevens over ondersteuningsvormen die 

vanuit de AWBZ naar de Wmo zijn overgegaan. Het gaat hierbij alleen om volwassenen 18+.

* Het gaat om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking.
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In deze prognose houden we rekening met de extramuralisering van de lagere 

zorgzwaartepakketten voor alle drie de groepen. We zijn er daarnaast vanuit gegaan dat wat 

betreft de financieringsvorm de verhouding per groep gelijk blijft.
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