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Underwerp 

Uitvoeringsplan KEaRN 2021 

 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 

De taken en activiteiten die KEaRN in Achtkarspelen gaat uitvoeren in 2021, voor wat betreft 

het reguliere welzijnswerk en de mantelzorgondersteuning. 
 

 

Koarte gearfetting 

Het uitvoeringsplan Achtkarspelen 2021 van KEaRN beschrijft de taken die KEaRN gaat uitvoeren 

op het gebied van regulier welzijnswerk en de mantelzorgondersteuning. 

 

Speerpunten in 2021 zijn: ondersteuning van mantelzorgers & vrijwilligers, begeleiden van 

inwonersinitiatieven, aanjagen/opzetten van algemene (inloop)voorzieningen en het 

jongerenwerk. 

 

Ynlieding 

Op basis van intensief overleg tussen gemeente en KEaRN heeft KEaRN voor 2021 het bijgaande 

uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan is op 16 februari jl. vastgesteld door het college. 

 

Door de hectiek rondom de ombuigingen in het najaar van 2020 is dit plan helaas niet tijdig (eind 

2020) opgeleverd. 

 

Histoarje 

KEaRN maakt elk jaar een uitvoeringsplan voor haar activiteiten, behorend bij de 

subsidieaanvraag voor dat jaar.  

 

Kearnboadskip 

In het uitvoeringsplan 2021 staan prioriteiten, doelen en activiteiten van het welzijnswerk in 

Achtkarspelen vermeld; uitgesplitst naar de werksoorten buurtwerk, jongerenwerk en 

mantelzorg- & vrijwilligersondersteuning. 

 

Het uitvoeringsplan sluit zoveel mogelijk aan bij het in 2019 vastgestelde beleidskader sociaal 

domein en anticipeert waar mogelijk op de modernisering van het voorliggend veld.  

 

De huidige subsidie is een uitvloeisel van langlopende afspraken; per 2023 worden de hoogte van 

de subsidie en de (inhoudelijke) voorwaarden die daaraan verbonden zijn, opnieuw bekeken 

vanuit de modernisering van het voorliggend veld. 

 



Side : 2 

 
 
 
 
Konsekwinsjes 

Voor de reguliere welzijnsactiviteiten in Achtkarspelen ontvangt KEaRN in 2021 een subsidie van 

€ 307.084. Voor de mantelzorgondersteuning een bedrag van € 81.197. Over de voortgang vindt 

structurele afstemming plaats met KEaRN. De inhoudelijke en financiële verantwoording komen 

tot uiting in het jaarverslag en de jaarrekening van KEaRN over 2021. De definitieve subsidie 

wordt vastgesteld op basis van de verantwoording, tot ten hoogste de verleende subsidie. Dit 

betekent dat de verleende subsidie ook lager kan worden vastgesteld. 

 

Kommunikaasje 

KEaRN ontvangt een subsidiebeschikking voor 2021 van € 307.084 voor regulier welzijnswerk en 

een subsidiebeschikking van € 81.197 voor mantelzorgondersteuning in 2021. 

 

Het uitvoeringsplan gaat ook ter informatie naar de Adviesraad sociaal domein. 

 

Ferfolchtrajekt 

Na afloop van 2021 ontvangt de raad de verantwoordingsstukken (jaarverslag en jaarrekening) 

van KEaRN. 

 

Indien daar aanleiding/noodzaak toe is, wordt de raad tussentijds op de hoogte gebracht van 

relevante ontwikkelingen. 
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