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Inleiding 
 

Het college wenst de gemeenteraad inzicht te leveren in de ontwikkelingen binnen het sociaal 

domein. Deze kwartaalrapportage zorgt voor een iets hogere frequentie dan de gebruikelijke P&C 

instrumenten en geeft een nadere duiding aan de ontwikkelingen.  

De focus van de rapportage ligt met name op de financiële en kwantitatieve ontwikkelingen. 

ingegaan op de ontwikkelingen  Na vaststelling van het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein wordt 

beoordeeld of er vanuit dit plan nog aanvullende indicatoren zijn die toegevoegd kunnen worden 

aan deze rapportage. 

 

Corona 
De Corona crisis zal ook merkbaar zijn in de cijfers van het sociaal domein. Op diverse 

onderdelen is de vraag naar zorg afgenomen. Daarentegen zijn er landelijk afspraken gemaakt 

over de doorbetaling aan zorgaanbieders om te voorkomen dat deze door de Corona crisis in 

zwaar weer terecht zouden komen. In het eerste kwartaal zijn deze effecten nauwelijks 

merkbaar. In de rapportage van het tweede kwartaal 2020 zullen deze effecten wel beter 

inzichtelijk zijn.  
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Hoofdstuk 1 Maatschappelijke ondersteuning 
 

Inleiding 

Binnen het onderdeel maatschappelijke ondersteuning zijn vooral de individuele voorzieningen 

onderhevig aan wisselingen in uitgaven. De activiteiten uit programma 4 en 5 bestaan grotendeels 

uit subsidies waarvan de begroting nagenoeg volledig aansluit op het resultaat.  

 

1.1 Kwantitatieve en financiële gegevens 

 

A. Hulp bij het huishouden 

De vraag naar hulp bij het huishouden laat meerjarig een stabiel verloop zien tot de invoering van 

het abonnementstarief per 1 januari 2019. In 2019 is sprake van een forse stijging van de vraag. 

In dit jaar was deze stijging 32%. In het eerste kwartaal van 2020 is er nog steeds sprake van 

een stijging, deze stijging is echter minder fors dan in 2019.  

 

Ontwikkeling indicaties 

 
 

Financiële ontwikkeling 

 

 

 

Toelichting en analyse 

Ondanks de vergrijzing laat de hulp bij het huishouden al vele jaren een stabiel verloop zien. De 

invoering van het abonnementstarief gooit echter roet in het eten. We zien een sterke stijging van 

de kosten. Met name in  2019. In 2020 lijkt deze stijging af te vlakken. De verwachting is wel dat 

ook de komende jaren nog steeds sprake zal zijn van een stijging ten gevolge van het 

Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting Rekening 

2017 2018 2019 2019 2020 Q1 2020

 €        636.334 2.485.384€    Hulp bij het huishouden 1.836.104€    1.903.791€    2.425.000€      €     2.461.375 
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abonnementstarief. Deze stijging zal wel minder fors zijn als in het eerste jaar na invoering van 

het abonnementstarief. In deze  fase is een prognose voor het gehele kalanderjaar lastig te 

beoordelen. Zeker omdat ook nog onduidelijk welk effect Corona op deze voorziening gaat 

hebben.  

Op basis van het tweede kwartaal van 2020 kan beter beoordeeld worden in hoeverre de huidige 

begroting toereikend is. Eventuele bijstelling zal dan ook na dit tweede kwartaal plaatsvinden. 

 

De facturatie binnen dit onderdeel is gebaseerd op 4-weken periode. De weergave in Q1 betreft 

de kosten van periode 1 t/m 3. 

 

 

B. Woonvoorzieningen 

 

 
 

Woonvoorzieningen 

 

 

Toelichting en analyse 

De uitgaven voor de woonvoorzieningen laten een grillig verloop zien. In 2017 en 2019 wordt een 

duidelijke piek geconstateerd terwijl de uitgaven in de jaren 2014, 2015 en 2018 op een 

vergelijkbaar (laag) niveau zitten.  

De oorzaak van deze verschillen is divers. In 2017 was sprake van enkele dure 

woningvoorzieningen (>20.000,-). Dergelijke dure woonvoorzieningen komen redelijk incidenteel 

voor maar in 2017 hebben we er hier een paar van gehad. Dit heeft gezorgd voor de piek in 

kosten voor 2017. In 2019 hebben we deze dure woonvoorzieningen niet maar zien we wel een 

hogere kostenpost. Dit wordt veroorzaakt doordat er relatief veel trapliften worden aangevraagd. 

