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Geachte raadsleden, 

INLEIDING
Vanaf de start van de decentralisaties is de raad via tussenrapportages op de hoogte gebracht van de 
ontwikkelingen in het sociale domein. Dit gebeurde ieder kwartaal met zowel een beleidsmatige als 
financiële toelichting en regelmatig een toelichtende bijeenkomst. Nadeel was dat de rapportages pas 
ca. 6 maanden na dato beschikbaar waren voor de gemeenteraad. Daardoor was de informatie niet 
actueel.  
Inmiddels zijn de decentralisatiewerkzaamheden goed in de begroting verwerkt, is de reserve herijkt 
en zijn de werkzaamheden zo goed als regulier. Dat vraagt om een andere benadering.  In 2018 zijn 
we daarom gestart met het ontwikkelen van een nieuwe tussenrapportage die ons en u, naar 
verwachting, inzicht geeft in trends en ontwikkelingen. Deze rapportage is sneller beschikbaar 
waardoor we u van actuelere informatie kunnen voorzien. In deze rapportage staan kwantitatieve 
gegevens over de 3 decentralisaties van het sociale domein. De financiële gegevens vindt u in de 
P&C-producten (de begroting, de tussenrapportages en de jaarrekening). 

In de bijlage vindt u de stand van zaken op peildatum 30 juni 2018.  
Na de peildatum vinden nog mutaties plaats, die betrekking hebben op de rapportage periode. Het 
kan dus zijn dat in toekomstige rapportages de cijfers afwijken van de nu aan u gerapporteerde cijfers. 

Vragen CU/SGP uit beraad en advies van 19 juni 2018. 
In deze raadsinformatiebrief gaan we ook in op de vragen van de CU SGP, gesteld in Beraad en 
Advies op 19 juni jl. Deze vragen gaan over uitkeringen, over schulden en over wachtlijsten. 

KERNBOODSCHAP

Met de nieuwe tussenrapportage willen we u sneller en meer inzicht geven in trends en ontwikkelingen 
om daar beter op in te kunnen spelen.  



TOELICHTING (AAN DE HAND VAN DE BIJLAGE) 
Inkomen 
Het aantal klanten neemt af. Dat is een gunstige tendens die ook landelijk te zien is. In Albrandswaard 
komt de daling vooral door een afname van het aantal alleenstaanden dat verblijft in een instelling. 
Het gaat voornamelijk over cliënten van Antes/Delta.  

Werk 
Door de vruchtbare samenwerking tussen onze gemeente, werkgevers en kandidaten zijn er de 
afgelopen periode twee mensen met een garantiebaan bijgekomen. Dat is positief. Voor deze mensen 
verstrekt de gemeente loonkostensubsidie.  
Er zijn nog geen mensen geplaatst op een beschutte werkplek. Dat komt omdat er nog geen 
kandidaten geïndiceerd zijn voor beschut werk. Naar verwachting zal er binnenkort wel een persoon 
geïndiceerd en geplaatst worden. 
Het streven is om de mensen die aan de basisvoorwaarden voldoen, zo snel mogelijk naar werk toe te 
leiden zodat het aantal klanten in de uitkering verder afneemt. Met name vergunninghouders zouden 
o.i. sneller naar werk geleid moeten worden. 

Minimabeleid 
We hebben over de bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag geen bijzonderheden te 
melden.  
In Q2 hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de regeling meedoen, nl. de schoolkosten 
voortgezet onderwijs. Met deze regeling willen we kinderen van minima die naar het voortgezet 
onderwijs gaan of al op het voortgezet onderwijs zitten tegemoetkomen in de extra uitgaven (denk aan 
laptop, bos-atlas, buitenlandreis etc.). Inmiddels hebben we negen aanvragen toegekend. We 
verwachten dat dit aantal begin schooljaar 2018-2019 zal toenemen. 

Schulddienstverlening 
We zien een daling ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is een trend die jaarlijks terug keert. Het 
aantal meldingen is vergelijkbaar met het tweede kwartaal in 2017. De lopende dossiers bij Plangroep 
zijn ten opzichte van 2017 iets afgenomen. 

Hulpverlening vanuit de wijkteams 
Gedurende het eerste half jaar fluctueert het aantal intakes licht. De uitstroom is stabiel. We 
verwachten op termijn de instroom te kunnen beperken en de uitstroom te kunnen vergroten. Hiervoor 
optimaliseren we de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, welzijnsorganisaties en 
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. De vragen van inwoners worden hierdoor aan de voorkant 
passender en sneller opgepakt.  

