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Geachte raadsleden, 

 
Hierbij ontvangt u ter informatie de tussenrapportage Sociaal Domein van januari tot en met 
september 2019 van de gemeente Albrandswaard.  
 
De rapportage biedt gestructureerd informatie over de ontwikkelingen en realisaties in het Sociaal 
Domein en biedt daarmee een basis voor monitoring en sturing. 
 
In bijgaande rapportage wordt duiding gegeven aan de informatie door eventuele bijzonderheden 
en/of aandachtspunten tekstueel toe te lichten.  

NB. Door mutaties, die betrekking hebben op de rapportage periode, maar die na de peildatum plaats 

vinden kan het zijn dat in toekomstige rapportages de cijfers van de peildatum afwijken van de nu aan 

u gerapporteerde cijfers. 

 

KERNBOODSCHAP 

Met deze tussenrapportage willen we u inzicht geven in trends en ontwikkelingen op het gebied van 

cliënten in het sociale domein. 

 

TOELICHTING  

PARTICIPATIEWET 

Inkomen 

Het totale uitkeringen-klantenbestand is in de eerste 9 maanden van 2019 met 16 klanten 

toegenomen. De toename is geheel toe te schrijven aan de toename van mensen in een instelling 

(+18) Deze kunnen wij niet beïnvloeden met onze re-integratieactiviteiten. Als we daar rekening mee 

houden is het aantal klanten uit ons reguliere bestand iets gedaald in 2019. In de leeftijdsgroep van 45 

jaar en ouder is er een duidelijke toename van 188 begin dit jaar naar 204 eind september.  
Doorkijk 2020: De ca. 144 extra cliënten van Antes komen eind maart 2020. Een deel van deze 

klanten was in het verleden al op het terrein van Antes gehuisvest maar is tijdelijk, in verband met de 

nieuwbouw op het Antesterrein, elders gehuisvest. 

 



Werk 

Veel van de mensen die bij ons in de uitkering zitten hebben een ‘grote’ afstand tot de arbeidsmarkt 

en zijn moeilijk direct naar werk te begeleiden. Dat heeft u ook kunnen zien bij de presentatie over de 

segmentatie op 14 mei 2019. Het vinden van passend betaald werk voor deze mensen blijft prioriteit 

hebben al zullen we ons ook richten op het vergroten van de arbeidskansen van deze mensen door 

opleiding, door leer/werktrajecten etc. Aan significant is opdracht gegeven om een gedegen meerjaren 

plan van aanpak op te stellen waarmee we bij de uitstroom van bijstandsgerechtigden de landelijke 

trend willen blijven volgen.  

Er is een toename van de verstrekking van loonkostensubsidie voor mensen met een garantiebaan. 

Ook zijn er kandidaten in beeld voor beschut werk. We hopen die zo snel mogelijk te plaatsen.  

Financieel participatiewet: De verwachting is dat Albrandswaard in 2019 binnen de begroting blijft.  

Het rijk heeft de mogelijkheid van een vangnetuitkering als een gemeente in een begrotingsjaar 

minder buigmiddelen heeft ontvangen dan dat zij uitkeren. Voor het begrotingsjaar 2019 is er voor 

Albrandswaard de mogelijkheid die vangnetuitkering aan te vragen. De aanvraag moet door middel 

van een collegebesluit waar de gemeenteraad haar instemming op moet geven. Het collegebesluit zal 

voor het zomerreces 2020 worden genomen waarna de aanvraag zelf vóór 15 augustus aan het  

ministerie moet worden gestuurd. Na beoordeling door een toetsingscommissie zal de 

vangnetuitkering, bij een positief besluit, aan de gemeente worden uitgekeerd. 

 

Minimabeleid 

De aanvragen bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag lijken iets 

toe te nemen.  