In 2019 zien we dan ook een stijging van 50% (!) van de kosten afgezet tegen het gemiddelde 

kostenniveau tussen 2014-2018.Ook hierbij kan worden geconcludeerd dat dit veroorzaakt wordt 

Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Begroting Rekening 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1 2020

Woonvoorzieningen 194.481€        165.397€       184.481€        272.183€        174.800€         297.583€         230.000€   58.100€     
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door het abonnementstarief. Voor 2020 wordt verwacht dat deze kosten weer zullen dalen ten 

opzichte van 2019.  

 

C. Vervoer 

Het onderdeel vervoer bestaat uit een tweetal onderdelen: 

• Taxivervoer Wmo  

• Vervoersvoorzieningen (scootmobiel etc) 
 

Voor het taxivervoer is recentelijk een nieuwe aanbesteding afgerond en zal vanaf 1 augustus 

2020 gestart worden met een nieuwe vervoerder. Bij de hulpmiddelen (met name 

vervoersvoorzieningen en rolstoelen) is een nieuwe aanbesteding opgestart. Ingangsdatum voor 

dit nieuwe contract staat gepland op 1 oktober 2020. Voor de tussenliggende periode zijn er 

tijdelijke afspraken gemaakt met Welzorg voor de levering van de hulpmiddelen. Het faillissement 

van de gecontracteerde leverancier (HMC) is definitief en met de curatoren en de partij die een 

deel van HMC overneemt worden afspraken gemaakt voor de uitstaande hulpmiddelen.  

 

D. Begeleiding 

 
 

 

 

Toelichting en analyse 

Over 2018 laat de vraag naar begeleiding een relatief stabiel verloop zien. Na invoering van het 

abonnementstarief per 1 januari 2019 zien we ook hier een stijging van de vraag  van 11. Deze 

stijging is wel lager dan op woonvoorzieningen en bij het hulp bij het huishouden. Naast het 

abonnementstarief wordt deze stijging ook veroorzaakt door de aanpassingen in de GGZ en Wet 

verplichte GGZ.  

 

In het eerste kwartaal lijkt deze stijging af te vlakken. De periode is echter nog te kort om te 

beoordelen of deze trend zich doorzet.  

 

De facturatie binnen dit onderdeel is gebaseerd op 4-weken periode. De weergave in Q1 betreft 

de kosten van periode 1 t/m 3. 

 

 

Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting Rekening

2017 2018 2019 2019 2020 Q1 2020

 €        300.274  €     1.327.113 1.318.211€    1.307.500€     Begeleiding en kortdurend verblijf 1.146.116€    1.256.762€    
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1.2 Analyse en ontwikkeling 

Bij maatschappelijke ondersteuning is de conclusie te trekken dat de ontwikkeling van de vraag 

en kosten redelijk stabiel verliep tot de invoering van het abonnementstarief. Deze ontwikkeling 

heeft op de diverse voorzieningen een forse toename van de vraag laten zien in 2019. In 2020 

lijkt deze trend af te vlakken en is de stijging minder hoog dan in 2019.  

  

Het abonnementstarief is een wettelijke ontwikkeling waarbij de gemeente geen instrumenten 

heeft om de vraag te beïnvloeden. Het  Rijk heeft op dit onderdeel haar verantwoordelijkheid nog 

niet genomen om gemeente hiervoor te compenseren.  

 



 

8 

 

Hoofdstuk 2 Jeugd 
 

2.1 Kwantitatieve en financiële gegevens 

 

De jeugdhulp is onder te verdelen in lokale jeugdhulp en regionale jeugdhulp. De lokale jeugdhulp 

is de hulpverlening die we lokaal hebben gecontracteerd. Denk hierbij aan ambulante 

hulpverlening, gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning en (basis) ggz. 

De regionale jeugdhulp betreft de zwaardere vormen van jeugdhulpverlening zoals de 

specialistische ggz, crisis, pleegzorg, jeugdbescherming en verblijf. 

 

Gestreefd wordt om zoveel mogelijk lichtere lokale jeugdhulp in te zetten om te voorkomen dat 

zwaardere (regionale) jeugdhulp nodig is.  