Jeugdhulp 
Ten opzichte van het eerste kwartaal is het aantal afgegeven PGB’s iets afgenomen. Begin 2018 
hebben we de aanvragen in het kader van het overgangsrecht verwerkt. Ten opzichte van het eerste 
kwartaal is het aantal afgegeven arrangementen afgenomen 



WMO 
In de afgelopen periode heeft er nagenoeg geen verandering plaatsgevonden in het aantal cliënten 
dat gebruik maakt van een Wmo voorziening. Ondanks de lichte daling die in deze periode is te zien, 
is er over de afgelopen jaren een stijgende trend te zien in het aantal cliënten. Ook is het zo dat de 
zorgomvang, de inzet van specialistische begeleiding en het zorggebruik per cliënt toeneemt. Ook het 
aantal meldingen is toegenomen.  
Gezien de vergrijzing, de toenemende complexiteit van de samenleving én het langer thuis moeten 
blijven wonen is de verwachting dat het aantal cliënten zal blijven toenemen. 

Vragen CU SGP beraad en advies 19 juni 2018  
Uitkeringen: 

Eind 2017 telde Albrandswaard 410 
uitkeringsgerechtigden.   

Aantal uitkeringsgerechtigden op 30/6/2018 is 396 

Hoeveel patiënten van Delta zijn dit? 94 in een instelling
Hoeveel  statushouders zijn dit 62
Hoeveel personen zitten/verblijven hier 
nagenoeg structureel in 

158 langer dan 3 jaar waarvan 23 in een instelling 
(Delta/Antes) 

Wat is de gemiddelde aanwas en uitstroom Onze doelstelling is om jaarlijks meer uitstroom dan 
instroom te hebben. Dat is echter altijd afhankelijk van 
heel veel factoren. In de laatste jaren is de instroom 
bijvoorbeeld hoog geweest door de toename van het 
aantal vergunninghouders en de invoering van de 
participatiewet. 

Wat is de gemiddelde duur dat zij 
momenteel in verblijven in de 
uitkeringssituatie. 

138 korter dan 1 jaar; waarvan 50 in een instelling
100 tussen de 1 en 3 jaar; waarvan 23 in een instelling 
158 langer dan 3 jaar; waarvan 23 in een instelling 

Schulddienstverlening: 

Er wordt gesprokenen over multi 
problematiek, welke zijn dat 

Mensen/gezinnen met meerdere complexe zorgvragen

Aantallen per 30 juni 2018
Schuldenproblematiek 66 (30 juni 2018)
Hoeveel personen met langdurige schulden 
zitten binnen deze doelgroep 

Van deze 66 inwoners zijn er 20 die een uitkering 
ontvangen. 

Hoeveel mensen zitten er in de bronheffing Van de 397 mensen die een uitkering hebben wordt op 
15 uitkeringen bronheffing toegepast. 
Van deze 15 verblijven er 10 in een instelling. 
1 van de 15 personen krijgt schuldhulpverlening via 
plangroep. 

Wat doet de gemeente eraan om personen 
daadwerkelijk schuldenvrij te maken 

Iedere inwoner met financiële problemen kan zich 
melden bij de gemeente. Vragen kunnen ook aan het 
wijkteam gesteld worden. In een gesprek met de 
inwoner stellen wij de hulpvraag vast. Daarnaast kijken 
wij met de inwoner naar een passende oplossing en 



stellen wij een plan van aanpak op. 
Als er sprake is van een problematische 
schuldensituatie, verwijzen wij de inwoner door naar 
onze partner Plangroep. Zij starten een minnelijke 
regeling op. De gemeente blijft in regie, door te 
monitoren wat het verloop van het traject is. Dit doet zij 
door in gesprek te blijven met de inwoner alsook met 
Plangroep. 
Als het einde van het schuldhulpverleningstraject 
nadert, zetten wij nazorg in. Dit wordt voortgezet na 
afloop van het traject om te voorkomen dat er sprake is 
van een terugval. Het succes van een traject is mede 
afhankelijk van de inzet van de inwoner zelf.  

wat doet de gemeente eraan om preventie 
inwoners schuldenvrij te houden 

Wij ontvangen signalen van derden, zoals 
nutsbedrijven, over betalingsachterstanden van 
inwoners. In een brief aan de inwoner geven wij 
informatie over wat wij kunnen betekenen. Wij zijn in 
het kader van de prestatieafspraken met de 
woningbouwverenigingen op dit onderdeel met hen in 
gesprek.  

