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Betreft: Beantwoording vragen beraad en advies welzijn 13 maart 2016 over de 3
e
 kwartaalrapportage 

2016 sociaal domein 

 
 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

Op 13 maart 2016 is in beraad en advies welzijn de 3
e
 kwartaalrapportage sociaal domein met u 

besproken. Er is door wethouder Rombout toegezegd om met deze raadsinformatiebrief: 

1. De raad nader te informeren over het percentage gerealiseerd Wijkteams 3
e
 kwartaal 2016 

van 24 procent; 

2. De (technische) vragen van de heer Brussaard over de bestuursrapportage Sociaal Domein 

2016 kwartaal 3 te beantwoorden. 

 
 

TOELICHTING 
1. Gerealiseerd wijkteams 3

e
 kwartaal 2016 

In de bestuursrapportage Sociaal Domein 2016 kwartaal 3 staat zowel bij WMO als bij Jeugdhulp en 
financiële stand van zaken en uitleg over de wijkteams:   
 

- Pagina 8/9; bij WMO: Wijkteams (budget volwassenen) ratio 24 % 
De inzet van onder meer algemeen maatschappelijk werk en cliëntondersteuning wordt uit deze 
middelen bekostigd. De uitgaven op deze post laten een onderbenutting zien. 
 

- Pagina 10/11; bij jeugd: Jeugd- en gezinsteams ratio 84% 
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 hogere uitputting dan 75% 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. 
 
Zoals ook steeds is opgemerkt zouden deze budgetten altijd op groen moeten staan (na 1 kwartaal 
25%, na 2 kwartalen 50%, na 3 kwartalen op 75% en na een volledig jaar op 100%. Doordat sommige 
moederorganisaties eerder of later subsidie ontvangen en doordat sommige subsidies zowel op WMO 
als op jeugdhulp betrekking hebben zit hier vaak een afwijking in. Inmiddels zijn de cijfers voor de 
wijkteams over geheel 2016 bekend.  Deze blijken, mits de budgetten voor de wijkteams 
samengevoegd bekeken worden, ook weer op 100% uit te komen. Bij de jaarrekening zal ook 
voorgesteld worden om de budgetten van de wijkteams samen te voegen.  
 



 
 

2. (technische) vragen dhr. Brusaard 
 

Vraag Antwoord 

Pagina 3: 
Citaat: om zodanig ook samen verder te gaan. 
Wat wordt bedoeld:  Samen? Wie cliënt en 
ambtenaar? 

Het samen verder is een verwijzing naar de 
notitie ‘basis voor samen verder in het sociale 
domein’(nr. 1173778) die in de gemeenteraad 
van 6 maart 2016 door uw raad is vastgesteld 
(raadsbesluit nr. 1168640) 

Pagina 4:  
Werk en inkomen. Aantal meldingen 2015: 471 
2016: 318 totaal 2016: 789. Wat zijn dit voor 
meldingen?  Hoe is dit geteld 2015 + 2016 ?  
Hoe moet ik de grafieken zien. 
Zie ook pagina 15 wordt wel het een en ander 
verklaard casus is elke melding. 
Waarom wordt het cumulatief weergegeven, 
heeft men dan nog 789 casussen in behandeling.  
Worden er niet afgehandeld. ? 
Is instroom in wijkteams grafiek hetzelfde als 
meldingen? 
En casussen in het staafdiagram zijn dit 
meldingen? 
Wat wordt bedoeld met dit staafdiagram 
“instroom versus inzet specialistische zorg” 

 
Deze vraag gaat niet over werk en inkomen maar 
over de cijfers van de wijkteams. 
Het gaat hier over het aantal instroom-
aanmeldingen bij de wijkteams Albrandswaard. 
De grafiek laat zien dat er een grote piek is 
geweest bij de start op 1/1/2015 en dat het 
daarna enigszins stabiel is. 
Zowel de grafiek, de staafdiagram en de grijze 
hokjes “aantal meldingen” gaan over hetzelfde. 
Casussen worden ook afgehandeld.  
In tabel 4.2.1. op pagina 15 worden de cijfers 
nader toegelicht.  

Pagina 6 
Verwacht wordt dat de besteding van het sociale 
domein op 97% van de begroting uitkomen. 
Houdt dit in dat de reserve sociaal domein niet 
hoeft te worden aangewend? 
Wat is het beleid, reserve in stand houden, 
ruimere regelingen? 

Dat klopt, op basis van de cijfers tot en met het 
3

e
 kwartaal is de verwachting dat de reserve niet 

wordt aangesproken. Door de gemeenteraad is 
besloten de overschotten in het sociale domein 
bij de jaarrekening te storten in de reserve 
sociaal domein. Bij de jaarrekening 2017 zal 
deze reserve worden herijkt. Tussentijds wordt 
bekeken of het zinvol is vergoedingen te herzien. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn ‘het afschaffen 
van de eigen bijdrage respijtzorg en begeleiding’ 
en het structureel invoeren van een preventie-
/innovatie subsidie. Deze zijn binnen de 
begroting mogelijk. 

Pagina 7: 
In tabel 3.2 staat bij participatie realisatie 2015 € 
6.153.006 terwijl in tabel 3.3.1 
 € 6.188.856 staat. 
Waarom wordt in tabel 3.2 gesproken over 
participatie en tabel 3.3.3 werk en inkomen. 
Wat is de oorzaak dat de kosten voor 
minimabeleid nu al het niveau van 2015 hebben 
bereikt. Is er een ander beleid? Meer cliënten? 
Is er al een keuze gemaakt inzake zelf doen of 
uitbesteden van schulddienstverlening.  En wat 
houden de werkzaamheden in. 

 
In tabel 3.3.1. Werk en inkomen is een verkeerd 
bedrag terecht gekomen. Het bedrag € 6.188.856 
moet vervangen worden door € 6.153.006. 
Het moet zijn Participatie, werk en inkomen. 
 
Hier komen we bij de jaarrekening op terug. 
 
 
De keuze wordt in 2017 gemaakt. 
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Is er ook aan te geven hoeveel cliënten nu 
doorgestroomd zijn naar vast werk. 

In de grafiek op pagina 13 worden de 
uitstroomcijfers naar werk met de oranje lijn 
weergegeven. (de instroomcijfers met de blauwe 
lijn) 

Pagina 9 
Bij f Wijkteams wordt gemeld dat er een 
onderbenutting is. 24% uitgaven. 
Wat is hier de oorzaak van ? (minder personeel, 
minder vraag) 

 
Zie de beantwoording in deze 
raadsinformatiebrief onder 1. 1. Gerealiseerd 
wijkteams 3e kwartaal 2016 

Pagina 10 
PGB: Wat zijn de hier genoemde dure trajecten 
uit het verleden.  

 
Dit zijn trajecten die voor de decentralisaties al 
liepen. In verband met de zorgcontinuering zijn 
die trajecten doorgezet. 

Pagina 17 
Overzicht samenloop uitkering Sociaal Domein  
geeft goed inzicht. 
Voor een volgend overzicht hoe verhouden deze 
getallen zich tot landelijk dan wel vergelijkbare 
gemeenten of BAR. 

 
 
 
Wij zullen bekijken of dit een meerwaarde heeft. 
Als dat zo is zullen we die toevoegen 

 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 


