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HOOFDSTUK 1 – INLEIDING 
 
 
Voor u ligt de Bestuursrapportage Sociaal Domein van het eerste kwartaal 2016. Waar mogelijk 
proberen we hierbij tevens trends en ontwikkelingen aan te geven die relevant kunnen zijn voor het 
jaar 2016. 
 
In hoofdstuk 2 geven we een beeld van de uitputting van de budgetten in het eerste kwartaal 2016, 
op basis van de thans beschikbare informatie. Nog niet alle uitgaven van dit kwartaal zijn verwerkt in 
de financiële overzichten die nu beschikbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij WMO begeleidng, 
waar gestopt is met de bevoorschotting en waar het declaratieverkeer werkt, maar waar de 
declaraties over eerste kwartaal nog lang niet allemaal binnen zijn. In de tekst zal steeds aangegeven 
worden bij welke posten er nog zaken verwerkt moeten worden en het beeld dus nog (iets) kan 
wijzigen en bij welke posten het naar verwachting al over het definitieve beeld gaat.  
In hoofdstuk 3 gaan we in op het gebruik van zorg/ondersteuning en hoeveel inwoners nu gebruik 
maken van welke vorm van ondersteuning.  In de bestuursrapportages 2015 waren in dit hoofdstuk 
ook overzichten opgenomen van het aantal herindicaties (overgangscliënten) die nog moesten 
worden uitgevoerd. Voor de WMO is dit proces afgerond. Daarom vindt u deze tabel nu niet meer 
terug. Voor jeugd zijn bepaalde voor bepaalde groepen cliënten de (overgangs)indicaties verlengd tot 
eind mei 2016. Een toelichting op de stand van zaken is te vinden in dit hoofdstuk. In het overzicht 
van het aantal cliënten maken we in de bestuursrapportages 2016 het onderscheid tussen ‘nieuwe 
cliënten’ en ‘overgangscliënten’ niet meer.  
In hoofdstuk 4 tenslotte volgen knelpunten, klachten en bezwaren. Via de knelpuntencoach 
beschikken we over een manier om signalen van inwoners in een vroeg stadium en op informele 
manier af te handelen. Dat kan klachten en bezwaren voorkomen, dus het is klantgericht en het 
voorkomt nodeloze procedures.  
 
Dit is het tweede rapportagejaar. Dit betekent dat we ook door de tijd heen kunnen gaan vergelijken 
(eerste kwartaal  2015 afzetten tegen eerste kwartaal  2016). Waar mogelijk is dit gebeurd. In 2015 
ging de eerste rapportage echter over de eerste 4 maanden van het jaar en kende een net wat 
andere opzet dan de drie daarop volgende rapportages in 2015. Dat betekent dat vergelijking met 
het eerste kwartaal vorig jaar niet overal mogelijk is. Vanaf de volgende rapportage kan de 
vergelijking met vorig jaar (tweede kwartaal 2016 met tweede kwartaal 2015 etc) beter getrokken 
worden. 
 
Er is opnieuw door vele mensen hard gewerkt aan deze rapportage. Wij hopen dat deze voor u een 
goed beeld geeft ten behoeve van sturing en verantwoording in het sociaal domein. 
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HOOFDSTUK 2 – KOSTEN 

2.1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de uitputting van de budgetten in het sociaal domein 
over het eerste kwartaal 2016. We hebben informatie uit onze financiële systemen gebruikt per 24 
mei 2016. Voor een aantal budgetten is dat vrijwel de definitieve stand, maar we weten dat bij 
sommige budgetten de declaraties niet compleet zijn en daarom de uitputting in onze systemen 
lager ligt dan de werkelijke uitputting zal zijn. Als dit speelt geven we dat aan in de toelichting bij de 
posten. Aangegeven wordt dan wat er in onze systemen staat, maar daarnaast wordt ook een 
schatting gegeven van de werkelijke uitputting. Dit zijn belangrijke signalen die door de organisatie 
opgepakt moeten worden. Om financieel in control te zijn, moeten we immers snel zicht hebben op 
wat we uitgeven.  

Om eventuele risico’s te duiden is lineaire extrapolatie naar het hele jaar gemaakt. Dus: 25% 
uitputting na een kwartaal, geeft 100% na een jaar. Vervolgens brengen we nuances op basis van 
relevante overwegingen die een lineair uitgavenpatroon minder waarschijnlijk maken. Bijvoorbeeld 
als er ontwikkelingen zijn die we nu al kennen en die tot extra uitgaven zullen leiden in de komende 
kwartalen van het jaar. Als de prognose ongunstig is (verwachte overschrijding of flinke 
onderuitputting) wordt dit met een oranje/rood verkeerslicht aangegeven. In de toelichting wordt 
dan extra aandacht aan de post gegeven. Een prognose per eind 2016 van een onderuitputting van 
meer dan 15% of een overschrijding met meer dan 5% is reden om rood licht te geven. Een prognose 
van rond de 100% uitputting is groen. Alles ertussen wordt met oranje verkeerslicht aangeduid.  

Een groene stand eind 2016 hoeft niet te betekenen dat het budget in 2017 toereikend zal zijn. 
Wanneer er o.b.v. de nieuwe verdeelmodellen bijvoorbeeld een korting op de uitkering sociaal 
domein uit het gemeentefonds plaatsvindt in 2017 e.v. dan zal het verkeerslicht bij gelijkblijvend 
zorggebruik in 2017 op geel of rood kunnen springen. We hebben in de financiële tabellen steeds 
begroting 2015 en 2017 toegevoegd, zodat zicht is op hoe begroting zich (heeft) ontwikkeld.   