Voor jongeren tussen 16 – 23 zijn wij, via Jonge 
Krijger, het project Money Maker gestart. Het doel van 
dit project is om jongeren te ondersteunen in financieel 
verantwoordelijk te worden geld te verdienen en er 
vervolgens mee om te leren gaan. Dit gaat via 
coaching van de jongere.  

Wij zetten in op communicatie met partners over 
schulddienstverlening. Daarnaast willen wij voorlichting 
geven aan inwoners. Hiervoor ontwikkelen wij een 
folder op het gebied van minima en door het actueel 
houden van informatie op de websites. Dit komt ten 
goede aan de preventie op het gebied van armoede. 
Wij richten ons in de informatievoorziening extra op de 
vergunninghouders. 

Hoe verhouden de cijfers zich tav 
Barendrecht, Ridderkerk 

Die hebben wij op dit moment niet beschikbaar.

Hoeveel fte wordt er toegevoegd? Begin dit jaar zijn er 2 personen toegevoegd aan de 
groep schulddienstverlening (Bar breed!) 

Wachtlijsten 
“Wachtlijsten kunnen niet binnen zes weken in behandeling genomen worden. In hoeveel gevallen in 
aantallen is deze termijn overschreden? En wat is de maximale en gemiddelde duur geweest voordat 
een aanvraag in behandeling is genomen” 

De raad is in maart 2018 met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de wachtlijsten. (zie 
ingekomen stukken raadsvergadering 5 maart met nummer 1311892). De informatie uit deze 
raadsinformatiebrief is nog steeds actueel. De exacte aantallen waarvan de termijn is overschreden en 



de maximale en gemiddelde duur, zijn helaas niet aan te geven. Zoals we al in de raadsinformatiebrief 
noemden, wordt iedere nieuwe aanmelding gescreend. Op basis van de screening wordt de afweging 
op basis van ernst en urgentie gemaakt of iemand op een wachtlijst komt.   
Wij als college willen eigenlijk helemaal geen wachttijden meer. Binnen de wijkteams wordt er dan ook 
alles aan gedaan om wachttijden te beperken/te voorkomen. Het (tijdelijk) aanstellen van een 
administratieve kracht binnen de wijkteams is een van de middelen om wachttijden binnen de 
wijkteams te beperken. Door de inzet van administratieve ondersteuning hoeven de 
wijkteamprofessionals minder administratieve handelingen te verrichten, waardoor ze meer tijd 
hebben voor hulpverlenende en ondersteunende taken.  
Overigens hebben we op dit moment te maken met langdurige zieken bij de wijkteams. Dit kan als 
consequentie hebben dat de wachtlijsten tijdelijk toenemen wanneer de gecontracteerde aanbieders 
niet voor goede vervanging kunnen zorgen. Dit heeft mede te maken met personeelstekorten in zorg 
en welzijn. Een verkenning vanuit VWS moet dit najaar een beeld geven van de stijgende werkdruk en 
moeilijk vervulbare vacatures in o.a. de jeugdhulp.  

VERVOLG

Het college heeft zich voorgenomen u regelmatig te informeren met behulp van de rapportages 
sociaal domein. Op 10 september starten wij met een informatie avond sociaal domein waar de items 
uit de bijgevoegde rapportage aan de orde komen. Wij horen dan ook graag van u over welke items 
uit het sociale domein u in de toekomst extra geïnformeerd wilt worden. 

