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Samenvatting, september 2019
De volledige rapportage kunt u per e-mail ontvangen en is op te vragen via www.breda.nl/onderzoeken. 

Decentralisaties
Vanaf 1 januari 2015 zijn er taken van de Rijksoverheid over-
gedragen aan de gemeenten. Gemeente Breda is sindsdien 
verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk en inkomen, begeleiding 
en ondersteuning van hulpbehoevenden. Een deel van deze taken 
viel al onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar een 
ander deel is gedecentraliseerd en daarmee bij de gemeenten 
gelegd. Gemeente Breda is nu ruim vier jaar verantwoordelijk voor 
deze taken. 

Uitkomsten Staat van Vitaal en Sociaal Breda
De Staat van Vitaal en Sociaal Breda geeft een beeld van het 
sociaal domein in Breda in 2018 (met hier en daar gegevens over 
het jaar 2019). De rapportage is opgebouwd aan de hand van de 
begrotingsthema’s. Over het geheel genomen is het beeld – los 
van de financiële uitdagingen – positief, met ook een aantal punten 
voor verbetering. 

Zo zien we binnen Opgroeien bijvoorbeeld positieve ontwikkelingen 
op het gebied van cultuur en schoolverzuim, maar ook dat voor-
zieningen voor jongeren in de buurt beter kunnen. 

Binnen Ontwikkelen, leren, werken zien we dat we minder bijstands-
uitkeringen verstrekken, maar ook dat de klantwaardering van de 
Kredietbank (6) hoger kan. 

We zien binnen Ontmoeten / Betrokken zijn dat de zelfredzaam-
heid van Bredanaars groot is en klanten overwegend positief zijn 
over de Wmo en de ondersteuning vanuit het netwerk Zorg voor 
Elkaar Breda, maar we zien wel dat mantelzorgers meer belasting 
ervaren en dat mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning bij 
één op de drie niet bekend is.

Binnen Leven zien we bijvoorbeeld dat roken en alcoholgebruik 
dalen onder zowel volwassenen als jongeren, maar we zien ook 
dat er een grote groep Bredanaars is met overgewicht en dat 
stress door studie is toegenomen. 

Binnen programma Thuis zien we minder (dreigende) huisuitzet-
tingen, maar wel een toename van aantal klanten beschermd 
wonen, en daarbinnen ook stijging van de intensievere woon- en 
begeleidingsvormen.

Totstandkoming
In 2017 is in samenspraak met de raad en partners uit het veld 
de Staat van Vitaal en Sociaal Breda ontwikkeld vanwege de 
behoefte van de raad aan een overkoepelend product over het 
sociaal domein. Het geeft zowel de raad als de Bredase samen-
leving (inwoners, ondernemers, partijen binnen het sociaal domein, 
wijkorganisaties en andere betrokkenen) input om zich een beeld 
te vormen bij de huidige situatie en ontwikkelingen op de diverse 
onderdelen. Waar mogelijk worden ontwikkelingen door de 
tijd heen getoond en gebenchmarkt met andere, vergelijkbare, 
gemeenten. 

De getoonde gegevens zijn afkomstig uit de volgende bronnen:
• Gemeentelijke registraties
•  Onderzoeken en monitors binnen de gemeente, zoals cliënt-

ervaringsonderzoek Wmo en Kwetsbare Bredanaars
•  Enquêtes onder Bredanaars algemeen (jaarlijks met gegevens 

op stedelijk niveau, om het jaar met gegevens op buurtniveau; 
in deze versie geen nieuwe gegevens op buurtniveau)

•  Enquêtes onder specifieke doelgroepen zoals klanten van de 
Kredietbank, ouders van jeugdigen met jeugdhulp

• Openbare data, met name CBS en GGD West-Brabant
• Externe bronnen (partners uit het veld)
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