Voordat we de financiële stand op posten binnen de afzonderlijke domeinen jeugdhulp, Wmo en 
participatie bekijken, geven we eerst de uitputting op totaal niveau van het sociaal domein weer. 
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2.2 Overzicht budgetuitputting 
 

Totaaloverzicht 
 

Totaal overzicht Sociaal Domein Begroot Begroot Realisatie  Ratio   Begroot 
  2015 2016 Kw1 2016 Kw1 Risico 2017 
              
Jeugd € 4.235.841 € 4.271.095 € 810.188 19% min  € 3.974.474 
              
Wmo € 2.699.706 € 2.704.514 € 622.077 23% min  € 3.095.391 
              
Participatie € 6.325.917 € 6.222.382 € 1.471.903 24% min  € 5.855.761 
              
TOTAAL Sociaal Domein € 13.261.464 € 13.197.991 € 2.904.167 22% min  € 12.925.626 
Realisatie: t/m 31 maart 2016 
Ratio: Percentage uitputting t.o.v. begroot budget. Bij een gelijkmatig verloop van lasten over het jaar is een ratio-verbruik van 25% 
gewenst na één kwartaal. 
Risico: Geeft de prognose richting eind 2016 weer. 
Betreft gegevens uit de financiële systemen BAR-organisatie op 20 mei 2016. Exclusief gegeven van GRJR, deze zijn ontvangen op 9 juni 
(excl GGZ) en op 27 juni (GGZ) 

 

Toelichting  
 
Aan het eind van het eerste kwartaal 2016 is de besteding 22%. Bij gelijkblijvende uitgaven, zou de 
besteding eind 2016 op 88% uitkomen.  
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Jeugdhulp 
 

Jeugd Begroot 
2015 

Begroot 
2016 

Realisatie 
Kw1 2016 

Ratio 
Kw1 Risico Begroot 

2017 

              
Lokale maatwerk voorzieningen € 471.101 € 548.101 € 118.524 22% min € 548.101 
In natura  179.851 17.624  10%     
PGB  

368.250 100.900 27% 
  

Regionale maatwerk 
voorzieningen (via GR) € 2.957.840 € 2.824.361 € 526.314 19% min € 2.527.740 

              
Landelijke voorzieningen (via GR)* € 145.500 € 237.233 € 0 0%  € 237.233 
              
Wijkteams € 661.400 € 661.400 € 165.350 25%   € 661.400 
              

TOTAAL Jeugd € 4.235.841 € 4.271.095 € 810.188 19% min € 3.974.474 
Realisatie: t/m 31 maart 2016 
Ratio: Percentage uitputting t.o.v. begroot budget. Bij een gelijkmatig verloop van lasten over het jaar is een ratio-verbruik van 
25% gewenst na één kwartaal. 
Risico: Geeft de prognose richting eind 2016 weer. 
* er is wel uitputting op landelijke voorzieningen. De realisatie is meegenomen onder het uitgeputte bedrag ‘regionale 
maatwerkvoorzieningen’ in de tabel (excl. GGZ, uitputting landelijke voorzieningen nog niet bekend) in navolging van de wijze 
waarop de GR aan ons rapporteert. 
NB: De GRJR werkt met de vlaktaks methodiek. Dit betekent dat over- en onderschrijdingen in 2016 worden verrekend met 
toekomstige inleg in de GR (via begroting). 
 
Betreft gegevens uit de financiële systemen BAR-organisatie op 20 mei 2016. Exclusief gegeven van GRJR, deze zijn ontvangen op 
9 juni (excl GGZ) en op 27 juni (GGZ). En exclusief jeugd- en gezinsteams (schatting) 

 

Algemeen beeld uitputting jeugdhulp budgetten 

Het algemene beeld voor het eerste kwartaal is dat de uitputting binnen het begrote bedrag voor 
jeugdhulp blijft. Ten opzichte van vorig jaar lijkt er sprake te zijn van een daling van het zorggebruik 
binnen het specialistische deel dat door de Gemeenschappelijke Regeling is ingekocht.   

 

Toelichting specifieke posten 

Lokale maatwerk voorzieningen   

Deze post laat een herkenbaar patroon van uitputting zien, vergelijkbaar met vorig jaar. Het betreft  
hier met name de extramurale hulpverlening aan jeugdigen met een beperking.  Belangrijke noot 
richting 2017 bij deze post is dat er nog herindicaties in het kader van de Wet Langdurige Zorg zullen 
volgen. Hierdoor kan vanaf 2017 een grotere vraag op deze dienstverlening ontstaan als cliënten 
toch onder de Jeugdwet komen te vallen. Landelijke kozen ruim 13.000 cliënten (jeugd en 
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volwassenen) met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel (z.g. 'Wlz-indiceerbaren') voor 
het Wlz-overgangsrecht. VWS heeft het overgangsrecht tot 2017 verlengd. Vanaf 1 januari 2017 kan 
een (nu nog onbekend) aantal Wlz-indiceerbaren na herindicatie door het CIZ weer onder de 
Jeugdwet en de Wmo vallen.  

Betrouwbaarheid van de gegevens: lokale maatwerk voorzieningen worden verstrekt in de vorm van 
een PGB of in de vorm ZIN. PGB betreft de bedragen die wij betalen aan SVB waarbij we uitgaan van 
maximale verzilvering van de indicaties. In de loop van het jaar moet blijken of ze geheel verzilverd 
zijn. Voor ZIN is gestopt met bevoorschotting. De vraag is of alle zorgaanbieders al hebben 
gedeclareerd. De daadwerkelijke uitnutting kan uiteindelijk  wat hoger komen te liggen dan in de 
tabel weergegeven. Daarom staat het verkeerslicht (prognose richting eind van het jaar) niet op rood 
maar oranje. 