BIJLAGEN

1350839 Tussenrapportage sociaal domein 2018 t/m juni nr. 1350839 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 



Tussenrapportage Sociaal Domein 2018 Albrandswaard

INKOMEN
Ontwikkeling uitkeringenbestand 31-03-2018 30-06-2018

Totaal uitkeringenbestand 408 396
Participatiewet 386 373

Ioaw/Ioaz 19 20
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 3 3

Doelgroepen
waarvan in instelling opgenomen 104 94

waarvan vergunninghouders 61 62
waarvan deels werk/deels uitkering 22 11

Uitkeringenbestand naar leeftijd (waarvan in instelling) 408 (104) 396 (94)
0-27 jaar 52 (10) 49 (7)

27-45 jaar 161 (50) 150 (43)
45 jaar en ouder 195 (44) 197 (44)

Uitkeringenbestand naar leefvorm (waarvan in instelling) 408 (104) 396 (94)
alleenstaande 294 (104) 284 (94)

alleenstaande ouder 60 58
gehuwd/samenwonend 54 54

Uitkeringenbestand naar uitkeringsduur (waarvan in instelling) 408 (104) 396 (94)
korter dan 1 jaar 139 (57) 138 (50)

1-3 jaar 105 (25) 100 (23)
3 jaar en langer 164 (25) 158 (23)

Instroom 42 64
waarvan in instelling opgenomen 20 30

waarvan vergunninghouders 5 7
overige instroom 17 27

•  Het getal tussen haakjes is het aantal mensen dat van de betreffende categorie in een instelling is opgenomen.

Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe  tussenrapportage Sociaal Domein. Hierbij treft u de cijfers aan over januari tot en met juni 2018 van het Sociaal Domein. Deze 

cijfers gaan over een aantal inhoudelijke onderwerpen: Jeugd, Wmo, Participatiewet, Minimabeleid en Schulddienstverlening. Ter vergelijking treft u in de kolom “31-03-2018” de cijfers 

van januari tot en met maart 2018 aan. Onderstaande cijfers zijn de stand op peildatum 30 juni 2018, het kan zo zijn dat na die datum cijfers nog wijzigen, als gevolg van mutaties die 

betrekking hebben op de periode van januari tot en met juni, maar na de peildatum plaats vinden.

Toelichting: 

• 'Ioaw/Ioaz' zijn regelingen voor oudere werklozen.

•  Het betreft het aantal lopende, dan wel toegekende uitkeringen. Ongeacht het aantal personen. Een uitkering die aan 1 persoon wordt verstrekt telt dus voor 1 en een uitkering die 

aan meerdere personen (gezin) wordt verstrekt telt ook voor 1.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Het aantal klanten neemt af. Dat is een gunstige tendens. Deze daling komt doordat het aantal alleenstaanden die in een instelling (Delta) zijn opgenomen is 

afgenomen. Ook in Nederland is het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald. 



WERK 31-03-2018 30-06-2018

Uitstroom Totaal 41 75

waarvan naar werk/zelfstandigheid 6 11

waarvan naar opleiding 1 1

waarvan naar garantiebaan 1 1

waarvan naar beschut werk 0 0

waarvan uitstroom overig 33 62

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totale uitstroom 19,5% 17,3%

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totaal uitkeringenbestand 2,0% 3,3%

Uitstroom via RPO (Reintegratie Praktijk Overeenkomst) 1 1

LOONKOSTENSUBSIDIE 31-03-2018 30-06-2018

Aantal mensen met een garantiebaan 5 7

Aantal mensen met beschut werk 0 0

TOTAAL 6 7

Toelichting:

• Bij 'uitstroom overig' valt te denken aan redenen als verhuizen, samenwonen, overlijden etc. Dit is niet beïnvloedbaar.

• De RPO is een instrument waarmee instroom in de uitkering voorkomen wordt.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

De uitstroom naar werk/zelfstandigheid en opleiding kan beter. We verwachten dit op termijn te kunnen realiseren met de extra investeringen op participatie 

(Raadsbesluit d.d. 02-07-2018). 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Er zijn de afgelopen periode twee mensen met een garantiebaan bijgekomen. Dat is een positieve ontwikkeling. Het is het gevolg van vruchtbare samenwerking 

tussen onze gemeente, werkgevers en kandidaten. Helaas zijn er nog geen mensen geplaatst op een beschutte werkplek. Dat komt doordat we nog geen kandidaten 

hebben met een indicatie voor beschut werk. We spannen ons in om die te vinden.

Toelichting:

• Dit betreft alleen het aantal mensen met een garantiebaan voor wie de gemeente een loonkostensubsidie verstrekt (er zijn in de gemeente ook mensen met een garantiebaan voor 

wie UWV loondispensatie verstrekt). 

• Dit betreft het totaal aantal beschut werkenden in de gemeente (zowel voor wie de gemeente een loonkostensubsidie verstrekt als voor wie UWV loondispensatie verstrekt).

