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Inleiding 
 

Het college heeft de gemeenteraad toegezegd kwartaalrapportages aan te leveren om inzicht te 

geven in het sociale domein. De laatste twee kwartalen van 2019 zullen in de huidige format 

worden aangeleverd. Op basis van reacties van de gemeenteraad wordt voor 2020 een definitieve 

rapportage format ontwikkeld. 

 

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. 
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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.  

 

Bij de voorzieningen uit programma 6 zijn grote schommelingen zichtbaar vanwege het open eind 

karakter van deze voorzieningen en de wisselingen in vraag.  

 

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 de eerste vier maanden is er een lichte stijging in 

de vraag maar vanaf mei stijgt de vraag naar hulp bij het huishouden fors. In het derde kwartaal 

was deze stijging nog 27%. Inmiddels over het gehele jaar bedraagt deze stijging 32%. De lichte 

stijging in de eerste helft was nog geen aanleiding om de begroting bij te stellen. De stijging in de 

tweede helft is echter dusdanig dat bijstelling noodzakelijk is. Over het gehele jaar is sprake van 

een forse stijging van de kosten.  

 

Ontwikkeling indicaties 

 
 

Financiële ontwikkeling 

 

 

 

Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting

2017 2018 2019 2019 2020

2.485.384€        Hulp bij het huishouden 1.836.104€        1.903.791€        2.425.000€         €       2.461.375 
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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 vanaf de tweede  helft van 2019.De verwachting is dat deze lijn zich ook  

nog in 2020 zal doorzetten. Spannend is hoe lang deze stijgende lijn doorzet. Op basis van een 

analyse, die  in samenwerking met het CBS begin 2019 is gemaakt, is een verdubbeling van de 

kosten theoretisch mogelijk. Of dit ook realiteit wordt  is echter afhankelijk van hoeveel mensen 

ook werkelijk een beroep gaan doen op de gemeente. De verwachting is dat een deel van de 

kapitaalkrachtige inwoners de voorkeur hebben voor het behouden van de eigen vertrouwde hulp 

in plaats van een andere hulp via een zorgleverancier.  

 

Reactie ministerie VWS 

Bij de vorige bestuursrapportage bent u ook geïnformeerd over een brief die vanuit het college is 

verstuurd naar de minister van VWS om aandacht te vragen voor deze urgente problematiek. In 

de reactie van de minister wordt uitsluitend ingegaan op de monitor van dit effect zoals hij met de 

VNG is overeengekomen. De minister is van mening dat er nog onvoldoende kwantitatieve 

gegevens aanwezig te zijn om vast te stellen dat het budget ontoereikend is.  

 

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.  

Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

Woonvoorzieningen 194.481€           165.397€           184.481€           272.183€          174.800€          297.583€         300.000€      187.295€      
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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 door het abonnementstarief.  

 

C. Vervoer 

Het onderdeel vervoer bestaat uit een tweetal onderdelen: 

• Taxivervoer Wmo  

• Vervoersvoorzieningen (scootmobiel etc) 
Bij het taxivervoer zijn er de laatste periode diverse klachten over de stiptheid van het vervoer. 

De onderaannemer van Connexion is korte tijd failliet geweest waarna een doorstart heeft 

plaatsgevonden. Deze ontwikkeling was niet positief voor de kwaliteit van het vervoer. Momenteel 

vinden er met een redelijke hoge frequentie gesprekken plaats met Connexion om er voor te 

zorgen dat het vervoer weer snel op het gewenste kwaliteitsniveau komt. Het huidige contract 

loopt tot 1 augustus 2020 en zal niet worden verlengd. Momenteel is er een aanbesteding gestart 

om te komen tot een nieuwe leverancier.  

 

Ook met de leverancier van de hulpmiddelen (Rolstoelen en vervoer) zijn er problemen met tijdige 

levering. Ondanks dat er meerder pogingen zijn geweest om deze samenwerking vlot te trekken 

is uiteindelijk het besluit genomen om de overeenkomst te ontbinden. Om de levering van 

hulpmiddelen te garanderen is er met een andere leverancier een overeenkomst gesloten voor 

de levering. De meerkosten die deze exercitie oplevert kan worden verhaald bij de leverancier 

waarmee de overeenkomst is ontbonden. Parallel aan dit proces zijn de voorbereidingen voor 

een nieuwe aanbesteding gestart. 

 

 

D. Begeleiding 
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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 sterke stijging van de vraag  van 

10,8% over de eerste 3 kwartalen. Deze stijging is wel lager dan op woonvoorzieningen en bij het 

hulp bij het huishouden. Ook merken we dat er extra vraag is naar ondersteuning vanwege de 

aanpassingen in de GGZ en Wet verplichte GGZ.  

 

Extra inzet casusregie 

De extra vraag naar begeleiding heeft er toe geleid dat aanbieders mede vanwege de huidige 

arbeidsmarkt onvoldoende zorg konden bieden. Hierdoor is tijdelijk ingezet op extra casusregie 

bij het Krimpens Sociaal Team. We hebben in 2019 voor € 176.000 extra incidentele inzet 

gepleegd op casusregie.  