 

Regionale maatwerk voorzieningen 

Ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen die regionaal zijn ingekocht kunnen we opmerken dat 
dat de onderuitputting met name veroorzaakt wordt door een lage uitputting van met name jeugd- 
en opvoedhulp (maar zie ook hieronder de toelichting over betrouwbaarheid gegevens!). Dit sterkt 
het beeld dat de wijkteams stevig in positie komen. De grootste beïnvloedingsmogelijkheid van de 
wijkteams zit namelijk met name op de ‘vrijwillige toegang’ jeugd en opvoedhulp zoals deze 
voorheen door Bureau Jeugdzorg werd uitgevoerd. De toegang tot GGZ verloopt in de meeste 
gevallen via de huisarts of medisch specialist. Hier  is de sturingsmogelijkheid van het wijkteam 
vooralsnog beperkter. Op dit vlak zetten we in op een stevige samenwerking met de huisarts en de 
jeugdarts van het CJG. 

Betrouwbaarheid GRJR cijfers: GRJR werkt nog met bevoorschotting. De realisatiecijfers zijn 
gebaseerd op een productie-uitvraag onder de aanbieders. De daadwerkelijke uitputting kan iets 
afwijken, maar beperkt. Wat betreft de j-GGZ cijfers geeft de GRJR aan dat het LTA (landelijk 
ingekochte hooggespecialiseerde hulp), de wijkteamdeelname en de kinderartsen nog niet in de 
rapportage zitten.  Bij de volgende rapportage worden deze in de cijfers betrokken. De verwachting 
is dat het hier getoonde percentage dus iets lager ligt dan de werkelijke uitnutting. Daarom staat het 
verkeerslicht (prognose richting eind van het jaar) niet op rood maar op oranje. 

De gemeente Albrandswaard had in het eerste kwartaal relatief veel crisisplaatsingen. Het betrof een 
aantal gezinnen die voorheen onbekend waren bij de wijkteams. Dit onderstreept onze aanpak om 
steviger in te zetten op samenwerking met partijen als het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg 
om nader invulling te geven aan vroegsignalering.  

Opvallend voor de gemeente Albrandswaard is ook dat er sinds de decentralisatie vanaf 2015 geen 
intramurale cliënten zijn in het kader van Jeugd met een Beperking (voormalig AWBZ). 
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Landelijke voorzieningen 

Deze post betreft een bijdrage aan de GRJR ten behoeve van landelijke inkoop van zeer 
gespecialiseerde zorg (LTA-zorg). De hoogte van het bedrag is gebaseerd op een percentage dat door 
de VNG wordt geadviseerd. De realisatie is meegenomen onder ‘regionale maatwerkvoorzieningen’ 
in de tabel, omdat de GRJR in haar rapportage gezamenlijk rapporteert over zowel de regionaal 
ingekochte zorg als de landelijk ingekochte zorg. Wij kunnen niet zien hoeveel van de realisatie toe te 
rekenen is aan LTA.  

 

Wijkteams 

De wijkteams (budget toe te rekenen aan jeugd en gezin): Deze kostenpost betreft bijna geheel 
inkoop- en subsidieafspraken omtrent personele inzet in de wijkteams, die naar hun aard een lineair 
uitputtingspatroon kennen. Dat gezegd hebbende, laat de administratie een lagere uitputting dan 
25% zien. Dat komt omdat sommige ‘moederorganisaties’ hun subsidie al wel hebben ontvangen en 
andere nog niet. Richting het einde van het jaar zal dit rechttrekken waardoor we op 100% uitkomen. 
In het kostenoverzicht hierboven hebben we 25% opgenomen, omdat dit werkelijke uitgaven het 
beste benadert. 
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Wmo 
 

Wmo Begroot 
2015 

Begroot 
2016 

Realisatie 
Kw1 2016 

Ratio 
Kw1 Risico Begroot 

2017 

Algemene Voorzieningen € 59.700 € 59.700 € 11.250 19% min € 59.700 
              
Maatwerkvoorzieningen € 2.817.706 € 2.822.514 € 622.648 22% min € 3.213.391 

Wmo begeleiding* € 1.175.520 € 1.015.020 € 231.110 23%     
Wmo Huishoudelijke Hulp € 919.945 € 921.653 € 218.427 24%     

Wmo voorzieningen 
overig# € 722.241 € 687.241 € 172.682 25%     

Wtcg^ 198.600  € 198.600 € 429 0%     
Bovenlokale 
voorzieningen € 55.600 € 55.600 € 0 0% min € 55.600 

              
Eigen bijdragen -€ 347.000 -€ 347.000 -€ 40.246 12% min -€ 347.000 
              
Wijkteams € 113.700 € 113.700 € 28.425 25%  € 113.700 
TOTAAL Wmo € 997.820 € 2.704.514 € 622.077 23% min € 3.095.391 
Realisatie: t/m 31 maart 2016 
Ratio: Percentage uitputting t.o.v. begroot budget. Bij een gelijkmatig verloop van lasten over het jaar is een ratio-verbruik 
van 25% gewenst na één kwartaal. 
Risico: Geeft de prognose richting eind 2016 weer. 
Betreft gegevens per 20 mei 2016 
 
* Onder begeleiding valt: ZIN-begeleiding, PGB-begeleiding, doventolk en ondersteuning mantelzorgers. Let op: dit % betreft 
een schatting gemaakt op basis van uitgaven 2015.  
# Onder overige voorzieningen wordt verstaan: Vervoervoorzieningen, woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen, sociale 
uitkeringen in natura en collectief vervoer. 
^Wtcg: In de 2e tussenrapportage wordt voorgesteld om het Wtcg-budget over te boeken naar minimabeleid. Kosten voor 
wtcg worden nu op post minimabeleid geboekt. 
 