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Het aantal klanten neemt af. Dat is een gunstige tendens. Deze daling komt doordat het aantal alleenstaanden die in een instelling (Delta) zijn opgenomen is 

afgenomen. Ook in Nederland is het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald. 



MINIMABELEID Aantal aanvragen  (Bijzondere Bijstand) 31-03-2018 30-06-2018

Afgehandelde aanvragen Bijzondere Bijstand (inclusief Individuele Inkomenstoeslag) 165 283

waarvan toegekend 130 211
waarvan afgewezen 28 54

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 7 18

Afgehandelde aanvragen Individuele Inkomenstoeslag 69 115

waarvan toegekend 52 85

waarvan afgewezen 14 24

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 3 6

31-03-2018 30-06-2018

Afgehandelde aanvragen Meedoen 66 165

waarvan toegekend 64 158

waarvan afgewezen 2 7

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 0 0

Afgehandelde aanvragen Schoolkosten - 9

waarvan toegekend - 9

waarvan afgewezen - 0

SCHULDDIENSTVERLENING

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Geen bijzonderheden.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Er is een nieuw onderdeel toegevoegd aan Meedoen vanaf het tweede kwartaal 2018: de schoolkosten voortgezet onderwijs. Naar verwachting zal dit vanaf het nieuwe schooljaar meer 

aanvragen gaan opleveren. 



Aantal dossiers schulddienstverlening 31-03-2018 30-06-2018

Klantmanagers

Nieuwe aanmeldingen 19 15

waarvan doorverwijzing naar sociale maatschappelijke partners 7 9

Plangroep

Lopende dossiers 69 66

Nieuwe minnelijke trajecten 4 2

Crisisinterventie 5 0

Doorverwijzing Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (WSNP) 2 0

HULPVERLENING VANUIT DE WIJKTEAMS 31-03-2018 30-06-2018

Gestarte Intakes 56 90
Nieuwe dossiers 40 85

Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum)

Intake 9 11
Plan maken 27 26

Plan uitvoeren 116 95
Monitoren 68 76

Afsluiten 5 3
Totaal 225 211

Uitstroom van dossiers 38 104

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Gedurende het eerste half jaar fluctueert het aantal intakes licht. De uitstroom is stabiel t/m mei. In juni zijn er 35! dossiers uitgestroomd. We verwachten op termijn de instroom te 

kunnen beperken en de de uitstroom te kunnen vergroten door de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, welzijnsorganisaties en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond te 

optimaliseren, waardoor vragen van inwoners aan de voorkant  passender en sneller kunnen worden opgepakt.  

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Ten opzichte van het eerste kwartaal zien wij een lichte daling in het aantal aanmeldingen van de inwoner (de meldingen van derden zijn niet in deze cijfers opgenomen). De daling in 

het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal, is een trend die jaarlijks terugkeert. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 zijn de aanmeldingen in aantallen 

vergelijkbaar.  Het aantal lopende dossiers bij Plangroep is ten opzichte van 2017 licht gedaald. 

Toelichting:

•         Gestarte Intakes – Dit is het aantal intakes met een startdatum in 2018. Deze kunnen al afgerond zijn, maar ook nog open staan.

•         Nieuwe Dossiers – Dit is het aantal dossiers dat in 2018 geopend  is. 

•         Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum)  - Dit is de stand per de laatste van de maand (31 maart of 31 mei).  Het totaal is het aantal dossiers wat open staat. (Geen 

einddatum) Verder is er een onderverdeling in de fases van de dossiers inzichtelijk.

•         Uitstroom van casussen – Dit is het aantal dossiers welke in 2018 beëindigd zijn.

•         De cijfers zijn exclusief OZ-dossiers en exclusief regiedossiers.



