
HBB VRAAG Budgetsubsidies 2022-2024 algemene voorzieningen specifieke 
doelgroepen
Algemeen

- Vraag: Hoe kunnen wij controleren of de bedragen reëel / stijgend / dalend zijn? Er is 
geen enkele onderbouwing van.

Via de subsidiëring van de ondersteuning door de betreffende aanbieders wordt ondersteuning 
laagdrempelig, dichtbij de cliënt/lokaal aangeboden. Er is in 2022 meer ruimte voor maatwerk/het 
aansluiten op interesses van de deelnemer en er is meer samenhang met overig lokaal aanbod 
(bijvoorbeeld op Plein1). De afgelopen jaren blijkt via het contact dat de Loketmedewerkers hebben 
met de cliënten dat het zij tevreden zijn met het aanbod. Met name het lokale karakter (weinig 
reistijd), lokale kennis medewerkers, inzet op interessegebieden en het laagdrempelig kennis maken 
worden daarbij genoemd.

Met beide partijen zijn budgetsubsidie afspraken sinds 2018. In de tabel hieronder wordt 
weergegeven wat de financiële ontwikkeling is geweest sinds 2018. 
Verschillende factoren hebben invloed gehad op deze bedragen, zoals een opstartfase aan het begin 
van 2018 waardoor de subsidie lager uitviel (Zorgbalans), maar juist bij Kennemerhart hoger 
vanwege de overgang van de ene locatie naar de andere. Bij Kennemerhart zie je dat het coronajaar 
2020 veel invloed heeft gehad op de kosten, terwijl dit bij Zorgbalans minder was omdat de vraag 
naar individuele begeleiding toe nam waardoor de werkelijke kosten ongeveer gelijk bleven.

Het verschil in beide aanvragen 2022 ten opzichte van de jaren ervoor zit in het verschil van de 
geboden ondersteuning in 2022:

- Zorgbalans: dagbesteding (zwaardere ondersteuning) en groter deel individuele begeleiding.
o Dagbesteding is 5 dagen per week open, 25-30 deelnemers per dag.
o Individuele begeleiding: 650 uur per jaar.

- Kennemerhart: dagopvang (lichte ondersteuning), dagbesteding (zwaardere ondersteuning) 
en klein deel individuele begeleiding.

o Dagbesteding is 5 dagen per week open, 11-15 deelnemer per dag.
o Dagopvang 4 dagen per week open, 8-12 deelnemers per dag.
o Individuele begeleiding: 100 uur per jaar.

De afspraken van 2018-2020 zijn gemaakt eind 2017. De eenjarige subsidie voor 2021 is gebaseerd 
op deze afspraken. Naast de uitbreiding van de geboden ondersteuning, hebben de partijen bij de 
afspraken voor 2022 qua tarief de sterk stijgende loonontwikkelingen in de sector meegenomen. Ook 
de stijgende vraag naar individuele begeleiding is meegenomen bij de aanvraag van Zorgbalans. 
Daarnaast zit er in beide subsidies ruimte voor innovatie (meer aansluiten op interesses deelnemer 
en preventief werken) en is er nog wat ruimte voor groei.

Zorgbalans Kennemerhart
Vaststelling 2018 313.619 364.480
Vaststelling 2019 428.598 336.117
Vaststelling 2020 463.111 272.088
Prognose 2021 480.000 375.000
Voorstel 2022 519.572 429.000