De financiële gegevens in de tabel dateren van 20 mei 2016 

 

Uitsplitsing wmo begeleiding en HH 
naar PGB/In natura Begroot 2016 Realisatie Kw1 

2016 Ratio Kw1 

        
Maatwerk Wmo begeleiding* € 1.015.020 € 231.110 23% 

In natura 763.120 180.555 24% 

PGB 251.900 50.555 20% 
Maatwerk Wmo Huishoudelijke 

Hulp € 921.653 € 218.427 24% 

In natura 835.945 199.278 24% 
PGB 85.708 19.149 22% 
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Algemeen beeld uitputting Wmo budgetten 

Het algemene beeld is dat de uitgaven op de Wmo vrij goed in de pas lopen met het budget. Er is 
sprake van lichte onderbesteding, die met name terug te voeren is op Wmo Begeleiding. 
 
 
Toelichting specifieke posten 

Algemene voorzieningen 
In deze post zitten de middelen voor het innovatiefonds. Middels een innovatie regeling kunnen 
organisaties en bewoners een aanvraag indienen voor innovatieve en preventieve projecten. Er zijn 
enkele projecten gestart Wij verwachten in het jaar 2016 nog wel meer uit te geven.  

 
Maatwerkvoorzieningen - Begeleiding  
We onderzoeken de oorzaak van de onderbesteding van de begeleiding. Er zijn enkele oorzaken 
mogelijk. Het kan zijn dat we aanvankelijk te ruim hebben begroot, doordat de bestanden die in 2014 
door het zorgkantoor zijn overgedragen deels incorrect waren. De mogelijke zorgmijding als gevolg 
van gestegen eigen bijdrage hebben wij nog niet helemaal in beeld. Dit wordt ook landelijk 
onderzocht. Onze indicatiestellers zijn zeer alert geweest op mogelijke afhakers als gevolg van de 
gestegen eigen bijdrage. Deze afhakers werden actief benaderd om toch tot een oplossing te komen.  
Het aantal cliënten dat om deze reden afhaakte was beduidend minder dan 1 op 4, zoals de 
landelijke belangenvereniging eerder naar voren bracht.  

Wat we gaan doen om dit verder te onderzoeken is enerzijds een feitelijke telling: we leggen de 
bestanden met overgangscliënten die we eind 2014 hebben overgekregen naast de cliënten die nu 
(na het herindicatietraject) zorg ontvangen. Op die manier kunnen we zien voor welke cliënten wel is 
begroot, terwijl ze geen/korter zorg hebben genoten. En in welke mate dit de onderuitputting 
verklaart. Anderzijds willen we in gesprek gaan met cliënten die afgezien hebben van begeleiding.  
Om zo een beter beeld te krijgen welke overwegingen voor hen doorslaggevend waren om 
begeleiding te stoppen of er sowieso niet aan te beginnen. 

Voor Wmo begeleiding (ZIN) wordt er dit jaar niet meer bevoorschot. Op basis van declaraties door 
zorgaanbieders worden uitgaven geadministreerd. Het is waarschijnlijk dat nog niet alle 
zorgaanbieders hun declaraties over kwartaal 1 hebben aangeleverd. De daadwerkelijke uitnutting 
kan uiteindelijk  wat hoger komen te liggen dan in de tabel weergegeven. PGB begeleiding betreft de 
bedragen die wij betalen aan SVB waarbij we uitgaan van maximale verzilvering van de indicaties. In 
de loop van het jaar moet blijken of ze geheel verzilverd zijn 
Wmo begeleiding PGB betreft de bedragen die wij betalen aan SVB waarbij we uitgaan van maximale 
verzilvering van de indicaties. In de loop van het jaar moet blijken of ze geheel verzilverd zijn 
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Maatwerkvoorzieningen - Huishoudelijke hulp 
Op HH zit een oplopende Rijkskorting. Er is besloten om die korting ook binnen de HH op te vangen. 
De inschatting dat dit kan, is gebaseerd op de tendens van afnemend gebruik van HH (i.h.k.v. 
gewijzigde beleid) en de daarbij horende afname van kosten. In 2015 is gebleken dat er inderdaad 
sprake is van een afname van het aantal klanten en dus ook een daling van de uitgaven. In het eerste 
kwartaal 2016 is duidelijk geworden, dat de daling echter lager is dan begroot. Als deze tendens 
doorzet zal er een tekort ontstaan. Bij de tweede tussenrapportage zal met een voorstel gekomen 
worden.  
Voor wat betreft de PGB’s zijn in de tabel onder ‘realisatie’ de bedragen opgeteld die wij betalen aan 
SVB waarbij we uitgaan van maximale verzilvering van de indicaties. In de loop van het jaar moet 
blijken of ze ook geheel verzilverd zijn.  
 
Maatwerkvoorzieningen  - Eigen bijdrage 
Er zijn achterstanden bij de zorgaanbieders met het aanleveren aan het CAK. Het in de tabel 
getoonde bedrag zal waarschijnlijk nog oplopen voor het eerste kwartaal. Ook wanneer de 
achterstanden bij zorgaanbieders in hun aanlevering bij CAK weggewerkt zijn, zal de eigen bijdrage 
voor eerste kwartaal waarschijnlijk wat achterblijven door het overgangsrecht. Overgangsclienten 
vallen nog in een regime met een lagere eigen bijdrage. De nieuwe indicatie van een deel van de 
overgangscliënten begeleiding gaat pas in de loop van 2016 in.  
 