JEUGDHULP Aantal clienten jeugdhulp 31-03-2018 30-06-2018

Persoonsgebonden Budget (PGB) 25 20

Zorg in Natura (ZIN) 268 227

TOTAAL 293 247

Toelichting: Betreft het aantal unieke cliënten op basis van afgegeven indicaties

WMO Aantal cliënten Huishoudelijke Hulp, Voorzieningen en Begeleiding 31-03-2018 30-06-2018

Huishoudelijke hulp 298 295

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 16 16

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 215 208

waarvan Algemene Voorziening 67 71

Voorzieningen 1210 1237

waarvan Rolstoelvoorzieningen 167 169

waarvan Vervoervoorzieningen 902 921

waarvan Woonvoorzieningen 141 147

Begeleiding (inclusief dagbesteding) 124 128

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 16 18

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 108 110

Dagbesteding 54 56

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 6 7

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 48 49

Aantal unieke cliënten Wmo 1146 1170
Toelichting:

• Vervoersvoorzieningen bestaat uit scootmobielen en Wmo vervoer

• Van begeleiding Pgb en ZIN is alleen de dagbesteding nog apart benoemd

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Gedurende het eerste half jaar fluctueert het aantal intakes licht. De uitstroom is stabiel t/m mei. In juni zijn er 35! dossiers uitgestroomd. We verwachten op termijn de instroom te 

kunnen beperken en de de uitstroom te kunnen vergroten door de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, welzijnsorganisaties en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond te 

optimaliseren, waardoor vragen van inwoners aan de voorkant  passender en sneller kunnen worden opgepakt.  

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Ten opzichte van het eerste kwartaal is er het aantal afgegeven PGB's stabiel. Begin 2018 zijn de aanvragen in het kader van het overgangsrecht verwerkt. Ten opzichte van het eerste 

kwartaal is het aantal afgegeven arrangementen afgenomen. 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

In de afgelopen periode van deze rapportage heeft er nagenoeg geen verandering plaatsgevonden in het aantal cliënten met een Wmo voorziening. Ondanks de lichte daling die in deze 

periode is te zien, is er over de afgelopen jaren een stijgende trend te zien in het aantal cliënten. Ook is het zo dat de zorgomvang, de inzet van specialistische begeleiding en het 

zorggebruik per cliënt toeneemt. Ook het aantal meldingen is toegenomen. 

Gezien de vergrijzing, de toenemende complexiteit van de samenleving én het langer thuis moeten blijven wonen is de verwachting dat het aantal clienten zal blijven toenemen.



Tussenrapportage Sociaal Domein 2018 Albrandswaard

INKOMEN
Ontwikkeling uitkeringenbestand 31-03-2018 30-06-2018

Totaal uitkeringenbestand 408 396
Participatiewet 386 373

Ioaw/Ioaz 19 20
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 3 3

Doelgroepen
waarvan in instelling opgenomen 104 94

waarvan vergunninghouders 61 62
waarvan deels werk/deels uitkering 22 11

Uitkeringenbestand naar leeftijd (waarvan in instelling) 408 (104) 396 (94)
0-27 jaar 52 (10) 49 (7)

27-45 jaar 161 (50) 150 (43)
45 jaar en ouder 195 (44) 197 (44)

Uitkeringenbestand naar leefvorm (waarvan in instelling) 408 (104) 396 (94)
alleenstaande 294 (104) 284 (94)

alleenstaande ouder 60 58
gehuwd/samenwonend 54 54

Uitkeringenbestand naar uitkeringsduur (waarvan in instelling) 408 (104) 396 (94)
korter dan 1 jaar 139 (57) 138 (50)

1-3 jaar 105 (25) 100 (23)
3 jaar en langer 164 (25) 158 (23)

Instroom 42 64
waarvan in instelling opgenomen 20 30

waarvan vergunninghouders 5 7
overige instroom 17 27

•  Het getal tussen haakjes is het aantal mensen dat van de betreffende categorie in een instelling is opgenomen.

Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe  tussenrapportage Sociaal Domein. Hierbij treft u de cijfers aan over januari tot en met juni 2018 van het Sociaal Domein. Deze 

cijfers gaan over een aantal inhoudelijke onderwerpen: Jeugd, Wmo, Participatiewet, Minimabeleid en Schulddienstverlening. Ter vergelijking treft u in de kolom “31-03-2018” de cijfers 

van januari tot en met maart 2018 aan. Onderstaande cijfers zijn de stand op peildatum 30 juni 2018, het kan zo zijn dat na die datum cijfers nog wijzigen, als gevolg van mutaties die 

betrekking hebben op de periode van januari tot en met juni, maar na de peildatum plaats vinden.

Toelichting: 

• 'Ioaw/Ioaz' zijn regelingen voor oudere werklozen.

