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Inleiding 
De VNG beschrijft in ledenbrief 21/083 een nieuw opgave voor de gemeente, namelijk het 
versterken van de gemeentelijke dienstverlening voor kwetsbare inwoners. De aanleiding 
hiervoor is de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag die het 
kabinet voorstellen heeft gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid te verbeteren.
Deze te versterken dienstverlening is uitgewerkt langs acht actielijnen:

Digitale overheid 
Rechtsbescherming 
Versterken leervermogen aanpak kwetsbare wijken 
Versterking wijkteams 
Integraal werken in het sociaal domein 
Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming 
(Hoog) risicovol verward gedrag 
Gemeentelijk ondersteuningsprogramma 

Financiën 
In de periode 2021-2027 stelt het rijk middelen beschikbaar voor deze opgave, de POK 
middelen. Deze middelen worden deels door het rijk zelf geïnvesteerd in projecten, deels aan 
centrumgemeenten uitgekeerd en deels als algemene uitkering aan het gemeentefonds 
toegevoegd (en daarmee vrij besteedbaar).
De Woudenbergse middelen voor 2021 en 2022 zijn aan de hand van de decembercirculaire 
2021 berekend en bedragen:

2021 E 18.774 
2022 16.366 

De middelen 2021 worden bij de jaarrekening bestemd voor de reserve overlopende kredieten.
De middelen 2022 worden verwerkt in de eerste financiële tussenrapportage.

Samenvatting/aanpak 
De bijlage beschrijft uitgebreid wat de opgave voor gemeenten is. In de komende periode 
werken we deze opgave uit en inventariseren we of en zo ja op welke wijze wij verbeteringen 
kunnen realiseren met betrekking tot de acht actielijnen.

Bijlage(n)
o Ledenbrief VNG nummer 21/083 
o Meerjarige verdeling POK middelen op macro niveau 
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