Wijkteams (budget volwassenen)  
Deze kostenpost betreft bijna geheel inkoop- en subsidieafspraken omtrent personele inzet in de 
wijkteams, die naar hun aard een lineair uitputtingspatroon kennen. Dat gezegd hebbende, laat de 
administratie een lagere uitputting dan 25% zien. Dat komt omdat sommige ‘moederorganisaties’ 
hun subsidie al wel hebben ontvangen en andere nog niet. Richting het einde van het jaar zal dit 
rechttrekken waardoor we op 100% uitkomen. In het kostenoverzicht hierboven hebben we 25% 
opgenomen, omdat dit werkelijke uitgaven het beste benadert. 
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Werk en Inkomen 
 

Participatie, Werk en 
Inkomen  

Begroot 
2015 

Begroot 
2016 

Realisatie 
Kw1 2016 

Ratio 
Kw1 Risico Begroot 

2017 

              
Participatie € 1.494.997 € 1.457.950 € 324.614 22% min € 1.371.724 

waarvan Wsw € 1.214.450 € 1.135.450 € 253.759 22%     
waarvan re-integratie € 280.547 € 322.500 € 70.855 22%     

Wet Buig (lasten) € 4.084.400 € 4.154.500 € 937.633 23% min € 3.861.537 
              
Minimabeleid € 613.020 € 476.432 € 181.234 38% plus € 450.318 
              
Schuldhulpverlening € 133.500 € 133.500 € 28.422 21% min € 172.182 
              

TOTAAL Werk en Inkomen € 6.325.917 € 6.222.382 € 1.471.903 24%  min € 5.855.761 
Realisatie: t/m 31 maart 2016 
Ratio: Percentage uitputting t.o.v. begroot budget. Bij een gelijkmatig verloop van lasten over het jaar is een ratio-verbruik 
van 25% gewenst na één kwartaal. 
Risico: Geeft de prognose richting eind 2016 weer. 
Betreft gegevens per 20 mei 2016 

 

Betrouwbaarheid 

Bij de registratie van uitgaven bij Werk en Inkomen zijn geen (aanloop)problemen ten aanzien van de 
juistheid of volledigheid zoals op sommige onderdelen van jeugd en Wmo. De standen zijn gebaseerd 
op de uitgavenniveaus zoals opgenomen in het financieel systeem per 20 mei 2016.  
 

Algemeen beeld uitputting budgetten werk & inkomen 

Het algemene beeld is dat het budget Werk & Inkomen nagenoeg volledig is benut in het eerste 
kwartaal van 2016. Bij minimabeleid is er echter sprake van een forse overschrijding. Het budget is 
t.o.v. 2015 ook lager geworden. De kosten voor schuldhulpverlening, waarop ook in 2015 een 
onderbenutting was, blijven ook nu achter, wat positief geduid kan worden. De middelen voor 
participatie worden voor een klein percentage onderbenut. Hieronder wordt verder ingegaan op 
specifieke kostenposten. 

Let op! In bovenstaande tabel is het extra budget preventie schuldhulpverlening dat we van het rijk 
hebben gekregen nog niet overgeheveld van minima naar schuldhulp. Daarnaast is Wtcg 
(tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) geboekt op post minima en dus meegenomen 
in het realisatiecijfer minima, terwijl het begrote bedrag nog niet van Wmo naar minima is 
overgeheveld. In de tweede tussenrapportage zal hiertoe een voorstel worden gedaan. Als we nu al 
met deze wijzigingen zouden rekenen, dan zou er nog altijd een kleine overbesteding op minima 
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overblijven (rond 28%) en ratio schuldhulp zou nog wat lager komen te liggen dan 21% die in de tabel 
is opgenomen. 
 

Toelichting specifieke posten 

Participatie  
Ook hier is een lichte onderbesteding te zien. De middelen voor de Wsw nemen jaarlijks af, in 
overeenstemming met de geprognosticeerde landelijke afname van het bestand. Overschotten 
kunnen ontstaan doordat de ontwikkeling van het plaatselijke bestand door verhuizingen, 
pensionering, overlijden etc. sneller afneemt dan het landelijke gemiddelde. De middelen die voor 
re-integratie worden gebruikt lopen in tegenstelling tot 2015 redelijk goed in de pas. De 
verbeteringen die in de 2e helft van 2015 met de Impuls Werk zijn gerealiseerd, worden in 2016 
gecontinueerd.  

Wet BUIG (uitkeringen en loonkostensubsidie)  
Het beroep op het BUIG-budget blijft achter, wat gunstig genoemd kan worden. BUIG-middelen 
worden, vanwege de grootte van de gemeente, ontvangen op grond van het historische en niet het 
objectieve verdeelmodel.  

Minimabeleid 
We zien een toename van het beroep op minimavoorzieningen (zie ook hoofdstuk 3).  

Deze stijging heeft verschillende oorzaken: 
- De bijstandspopulatie neemt toe (mensen gaan later in de AOW en de taakstelling 

vergunninghouders), dit betekent niet alleen meer uitkeringen maar ook dat er meer beroep 
wordt gedaan op de minimaregelingen; 

- De vergunninghouders gebruiken een groot deel van de bijzondere bijstand in verband met de 
inrichting van de woning en ze maken vaak gebruik van een overbruggingsbijstand. Dit laatste is 
nodig omdat de belastingdienst bij deze mensen soms erg lang doet over het verstrekken van de 
benodigde Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindregelingen). Een deel van dit geld zal op een 
later tijdstip worden verrekend als de belastingdienst uitkeert. De inrichtingskosten van de 
woning is een lening die over maximaal drie jaar wordt afgelost; het restant wordt daarna 
kwijtgescholden; 

- Het is merkbaar dat bij de andere decentralisaties er al snel richting de bijzondere bijstand wordt 
gekeken als burgers met een laag inkomen bepaalde kosten of eigen bijdragen niet kunnen 
betalen; 

- de (in toenemende mate) integrale werkwijze in het sociale domein heeft tot gevolg dat de 
bekendheid met en toegankelijkheid van minimabeleid toeneemt; 

- Tot slot is de bijzondere bijstand een vangnet voor situaties waarin maatwerk echt nodig is en er 
geen andere (voorliggende) voorziening mogelijk is; blijkbaar is dit steeds meer nodig.Vanuit het 
Rijk is er aandacht voor de toename van het gebruik van bijzondere bijstand. 
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HOOFDSTUK 3 - ZORG 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk geven we op basis van de thans beschikbare gegevens een zo goed mogelijk beeld 
van hoeveel inwoners nu gebruik maken van welke vorm van ondersteuning.  
 