 

 

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.  

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.  

 

Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting

2017 2018 2019 2019 2020

 €       1.327.113 1.318.211€        1.307.500€        Begeleiding en kortdurend verblijf 1.146.116€        1.256.762€        
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Hoofdstuk 2 Jeugd 
 

2.1 Kwantitatieve en financiële gegevens 

 

Lokale Jeugd 

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

 
 

 

 

  

 

 

Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting

2017 2018 2019 2019 2020

Lokale inkoop jeugdhulp 738.162 981.122 1.327.527 1.096.000 952.805
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Toelichting en analyse 

De lokale jeugdhulp laat meerjarig een grillig verloop zien. Geconstateerd kan worden dat er nog 

geen sprake is van stabilisering van de vraag. Dit heeft een tweetal oorzaken. In eerste instantie 

wordt een stijgende vraag geconstateerd. Dit is niet alleen in Krimpen aan den IJssel het geval 

maar dit is een regionale en ook een landelijke trend.  

Verder zien we dat de specialistische jeugdhulp tegen wachtlijsten en capaciteitsproblemen van 

de gecontracteerde aanbieders aanloopt. Vanwege wachtlijsten bij de specialistisch regionaal 

ingekochte jeugdhulp zien we een stijging van het aantal klanten en de toename van kosten bij 

de lokale Jeugdhulp.  

 

Regionale jeugd 

Om een goede analyse van de regionale jeugdhulp te maken is relevant om uit te gaan van de 

juiste cijfers. De begrotings-en jaarrekeningssystematiek van de GRJR werkt met een inleg en 

vlaktaks methodiek. Dit heeft voor 2019 tot gevolg dat het jaarrekeningsresultaat van de GRJR 

negatief is voor Krimpen aan den IJssel maar dat op basis van de afgegeven indicaties de 

werkelijke zorgkosten lager zijn. Dit zal uiteindelijk via de vlaktaks methodiek weer leiden tot 

verrekening in de komende jaren.  

 

Regionale hulp: begroting en jaarrekening gebaseerd op productiecijfers 

De voorlopige jaarrekening wordt gebaseerd op productieverklaringen van de aanbieders. 

Doordat niet alle gemeenten binnen de GRJR de administratie op orde hebben moet de 

accountant van de GRJR van deze productieverklaringen uitgaan. Dit zorgt voor een extra nadelig 

resultaat bij de GRJR van 11,1 miljoen. Dit wordt op basis van de gemaakte afspraken binnen de 

GR in eerste instantie naar rato verdeeld over de gemeenten op basis van het inlegpercentage, 

waardoor Krimpen over 2019 een totale bijdrage van € 5.730.732 moet overmaken. Dit bedrag 

wordt ook verwerkt in onze jaarrekening 2019. Uiteindelijk zal er een definitieve afrekening 

plaatsvinden op basis van de werkelijk verbruikte zorg per gemeente.  

Krimpen heeft echter als een van de weinige gemeenten de administratie wel goed op orde. Wij 

hebben hieronder een overzicht gepresenteerd van de werkelijk te verwachten kosten over 2019. 

Deze zijn fors lager. Door de gebruikte vlaktakssystematiek zullen wij echter pas bij het opmaken 

van de definitieve jaarrekening 2019 van de GRJR het voordelige effect terugzien. Dit wordt dan 

namelijk verrekend via de te betalen bijdrage in 2021 en 2022. 

 

Tabel 1: regionale jeugdhulp op basis van begroting en resultaat op productiecijfers  

 

 

 

 

In onderstaande tabel worden de kosten per perceel van de aanbesteding 2018 weergegeven. 

Het onderlinge vergelijk van de percelen tussen 2018 en 2019 is lastig aangezien in 2018 een 

Begroting Krimpen

Voorlopig resultaat GRJR 2018 Begroting 2019 Voorlopig Resultaat GRJR 2019

Specialistische hulp Jeugd € 4.082.318 € 3.925.618 € 4.301.690

Verrekening eindafrekening 2018 € 106.089

Jeugdreclassering € 1.023.624 € 1.429.042 € 1.429.042

Bijdrage gemeensch regeling GRJR 2019 € 5.105.942 € 5.460.749 € 5.730.732
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groot deel aan zorg is geleverd op basis van de ‘oude’ systematiek. Deze staat vermeld onder 

‘zorgcontinuïteit’.  

 

Tabel 2: regionale jeugdhulp op basis van werkelijke kosten en facturatie 

 

 

In onderstaande tabel worden de kosten van jeugdhulp vertaald naar de verwijzer die de jeugdige 

heeft geïndiceerd voor de jeugdhulp. De percentages voor de medische verwijzers zijn laag ten 

opzichte van landelijke trends. Het percentage van de gecertificeerde instelling is hoog. Inmiddels 

zijn met de gecertificeerde instelling afspraken gemaakt om een nauwere samenwerking te 

organiseren.  