 

Lokale Jeugd 

In onderstaande tabel is het aantal lopende zorgtoewijzingen per periode weergegeven.  

 
 

 

 

  

Toelichting en analyse 

De lokale jeugdhulp laat meerjarig een grillig verloop zien. Op basis van het laatste kwartaal 2019 

en het eerste kwartaal 2020 kan een lichte daling van de kosten worden gesignaleerd. In deze 

fase is het nog te vroeg om te spreken van een doorbraak van de stijging van de kosten di zich 

vanaf 2015 had ingezet.  

 

De facturatie binnen dit onderdeel is gebaseerd op 4-weken periode. De weergave in Q1 betreft 

de kosten van periode 1 t/m 3. 

Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting Rekening

2017 2018 2019 2019 2020 Q1 2020

Lokale inkoop jeugdhulp 738.162 981.122 1.327.527 1.096.000 952.805 250.472
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Regionale jeugd 

 

 
 

 
 

De bovenstaande tabellen geven aan dat er sprake is van een daling van de regionale kosten en 

indicaties. Deze daling is in de tweede helft van 2019 ingezet en lijkt zich door te zetten naar 

2020.  

 

Bij de cijfers van het eerste kwartaal dient nog wel een belangrijke kanttekening te worden gezet. 

Aangezien indicaties niet alleen via de gemeente lopen maar ook afgegeven kunnen worden door 
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de gecertificeerde jeugdbeschermingsinstellingen de medici kan er in de loop van het jaar nog 

een bijstelling van de cijfers plaatsvinden.  

 

2.2 Analyse en ontwikkeling 

 

Vanuit de GR Jeugdhulp Rijnmond is een separate bestuur rapportage opgesteld. Kortheidshalve 

wordt voor de informatie die hierin staat opgenomen verwezen naar de bijlage. Over 2019 is al 

geconstateerd dat de werkelijke kosten in 2019 iets lager liggen dan de werkelijke kosten in 2018. 

Op basis van de huidige cijfers in het eerste kwartaal lijkt deze trend zich door te zetten. Zoals 

ook in de vorige paragraaf is aangegeven kunnen deze cijfers nog wijzigen.  

 

Naast de daling van de feitelijke kosten van de regionale jeugd zien we ook een stabilisering bij 

de lokale jeugd. Deze de tendens hebben we oorspronkelijk beoogd, inzet van zware regionale 

hulp dient af te nemen door inzet van (lichtere) lokale hulp.  
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Hoofdstuk 3 Participatie 
 

De uitvoering van de Participatiewet ligt grotendeels bij de GR IJssel gemeenten. Door de GR 

IJsselgemeenten wordt een separate kwartaalrapportages opgesteld. Deze zijn opgenomen in 

de bijlage. De kwartaal rapportage van de GR IJsselgemeenten heeft u onlangs al ontvangen.  

 

3.1 Analyse en ontwikkeling 

 

Bestandsontwikkeling 

In de bestuursrapportages van de GR IJsselgemeenten is te zien dat het uitkeringsbestand in 

2019 het gehele jaar bleef dalen. Aan het einde van het kwartaal is een lichte stijging te zien ten 

opzichte van de stand per 1/1. De verwachtingen voor de toekomst zijn echter niet positief. Voor 

2020 was uitgegaan van het verder doorzetten van de dalende trend. De Corona crisis heeft hier 

een stevige streep doorheen gezet.  

 

Corona crisis 

De Corona crisis zal niet alleen een fors effect hebben op het bestand maar zal ook de overige 

inkomensondersteunende maatregelen zoals de bijzondere bijstand, voorzieningenfonds raken. 

Daarnaast zal het beroep op schuldhulpverlening weer gaan toenemen naar mate de crisis langer 

gaat duren.  

 

Gezien de actualiteit van deze ontwikkelingen kan de eerste kwartaal rapportage van 2020 niet 

worden gebruikt als een graadmeter voor het jaarresultaat. Verwacht wordt dat de komende twee 

kwartalen meer duidelijkheid gegeven kan worden over het te verwachte effect.  
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 BIJLAGE 

 
1. Bestuursrapportage GR Jeugdhulp Rijnmond Q1 2020 
2. Bestuursrapportage GR IJsselgemeenten afdeling Sociale Zaken Q1 (is reeds in 

uw bezit) 

 
 