 

3.2 Wijkteams 
 
Overzicht instroom en afhandeling wijkteams  

Casus afhandeling wijkteams  2015 2015 2015 2015 2016 
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 
            
Instroom van casussen cumulatief 205 293 383 471 579 
            

Casussen in zorg bij wijkteam 136 184 239 310 404 
aandeel in zorg bij wijkteam 66% 63% 62% 66% 70% 

Casussen waarbij is doorverwezen 69 109 144 161 175 
aandeel met doorverwijzing 34% 37% 38% 34% 30% 

            
Instroom casussen: dit zijn meldingen binnengekomen bij wijkteams die ook daadwerkelijk opgepakt zijn door wijkteams (dus excl 
informatievragen e.d.)  
Casus in zorg bij wijkteam: casus is afgehandeld door wijkteam of in zorg bij wijkteam zonder dat doorverwezen is naar 
specialistische zorg buiten het wijkteam (1e, 2e en 3e lijns) We zien in iedere kolom hoeveel casussen/gezinnen er tot dat moment 
enkel in zorg waren bij wijkteam (zonder doorverwijzing ). 
Casus waarbij is doorverwezen: betekent dat de hulp/ondersteuning niet of niet uitsluitend door wijkteam geleverd wordt. Er is 
specialistische hulp buiten het wijkteam ingezet. We zien in iedere kolom op hoeveel casussen/gezinnen er tot dat moment 
specialistische hulp is ingezet. 
 

 

Bron en betrouwbaarheid informatie 

Gegevens uit diverse registraties zijn in bovenstaande tabel gecombineerd. De instroomcijfers 
worden bijgehouden door het wijkteamsecretariaat. Het aantal casussen waarbij is doorverwezen is 
gebaseerd op de indicatiebesluiten die door de backoffice worden geadministreerd (op 11 mei zijn 
de gegevens van jan 2015 tot en met maart 2016 uit GWS gehaald). We hebben voor deze 
rapportage niet alleen Q1 van 2016 uitgevraagd, maar ook heel 2015 opnieuw uitgevraagd. Want ten 
tijde van de vorige bestuursrapportage was het jaar 2015 administratief nog niet geheel gesloten. 
Dat betekent dat de cijfers die hier zijn weergegeven over de kwartalen 1 t/m 4 van het jaar 2015 
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verschillen vertonen met de cijfers uit de vorige bestuursrapportage. Dat betekent concreet dat de 
verhouding tussen casussen waarbij doorverwezen is en casussen waarbij niet doorverwezen is, iets 
is gewijzigd. % casussen met doorverwijzing is iets hoger komen te liggen.  
 
Toelichting  

De verhouding tussen casussen die door het wijkteam worden opgepakt en casussen waarbij 
specialistische zorg wordt ingevlogen, laten vanaf jan 2015 een vrij constant beeld zien. 

De uitstroom van casussen uit het wijkteam kan nog niet inzichtelijk worden gemaakt. Dit komt 
omdat we nog een kader ontwikkelen voor de voorwaarden waaronder een casus kan worden 
afgesloten. Opvallend is ook dat de wijkteams aangeven dat er relatief veel sprake is van herhaald 
beroep op hulp of een vorm van frequente ondersteuning ten aanzien van chronische lichte 
problematiek. We onderzoeken hoe we hier het beste in de hulpverlening en registratie mee om 
kunnen gaan. 

Via gesprekken die met wijkteams en zorgaanbieders zijn gevoerd in het kader van de ontwikkeling 
van een regionale transformatie agenda is gebleken dat ook een nadere inkadering van de opdracht 
van de wijkteams noodzakelijk is. Niet altijd is helder waar welke vorm van regie en eigenaarschap in 
het spectrum van licht naar zware jeugdhulp is belegd. Hier zullen we de komende periode ook nader 
aandacht aan schenken. Bij het inkaderen hiervan wordt uiteraard één van de centrale 
uitgangspunten van de Jeugdwet meegenomen, namelijk: ‘ruimte aan de professional’. 
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3.3. Jeugdhulp 
 

Aantal cliënten met specialistische zorg per 31-3-2016 Aantal  
  cliënten 
    
PGB 27 
    
ZIN 329 
    
TOTAAL  356 
Bron: GWS, onttrokken aan GWS op 11 mei 2016 

 

Betrouwbaarheid informatie 

Gedurende 2015 is in de bestuursrapportages steeds onderstreept dat er nog geen betrouwbaar 
beeld was van het aantal Jeugd ZIN-cliënten. Van de cliënten die eind 2014 waren overgedragen 
kenden we de onderliggende indicatie niet. Pas in de loop van 2015 en met name de eerste maanden 
van 2016 (toen ook de zorgaanbieders met hun jaarstukken bezig waren) ontving de administratie 
steeds meer berichten van medisch specialisten en zorgaanbieders. Daardoor hebben we nu pas 
zicht op het aantal cliënten. We zetten de huidige aantallen cliënten daarom niet af tegen 2015, want 
dat levert geen inzicht op. 

Herindicaties 

In 2015 hebben de wijkteams gezorgd dat alle mensen die geherindiceerd moesten worden 
zorgcontinuiteit hebben gekregen. Sommige groepen zijn gezien (ofwel door wijkteam ofwel door 
medisch specialist/arts). Bij groepen waarbij dat niet lukte is verlengd. Deze cliënten zal het wijkteam 
in de loop van het jaar gaan zien.  

De herindicaties van PGB overgangscliënten zijn allemaal afgerond. De PGB overgangscliënten die in 
2015 nog geen een nieuwe indicatie hebben gekregen, zijn verlengd tot 1 mei 2016. Voor 1 februari 
is aan de SVB doorgegeven welke budgetten vanaf 1 mei 2016 toegekend zijn. 