Het aantal aanvragen en toekenningen voor de regelingen meedoen en schoolkosten zit, na een 

toename in het eerste half jaar weer ongeveer op het niveau van 2018. Met het verspreiden van de 

Nibudkrant begin november 2019 hopen we de regelingen weer goed onder de aandacht te hebben 

gebracht. 

Financieel minimabeleid: De verwachting is dat Albrandswaard ongeveer op het begrote bedrag uit 

komt. 

 

Schulddienstverlening 

We zien dat de lichte daling van begin 2019 niet is doorgezet. Er is zelfs weer sprake van een 

toename.  

Financieel schulddienstverlening: De verwachting is dat Albrandswaard in 2019 een klein overschot 

heeft. 

 

WIJKTEAM 

Hulpverlening vanuit de wijkteams 
Het aantal nieuwe dossiers is ten opzichte van 2018 hoger. De uitstroom is ten opzichte van 2018 ook 
hoger. In totaal is er een stijging van openstaande dossiers.  
Financieel wijkteam: de verwachting is dat Albrandswaard binnen de begroting blijft. 

 



 
 

JEUGD 

Jeugdhulp 
Er is een stijging te zien ten opzichte van 2018.  
Financieel jeugd: De toename in de kosten wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal 
toewijzingen voor basis ggz en jeugd met een beperking. Daarnaast is er sprake van een dalende 
trend in het zorggebruik van de GR Jeugdhulp. De daarmee samenhangende daling in de zorgkosten 
is niet direct zichtbaar, vanwege de regionale afspraken die we hebben gemaakt middels de vlaktaks. 

 

 

WMO 
In totaal is er een duidelijke toename in de vraag naar WMO voorzieningen. De toename komt door de 
vergrijzing, het langer thuis wonen, complexere en daardoor duurdere problematieken én de invoering 
van het abonnementstarief. 
Financieel Wmo: Bij de 2e tussenrapportage is een bedrag van € 140.000 bijgeraamd voor 
huishoudelijke verzorging. Over de vervoersvoorzieningen (Wmo en leerlingenvervoer) heeft u voor de 
zomer een apart raadsbesluit genomen.  

 

VERVOLG 

Het college heeft zich voorgenomen u regelmatig te informeren met behulp van de rapportages 

sociaal domein.  

 

 
BIJLAGEN 

Tussenrapportage Sociaal Domein januari t/m september 2019 gemeente Albrandswaard 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 

 



Tussenrapportage Sociaal Domein januari - september 2019 Albrandswaard

INKOMEN
Ontwikkeling uitkeringenbestand 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 30-09-2019

Totaal uitkeringenbestand (op peildatum) 400 388 381 382 377 388 396
Participatiewet 378 363 358 360 352 363 370

Ioaw/Ioaz 19 20 20 19 22 23 25
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 3 5 3 3 3 2 1

Doelgroepen
waarvan in instelling opgenomen 103 96 95 104 101 112 122

waarvan vergunninghouders 60 59 58 59 56 53 56
waarvan deels werk/deels uitkering 22 22 18 13 17 15 9

Uitkeringenbestand naar leeftijd (waarvan in instelling) 400 388 381 382 377 388 396
0-27 jaar 48 43 40 42 28 38 36

27-45 jaar 160 148 151 152 150 151 156
45 jaar en ouder 192 197 190 188 199 199 204

Uitkeringenbestand naar leefvorm (waarvan in instelling) 400 388 381 382 377 388 395
alleenstaande 292 283 274 277 274 286 293

alleenstaande ouder 55 51 55 52 52 52 49
gehuwd/samenwonend 53 54 52 53 51 50 53

Uitkeringenbestand naar uitkeringsduur (waarvan in instelling) 400 388 381 382 377 388 396
korter dan 1 jaar 115 109 104 112 116 125 126