•  Het betreft het aantal lopende, dan wel toegekende uitkeringen. Ongeacht het aantal personen. Een uitkering die aan 1 persoon wordt verstrekt telt dus voor 1 en een uitkering die 

aan meerdere personen (gezin) wordt verstrekt telt ook voor 1.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Het aantal klanten neemt af. Dat is een gunstige tendens. Deze daling komt doordat het aantal alleenstaanden die in een instelling (Delta) zijn opgenomen is 

afgenomen. Ook in Nederland is het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald. 



WERK 31-03-2018 30-06-2018

Uitstroom Totaal 41 75

waarvan naar werk/zelfstandigheid 6 11

waarvan naar opleiding 1 1

waarvan naar garantiebaan 1 1

waarvan naar beschut werk 0 0

waarvan uitstroom overig 33 62

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totale uitstroom 19,5% 17,3%

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totaal uitkeringenbestand 2,0% 3,3%

Uitstroom via RPO (Reintegratie Praktijk Overeenkomst) 1 1

LOONKOSTENSUBSIDIE 31-03-2018 30-06-2018

Aantal mensen met een garantiebaan 5 7

Aantal mensen met beschut werk 0 0

TOTAAL 6 7

Toelichting:

• Bij 'uitstroom overig' valt te denken aan redenen als verhuizen, samenwonen, overlijden etc. Dit is niet beïnvloedbaar.

• De RPO is een instrument waarmee instroom in de uitkering voorkomen wordt.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

De uitstroom naar werk/zelfstandigheid en opleiding kan beter. We verwachten dit op termijn te kunnen realiseren met de extra investeringen op participatie 

(Raadsbesluit d.d. 02-07-2018). 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Er zijn de afgelopen periode twee mensen met een garantiebaan bijgekomen. Dat is een positieve ontwikkeling. Het is het gevolg van vruchtbare samenwerking 

tussen onze gemeente, werkgevers en kandidaten. Helaas zijn er nog geen mensen geplaatst op een beschutte werkplek. Dat komt doordat we nog geen kandidaten 

hebben met een indicatie voor beschut werk. We spannen ons in om die te vinden.

Toelichting:

• Dit betreft alleen het aantal mensen met een garantiebaan voor wie de gemeente een loonkostensubsidie verstrekt (er zijn in de gemeente ook mensen met een garantiebaan voor 

wie UWV loondispensatie verstrekt). 

• Dit betreft het totaal aantal beschut werkenden in de gemeente (zowel voor wie de gemeente een loonkostensubsidie verstrekt als voor wie UWV loondispensatie verstrekt).

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Het aantal klanten neemt af. Dat is een gunstige tendens. Deze daling komt doordat het aantal alleenstaanden die in een instelling (Delta) zijn opgenomen is 

afgenomen. Ook in Nederland is het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald. 



MINIMABELEID Aantal aanvragen  (Bijzondere Bijstand) 31-03-2018 30-06-2018

Afgehandelde aanvragen Bijzondere Bijstand (inclusief Individuele Inkomenstoeslag) 165 283

waarvan toegekend 130 211
waarvan afgewezen 28 54

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 7 18

Afgehandelde aanvragen Individuele Inkomenstoeslag 69 115

waarvan toegekend 52 85

waarvan afgewezen 14 24

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 3 6

31-03-2018 30-06-2018

Afgehandelde aanvragen Meedoen 66 165

waarvan toegekend 64 158

waarvan afgewezen 2 7

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 0 0

Afgehandelde aanvragen Schoolkosten - 9

waarvan toegekend - 9

waarvan afgewezen - 0

SCHULDDIENSTVERLENING

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Geen bijzonderheden.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Er is een nieuw onderdeel toegevoegd aan Meedoen vanaf het tweede kwartaal 2018: de schoolkosten voortgezet onderwijs. Naar verwachting zal dit vanaf het nieuwe schooljaar meer 

aanvragen gaan opleveren. 