Voor ZIN is vorig jaar een brief uitgagaan naar alle ZIN-overgangscliënten over het aflopen van 
overgangsrecht en dat men contact moet opnemen met gemeente. Alle ouders/verzorgers die op 
deze brief hebben gereageerd zijn gehoord/gezien door het wijkteam. Voor degenen die niet 
gereageerd hebben, wordt deze zomer nagegaan of zij intussen al bekend zijn/gezien zijn door het 
wijkteam. 
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3.4 Wmo 
 

Aantal cliënten Wmo begeleiding  Aantal Ontwikkeling 
  per 31-3-2016 t.o.v. kw4 2015 
      
PGB 20 5% 
      

ZIN 92 -12% 
      
TOTAAL aantal clienten 112 -9% 
Bron: GWS, stand 31-3-2016 onttrokken aan GWS op 11 mei 2016 

 

Aantal cliënten met indicatiebesluiten per 31-3-
2016 Aantal Ontwikkeling 

HH, Voorzieningen en Begeleiding per 31-3-2016 t.o.v. kw4 2015 
      
Huishoudelijke Hulp 291 -1% 
      

Voorzieningen 844 2% 
      

Begeleiding 112 -9% 
      
Aantal unieke cliënten  1004 0% 
Toelichting: aantal unieke cliënten is niet zelfde als optelsom HH+voorzieningen+begeleiding (1247), een 
cliënt kan immers meerdere indicaties hebben.  
Bron: GWS, stand 31-3-2016 onttrokken aan GWS op 11 mei 2016 

 

Betrouwbaarheid informatie 

In 2015 was er nog geen goed beeld van het aantal cliënten begeleiding, omdat de herindicaties nog 
niet afgerond waren. Deze onzekere factor is nu verdwenen, want de herindicaties zijn afgerond. 
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3.5 Werk en Inkomen 
 

Ontwikkeling uitkeringsbestand en  2015 2015 2015 2015 2016 
uitstroom naar werk in 2015 en 2016 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 
            
Totaal uitkeringsbestand 397 402 394 378 380 

waarvan Delta 137 140 134 133 128 

waarvan deels werk/deels uitkering 29 29 24 25 24 
Aantal uitkeringen per 1000 leden 
beroepsbevolking 29 31 31 31 31 

            
Instroom 73 51 43 28 33 

            

Uitstroom 64 46 47 47 39 
waarvan naar werk/zelfstandigheid 5 7 5 9 3 

waarvan naar opleiding 2 0 2 1 0 

waarvan naar garantiebaan 0 0 0 1 0 

Uitstroom w/z/o/g* t.o.v. totale uitstroom 10,9% 15,2% 14,9% 23,4% 7,7% 
Uitstroom w/z/o/g* t.o.v. totaal bestand 1,8% 1,7% 1,8% 2,9% 0,8% 
            

Re-integratie Praktijk Overeenkomst (RPO)       2 (in traject)  
12 (in 
traject)   
4 uitstroom 

            
            
*werk+zelfstandigheid+opleiding+garantiebaan 

 

Toelichting 

De omvang van het klantenbestand is in het eerste kwartaal nagenoeg gelijk gebleven. De instroom is 
wat gestegen, terwijl de uitstroom in het eerste kwartaal is gedaald. De stijging van de instroom is 
relatief laag gebleven door de inzet van de re-integratie praktijk overeenkomst (RPO), vanaf het 4e 
kwartaal 2015. Deze RPO is bedoeld voor personen met een relatief kleine afstand tot de 
arbeidsmarkt, waarvan wordt ingeschat dat ze op deze wijze binnen 3 maanden weer in het inkomen 
kunnen voorzien via het verrichten van reguliere arbeid. 

De uitstroom naar werk is gedaald t.o.v. het vierde kwartaal in 2015. Als we rekening houden met 
seizoensinvloeden, blijkt de uitstroom naar werk, opleiding, zelfstandigheid en garantiebaan ook 
kleiner te zijn dan het eerste kwartaal van 2015. Maar in het 1e kwartaal 2016 zijn er vanuit de RPO-
trajecten nog 4 personen doorgestroomd naar werk, en zijn er nog 12 personen met een RPO-traject 
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gestart. Technisch gezien kunnen ze echter niet als uitstroom worden gerekend, omdat 
uitkeringsafhankelijkheid wordt voorkomen. Omdat een traject ongeveer 3 maanden duurt zal een 
aantal van de 12 personen in traject het volgend kwartaal doorstromen naar werk, omdat een traject 
8 tot 12 weken duurt. 

 

Bestandsanalyse 

We hebben een vergelijking in de tijd gemaakt van de instroom en uitstroom algemeen in relatie tot 
de uitstroom naar werk, zelfstandigheid, opleiding en garantiebaan (wzog). De grafiek “ontwikkeling 
uitstroom uitkeringsbestand” zegt iets over of de gemeente erin slaagt steeds meer uitstroom te 
realiseren. Hierbij spelen natuurlijk ook andere factoren een rol, zoals hoe het met de economie 
gaat. 

 

Staafdiagram: ontwikkeling uitstroom uitkeringsbestand gemeente Albrandswaard in de vier kwartalen van 2015 en eerste 
kwartaal 2016 (5), weergave per kwartaal. 
w/z/o/g staat voor: werk, zelfstandigheid, opleiding, garantiebaan 
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Re-integratie: Leerwerktrajecten 

Aantal deelnemers leerwerk trajecten  2015 2015 2016 
per einde kwartaal Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 
        
Beheer en Onderhoud 7 4 5 
        
Opnieuw en Co 5 1 3 
        
Overige leerwerk trajecten 3 2 2 
        
TOTAAL  15 7 10 

 
 
Toelichting Leerwerktrajecten 

Het aantal personen dat op een leerwerktraject/werkervaringsplaats is in het eerste kwartaal weer wat 
toegenomen. Hierdoor neemt het aantal mensen dat zich richting de arbeidsmarkt ontwikkelt toe.   
 