 

Verwijzer Percentage van de kosten 

Gecertificeerde instelling 52% 
Gemeente 40% 
Huisarts 6% 
Jeugdarts 1% 
Medisch specialist 1% 
Rechter 0% 
Eindtotaal 100% 

 

 

Per perceel 2018 2018 2019 2019

 Bedrag Aantal klanten  Bedrag Aantal klanten

Perceel A 80.976€              14 682.085€            60

Zorgcontinuiteit pleegzorg 563.319€            47

Perceel B 1.061.867€         21 1.919.069€         38

Perceel C 67.548€              4 77.768€              2

Perceel D 187.348€            15 415.768€            23

Zorgcontinuiteit J&O 654.481€            27

Zorgcontinuiteit JmeB 338.616€            4

Perceel E 563.087€            128 813.778€            201

Perceel H 18.880€              34 66.080€              129

Zorgcontinuiteit GGZ 501.937€            148

Zorgcontinuiteit kinderartsen 76.048€              117

Buitenregionaal 28.904€              1 49.355€              1

LTA 441.480€            28 276.992€            26

Totaal zorgkosten 4.584.491€       459 4.300.896€       406

Perceel F (crisis) 194.172€            100.000€            schatting

GI's 697.206€            705.429€            

KSCD 33.782€              35.664€              

VTRR 155.228€            155.000€            schatting

Subsidie innovatie traject 41.216€              

Uitvoeringskosten 70.086€              70.000€              schatting

Overlopend resultaat voorgaande jaren -66.223€             

5.709.958€       5.366.988€       

Definitieve afrekening 2018 5.646.023€       
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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. Op basis van de 

huidige raming komen de werkelijke kosten van de specialistische hulp lager te liggen dan de 

inleg zoals die is opgenomen in de begroting van 2019. Opvallend hierbij is ook dat de werkelijke 

kosten in 2019 iets lager liggen dan de werkelijke kosten in 2018. Het verschil is echter nog te 

klein om te kunnen  spreken van een trendbreuk.  

 

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

lokale jeugd. Dit is ook de tendens die we beoogd hadden. Inzet van zware regionale hulp dient 

af te nemen en de (lichtere) lokale hulp dient toe te nemen. In de huidige omvang neemt de lokale 

hulp echter harder toe dan de regionale hulp afneemt. Uiteindelijk zal ook deze balans anders 

moeten gaan uitvallen.  

 

Momenteel wordt gewerkt aan verdere (data) analyses om beter te kunnen duiden welke effecten 

er ontstaan en waar de jeugdhulp knelt.  
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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 het 

gehele jaar bleef dalen. Ten opzichte van 2018 is het bijstandsvolume met 4,4 % is gedaald, een 

daling van 22 dossiers van 499 naar 477 dossiers eind 2019. Deze daling is in lijn met de 

landelijke ontwikkelingen maar minder dan de daling in Capelle aan den IJssel en Zuidplas.  

Het aantal jongeren met een bijstandsuitkering is eveneens gedaald; van 49 jongeren eind 2018, 

naar 42 jongeren eind 2019. 

 

Er is nog steeds sprake van een tekort op het BUIGbudget in 2019 

Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel blijven de uitgaven voor de bijstandsuitkeringen voor 

2019 niet binnen de beschikbare rijksmiddelen. Het resultaat aan het einde van het jaar is 

positiever uitgevallen dan waar rekening mee werd gehouden in de derde kwartaalrapportage. 

Dat komt doordat het bestand verder is gedaald en de gemiddelde uitgaven per cliënt lager waren 

dan verwacht.  

 

Re-integratie 

In 2019 zijn extra kosten gemaakt voor de keuringen van klanten in zorg & activering  met een 

oude beoordeling op grond waarvan zij niet in staat geacht werden geschikt te zijn voor re-

integratie of arbeid zijn herkeurd. Ook zijn er extra re-integratietrajecten ingezet en meer 

garantiebanen gerealiseerd. Deze betreffen een wettelijk verplichte open einde regeling. 

In de loop van 2019 is de begroting daarop aangepast. Na de bestuursrapportage in het vierde 

kwartaal bleken de uitgaven minder hoog dan de prognose in de derde bestuursrapportage. 

 

Bijzondere bijstand en minima 

Bij de bijzondere bijstand worden de kosten 2,1 % hoger ingeschat. Op alle gespecificeerde 

posten binnen de bijzondere bijstand, met uitzondering van de verstrekkingen voor huisraad, is 

er een toename te zien in de toekenningen.  De verhoging van de kosten wordt met name 

veroorzaakt door de  stijging van de bewindvoerderskosten en de toekenningen individuele 

inkomenstoeslag.   

 

Schuldhulpverlening 

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening is lager dan in 2018 en bijna op het niveau 

van 2017.  In het laatste kwartaal is het aantal aanvragen wél iets gestegen; van 7 aanvragen in 

het derde kwartaal naar 9 aanvragen in het vierde kwartaal. Mogelijk is dat een gevolg van de 

brede aandacht voor schulden en de oproep daar ondersteuning voor te zoeken.  
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 BIJLAGE 

 
1. Bestuursrapportage GR Jeugdhulp Rijnmond 2019 
2. Bestuursrapportage GR IJsselgemeenten afdeling Sociale Zaken (is reeds in uw 

bezit) 

 
 