Aantal dossiers schulddienstverlening 31-03-2018 30-06-2018

Klantmanagers

Nieuwe aanmeldingen 19 15

waarvan doorverwijzing naar sociale maatschappelijke partners 7 9

Plangroep

Lopende dossiers 69 66

Nieuwe minnelijke trajecten 4 2

Crisisinterventie 5 0

Doorverwijzing Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (WSNP) 2 0

HULPVERLENING VANUIT DE WIJKTEAMS 31-03-2018 30-06-2018

Gestarte Intakes 56 90
Nieuwe dossiers 40 85

Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum)

Intake 9 11
Plan maken 27 26

Plan uitvoeren 116 95
Monitoren 68 76

Afsluiten 5 3
Totaal 225 211

Uitstroom van dossiers 38 104

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Gedurende het eerste half jaar fluctueert het aantal intakes licht. De uitstroom is stabiel t/m mei. In juni zijn er 35! dossiers uitgestroomd. We verwachten op termijn de instroom te 

kunnen beperken en de de uitstroom te kunnen vergroten door de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, welzijnsorganisaties en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond te 

optimaliseren, waardoor vragen van inwoners aan de voorkant  passender en sneller kunnen worden opgepakt.  

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Ten opzichte van het eerste kwartaal zien wij een lichte daling in het aantal aanmeldingen van de inwoner (de meldingen van derden zijn niet in deze cijfers opgenomen). De daling in 

het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal, is een trend die jaarlijks terugkeert. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 zijn de aanmeldingen in aantallen 

vergelijkbaar.  Het aantal lopende dossiers bij Plangroep is ten opzichte van 2017 licht gedaald. 

Toelichting:

•         Gestarte Intakes – Dit is het aantal intakes met een startdatum in 2018. Deze kunnen al afgerond zijn, maar ook nog open staan.

•         Nieuwe Dossiers – Dit is het aantal dossiers dat in 2018 geopend  is. 

•         Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum)  - Dit is de stand per de laatste van de maand (31 maart of 31 mei).  Het totaal is het aantal dossiers wat open staat. (Geen 

einddatum) Verder is er een onderverdeling in de fases van de dossiers inzichtelijk.

•         Uitstroom van casussen – Dit is het aantal dossiers welke in 2018 beëindigd zijn.

•         De cijfers zijn exclusief OZ-dossiers en exclusief regiedossiers.



JEUGDHULP Aantal clienten jeugdhulp 31-03-2018 30-06-2018

Persoonsgebonden Budget (PGB) 25 20

Zorg in Natura (ZIN) 268 227

TOTAAL 293 247

Toelichting: Betreft het aantal unieke cliënten op basis van afgegeven indicaties

WMO Aantal cliënten Huishoudelijke Hulp, Voorzieningen en Begeleiding 31-03-2018 30-06-2018

Huishoudelijke hulp 298 295

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 16 16

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 215 208

waarvan Algemene Voorziening 67 71

Voorzieningen 1210 1237

waarvan Rolstoelvoorzieningen 167 169

waarvan Vervoervoorzieningen 902 921

waarvan Woonvoorzieningen 141 147

Begeleiding (inclusief dagbesteding) 124 128

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 16 18

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 108 110

Dagbesteding 54 56

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 6 7

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 48 49

Aantal unieke cliënten Wmo 1146 1170
Toelichting:

• Vervoersvoorzieningen bestaat uit scootmobielen en Wmo vervoer

• Van begeleiding Pgb en ZIN is alleen de dagbesteding nog apart benoemd

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Gedurende het eerste half jaar fluctueert het aantal intakes licht. De uitstroom is stabiel t/m mei. In juni zijn er 35! dossiers uitgestroomd. We verwachten op termijn de instroom te 

kunnen beperken en de de uitstroom te kunnen vergroten door de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, welzijnsorganisaties en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond te 

optimaliseren, waardoor vragen van inwoners aan de voorkant  passender en sneller kunnen worden opgepakt.  

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Ten opzichte van het eerste kwartaal is er het aantal afgegeven PGB's stabiel. Begin 2018 zijn de aanvragen in het kader van het overgangsrecht verwerkt. Ten opzichte van het eerste 

kwartaal is het aantal afgegeven arrangementen afgenomen. 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

In de afgelopen periode van deze rapportage heeft er nagenoeg geen verandering plaatsgevonden in het aantal cliënten met een Wmo voorziening. Ondanks de lichte daling die in deze 

periode is te zien, is er over de afgelopen jaren een stijgende trend te zien in het aantal cliënten. Ook is het zo dat de zorgomvang, de inzet van specialistische begeleiding en het 

zorggebruik per cliënt toeneemt. Ook het aantal meldingen is toegenomen. 

Gezien de vergrijzing, de toenemende complexiteit van de samenleving én het langer thuis moeten blijven wonen is de verwachting dat het aantal clienten zal blijven toenemen.