1-3 jaar 106 103 107 103 95 100 98
3 jaar en langer 179 176 170 167 166 163 172

Instroom (cumulatief) 46 73 115 178 17 89 148
waarvan in instelling opgenomen 21 35 57 98 9 50 92

waarvan vergunninghouders 5 7 9 13 1 4 7

overige instroom 20 30 48 67 7 35 49

• ‘Ioaw/Ioaz’ zijn regelingen voor oudere werklozen (Ioaw: geboren voor 1965; Ioaz: ex-zelfstandigen van 55 jaar of ouder) 

• 'Bbz' is een regeling voor zelfstandigen 

Hierbij treft u de cijfers aan over januari tot en met september 2019 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 tussenrapportage januari tot en met maart 2018 aan, in de kolom "31-05-2018" de cijfers van januari tot en met mei 2018, in 

kolom "31-08-2018" de cijfers van januari tot en met augustus 2018 en in kolom "31-12-2018" de cijfers van januari tot en met december 2018. Onderstaande cijfers zijn de stand op genoemde peildata. Na deze 

data kunnen deze cijfers nog wijzigen, als gevolg van mutaties die na de peildatum plaats vinden. Dit is een gevolg van het administratieve proces.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Om rekening te kunnen houden met seizoensinvloeden is het zinvol om de ontwikkeling van het klantenbestand vooral te vergelijken met dezelfde periode vorig jaar en ten opzichte van het begin van dit jaar. Het 

klantenbestand is ten opzichte van vorig jaar en begin dit jaar gestegen met 3,5%. Dat komt geheel door een sterke stijging van het aantal klanten in een instelling. Die stijging zal volgend jaar doorzetten door de 

uitbreiding van Antes. Voor wat betreft het aantal 'reguliere' klanten dat niet in een instelling verblijft is er sprake van een kleine daling. Het valt op dat het aantal jongeren is afgenomen. Dat hangt onder andere 

samen met de uitstroom naar een opleiding. Vanaf 27 jaar neemt het aantal uitkeringsgerechtigden toe. 

Toelichting:  

•  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



WERK 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 30-09-2019

Uitstroom Totaal (cumulatief) 51 90 139 201 34 75 127

waarvan naar werk/zelfstandigheid 11 19 24 34 6 19 25

waarvan naar opleiding 1 1 5 6 3 4 9

waarvan naar garantiebaan 1 1 3 3 0 0 1

waarvan naar beschut werk 0 0 0 0 0 0 0

waarvan uitstroom overig 37 68 106 158 25 52 92

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. 

totale uitstroom
25,5% 23,3% 23,0% 21,4% 26,5% 30,7% 27,6%

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. 

totaal uitkeringenbestand
3,3% 5,4% 8,4% 11,3% 2,4% 5,9% 8,8%

Uitstroom via RPO (Reïntegratie Praktijk Overeenkomst)(cumulatief) 1 1 1 1 0 0 0

LOONKOSTENSUBSIDIE 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 30-09-2019

Aantal mensen met een garantiebaan (op peildatum) 5 7 9 12 13 12 16

Aantal mensen met beschut werk (op peildatum) 0 0 0 0 0 1 1

TOTAAL 5 7 9 12 13 13 17

Toelichting:

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

De situatie met betrekking tot garantiebanen en beschut werk is in vergelijking met een jaar 

• Bij 'uitstroom overig' valt te denken aan redenen als verhuizen, samenwonen, overlijden etc.; dit is niet beinvloedbaar

Toelichting:

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

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

De uitstroom naar werk is ongeveer gelijk aan vorig jaar. De uitstroom naar een opleiding is toegenomen. De afstand tot de arbeidsmarkt van uitkeringsgerechtigden neemt toe. Dit betekent dat het steeds meer 

moeite kost om hen naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Er zijn zowel landelijke, regionale en lokale initiatieven om de mismatch tussen uitkeringsgerechtigden en de vraag van de arbeidsmarkt te verkleinen. Via de 

arbeidsmarktregio en het werkgeversservicepunt zijn we aangesloten bij de regionale ontwikkelingen zoals het transparanter maken van de arbeidsmarkt.