 

 

Schuldhulpverlening 

Aantal dossiers schuldhulpverlening  2015 2015 2015 2015 2016 
per einde kwartaal Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 
            
Klantmanagers           

Nieuwe aanmeldingen 55 41 32 23 18 
Doorverwijzing naar partners 8 14 13 9 17 

Plangroep           
Lopende dossiers 120 114 121 107 102 

Nieuwe minnelijke trajecten 14 11 10 6  4 
Crisisinterventie 1 2 2 1  3 

Doorverwijzing naar partners 5 7 4 7 10 
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Toelichting Schuldhulpverlening 
Het aantal aanmelding voor schulddienstverlening is heel 2015 aan het dalen. Ook in het eerste 
kwartaal van 2016 zet deze daling door. Dit wil niet zeggen dat er minder mensen zijn met 
problematische schulden. Het proces bij de poort is vanaf 2015 versterkt en alleen de mensen die 
gereed zijn voor een schuldtraject worden doorverwezen naar PLANgroep. Veel mensen worden 
eerst doorverwezen naar partners of moeten eerst andere acties ondernemen alvorens de 
schulddienstverlening kan worden ingezet. Soms zijn de problemen opgelost en komt de hulpvrager 
niet meer terug. Andere hulpvragers kunnen op een later tijdstip wel terugkomen. Door deze 
werkwijze is de kans op een succesvol traject groter. 

De schuldhulpverlener PLANgroep is in 2012 begonnen bij onze gemeente. Nu vier jaar later zijn er 
minnelijke traject vanuit de begintijd afgerond, hierdoor daalt het aantal lopende dossiers voor het 
2e achtereenvolgende kwartaal, en het aantal nieuwe dossiers voor het 4e achtereenvolgende 
kwartaal. 

 

 

Minimabeleid 

Aantal aanvragen minimabeleid  2015 2015 2015 2015 2016 
per einde kwartaal Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 
            
Afgehandelde aanvragen Bijzondere 
Bijstand 48 49 94 96 124 

Waarvan toegekend 38 33 60 56 91 
Toekenningspercentage 79% 67% 64% 58% 73% 

Afgehandelde aanvragen 
Maatschappelijk Participatiefonds 38 31 41 8 51 

Waarvan toegekend 27 22 35 8 45 
Toekenningspercentage 71% 71% 85% 100% 88% 

            

 
 

Toelichting Minimabeleid 

Zoals hierboven is vermeld is het aantal aanvragen bijzondere bijstand sterk aan het stijgen. 
Enerzijds komt dit door de toename van het aantal bijstandsgerechtigden, anderzijds door meer 
bekendheid van minimavoorzieningen bij burgers en maatschappelijke partners. De toename van de 
vergunninghouders is op dit onderdeel goed te merken, niet alleen de woningen moeten worden 
ingericht, ook de andere minimaregelingen worden door de begeleiders zoals Vluchtelingenwerk 
onder de aandacht gebracht; per huisvesting van een vergunninghouder zijn er meerdere aanvragen 
(soms wel 7 per casus). 
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HOOFDSTUK 4 – KLANT 

4.1 Inleiding 
De bedoeling is om dit hoofdstuk uit te bouwen tot en hoofdstuk waarin informatie is opgenomen 
over de ervaringen van klanten met de dienstverlening door de gemeente. Doorontwikkeling moet 
plaatsvinden via het programma Sturen, Leren, Inkopen en Monitoren (SLIM) in het sociaal domein. 

Wij hopen in 2016 meer nieuwe informatie elementen te kunnen opnemen. Nu richten we ons op 
knelpunten, klachten en bezwaren die te maken hebben met de dienstverlening van de gemeente.  

Voor de goede orde: het gaat in dit hoofdstuk niet over het handelen van zorgaanbieders. In de 
inkoopcontracten is voor hen de verplichting opgenomen om zelf een adequate klachtenprocedure 
te onderhouden. Het gaat hier om het handelen van de gemeente. 

 

 

4.2 Overzicht knelpunten, klachten en bezwaren 
 

Knelpunten 

Gegevens over aantallen knelpunten  in het eerste kwartaal 2016 zijn niet aangeleverd. In de 
eerstvolgende rapportage wordt gerapporteerd over zowel kwartaal 1 als kwartaal 2. 

Klachten 

Aantal klachten 2015 2015 2015 2015 2016 
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 
            
Jeugd 0 0 0 0 1 
            
Wmo 0 0 0 0 1 
            
Participatie 0 0 0 0 0 
            
TOTAAL Klachten 0 0 0 0 2 
Toelichting: Een klacht is een formeel ingediend blijk van ontevredenheid over de bejegening 
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Bezwaren 

Aantal  2015 2015 2015 2015 2016 
bezwaarschriften Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 
            
Jeugd 0 0 0 0 0 
            
Wmo 4 1 2 1 6 
            
Participatie 10 7 10 5 11 
            
  14 8 12 6 17 
Toelichting: Een bezwaarschrift is een op grond van de Awb ingediend bezwaar tegen een beslissing van B&W 

 

Toelichting bezwaren 

In het eerste kwartaal zijn er veel meer aanvragen i.h.k.v. minimabeleid afgehandeld dan in eerdere 
kwartalen. Het is daarom begrijpelijk dat er ook meer bezwaren zijn ingediend. 
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BIJLAGE: Afkortingen 
 

Afkortingen  
GRJR Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 
JGGZ Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg 
KCC Klanten Contact Center 
LTA Landelijk Transitie Arrangement 
PGB Persoonsgebonden budget 
Wet BUIG Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten 
WLZ Wet Langdurige Zorg 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wsw Wet sociale werkvoorziening 
Wtcg Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten 
WWB Wet Werk en Bijstand 
WZV Wet Ziekenhuis Voorzieningen 
ZIN Zorg in natura 
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