• 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)

Het aantal mensen met een garantiebaan neemt toe. Inmiddels is de eerste werkzoekende geplaatst op een functie voor nieuw beschut werk, en zijn er nog enkele andere kandidaten in beeld.



MINIMABELEID Aantal aanvragen (Bijzondere Bijstand) (cumulatief) 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 30-09-2019

Afgehandelde aanvragen Bijzondere Bijstand (inclusief Individuele Inkomens- Studietoeslag)165 245 352 530 112 237 404

waarvan toegekend 130 186 259 394 82 161 267

waarvan afgewezen 28 44 69 99 21 51 89

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 7 15 24 37 9 25 48

Afgehandelde aanvragen Individuele Inkomenstoeslag 69 102 145 211 32 80 152

waarvan toegekend 52 74 104 164 24 56 107

waarvan afgewezen 14 23 32 37 3 13 25

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 3 5 9 10 5 11 20

Afgehandelde aanvragen Individuele Studietoeslag 2 2 3 3 1 3 6

waarvan toegekend 1 1 1 1 1 2 3

waarvan afgewezen 0 0 1 1 0 0 0

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 1 1 1 1 0 1 3

MINIMABELEID Aantal aanvragen (Regeling Meedoen) (cumulatief) 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 30-09-2019

Afgehandelde aanvragen Meedoen (inclusief Schoolkosten) 66 134 193 260 68 145 203

waarvan toegekend 64 128 183 244 66 137 184

waarvan afgewezen 2 6 8 13 2 4 9

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 0 0 2 3 0 4 10

waarvan Afgehandelde aanvragen Schoolkosten 0 2 13 28 6 10 14

waarvan toegekend 0 2 13 28 4 8 11

waarvan afgewezen 0 0 0 0 2 2 3

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting: 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het aantal aanvragen Meedoen en Schoolkosten voortgezet onderwijs volgt hetzelfde patroon als vorig jaar. 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Op alle onderdelen lijkt het aantal aanvragen toe te nemen. Aan het eind van het jaar kunnen we eventueel conclusies trekken.

Toelichting: 

Individuele Inkomenstoeslag is een toeslag die iemand krijgt bij een langdurig laag inkomen en zonder mogelijkeden het inkomen te verhogen

Schoolkosten lopen gedurende een schooljaar



SCHULDDIENSTVERLENING 

Aantal dossiers schulddienstverlening 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 30-09-2019

Klantmanagers (cumulatief)

Nieuwe aanmeldingen 19 12 10 12 6 16 43
Plangroep (cumulatief)

Lopende dossiers (op peildatum) 69 68 62 64 58 66 70

Schuldbemiddeling 8 4 4 4 3 5 5
Crisisinterventie 1 2 0 2 0 0 0

Doorverwijzing Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (WSNP) 2 0 2 4 2 0 1

HULPVERLENING VANUIT DE WIJKTEAMS 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 30-09-2019

Gestarte Intakes (cumulatief) 57 81 116 179 27 52 97
Nieuwe dossiers (cumulatief) 28 64 100 154 23 71 142

Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum)

Intake 9 10 8 11 5 11 6
Plan maken 27 24 26 33 26 26 40

Plan uitvoeren 116 112 92 92 99 87 73
Monitoren 68 72 85 79 79 92 118

Afsluiten 5 3 1 5 4 4 4

Totaal 225 221 212 220 213 220 241

Uitstroom van dossiers (cumulatief) 34 67 141 208 43 96 172

Toelichting:

•         Gestarte Intakes – Dit is het aantal intakes met een startdatum in 2018/2019. Deze kunnen al afgerond zijn, maar ook nog open staan.

•         Nieuwe Dossiers – Dit is het aantal dossiers dat in 2018/2019 geopend  is. 

•         Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum)  - Dit is de stand per de laatste van de maand (31 maart, 31 mei, 31 augustus, 31 december etc).  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 dossiers – Dit is het aantal dossiers welke in 2018/2019 beëindigd zijn.

•         De cijfers zijn exclusief opgeschaalde zorg ofwel OZ-dossiers en exclusief regiedossiers.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Het aantal intakes en nieuwe dossiers fluctueert per maand. Het aantal nieuwe dossiers is ten opzichte van vorig jaar toegenomen. Tevens is de uitstroom ten opzichte van vorig jaar hoger. In totaliteit is er sprake 

van een lichte stijging van het aantal openstaande dossiers. 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het eerste kwartaal laat nog een daling zien van het aantal dossiers. Vanaf het tweede kwartaal is er een stijging te zien. Het aantal gestarte schuldbemiddeling, crisisinterventie en doorverwijzingen WSNP 

fluctueert over het jaar heen.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het aantal aanvragen Meedoen en Schoolkosten voortgezet onderwijs volgt hetzelfde patroon als vorig jaar. 



JEUGDHULP Aantal cliënten jeugdhulp (op peildatum) 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 30-09-2019

Persoonsgebonden Budget (PGB) 24 21 19 32 33 37 36

Zorg in Natura (ZIN) 271 254 237 201 230 234 297

TOTAAL 287 268 248 220 249 255 312

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

WMO Aantal cliënten Huishoudelijke Hulp, voorzieningen en Begeleiding (op peildatum)31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 30-09-2019

Huishoudelijke hulp 304 305 309 320 315 354 411

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 16 16 16 16 17 19 20

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 214 208 205 208 182 175 171

waarvan Algemene Voorziening 74 81 88 96 116 160 220

Voorzieningen 1209 1227 1239 1270 1273 1289 1315

waarvan Rolstoelvoorzieningen 167 170 175 180 178 183 182

waarvan Vervoervoorzieningen 902 912 920 942 941 942 955

waarvan Woonvoorzieningen 140 145 144 148 154 164 178

Begeleiding (inclusief dagbesteding) 126 128 126 135 139 156 175

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 19 21 17 15 16 16 21

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 107 107 109 120 123 140 154

Dagbesteding 54 53 54 61 59 68 65

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 6 7 5 3 3 3 5

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 48 46 49 58 58 65 60

Aantal unieke cliënten Wmo 1152 1168 1166 1187 1168 1209 1266
Toelichting:

• Vervoersvoorzieningen bestaat uit scootmobielen en Wmo vervoer

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

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het aantal clienten met een PGB laat een stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Het aantal clienten dat gebruik maakt van Zorg in Natura daalt.  In bovenstaand overzicht lijkt er echter een stijging zichtbaar in het 

derde kwartaal. Deze stijging is te verklaren doordat er in de afgelopen maanden beschikkingen met terugwerkende kracht zijn afgegeven. Deze mutaties zijn niet verwerkt in de cijfers van de voorgaande perioden, 

maar zijn verwerkt in de cijfers van september.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Mede door de invoering van het abbonementstarief zien we bij Voorzieningen en Huishoudelijke hulp een stijging. Voorheen voorzagen inwoners i.v.m. de (hogere) eigen bijdrage namelijk vaker particulier in de 

zorgbehoefte in plaats van een beroep te doen op de Wmo.

Bij aanvragen voor Hulp bij het Huishouden verwijzen we actief naar de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning. Er is dan ook een stijgende tendens zichtbaar van de Algemene Voorziening 

Schoonmaakondersteuning en een dalende tendens van de ZIN Hulp bij het Huishouden.   

Het aantal cliënten Begeleiding en Dagbesteding stijgt. Ook neemt de omvang van de indicaties toe, dus per cliënt worden meer uren en dagdelen toegekend. Dit omdat mensen langer thuis blijven wonen en 

hierdoor de zorgbehoefte intensiever en complexer wordt.
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