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Geachte raadsleden, 
 
Hierbij ontvangt u ter informatie de tussenrapportage Sociaal Domein van januari tot en met december 
2018 van de gemeente Albrandswaard. Dit is een aanvulling op de eerder verzonden 
tussenrapportage met realisaties tot en met augustus.  
 
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.  
 
BIJLAGEN 
Tussenrapportage Sociaal Domein januari t/m december 2018 gemeente Albrandswaard 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 



Tussenrapportage Sociaal Domein januari - december 2018 Albrandswaard

INKOMEN
Ontwikkeling uitkeringenbestand 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018

Totaal uitkeringenbestand (op peildatum) 399 387 380 384
Participatiewet 377 362 357 362

Ioaw/Ioaz 19 20 20 19
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 3 5 3 3

Doelgroepen
waarvan in instelling opgenomen 103 96 95 104

waarvan vergunninghouders 60 59 58 59
waarvan deels werk/deels uitkering 22 22 18 13

Uitkeringenbestand naar leeftijd (waarvan in instelling) 399 (103) 387 (96) 380 (95) 384 (104)
0-27 jaar 48 (10) 43 (6) 40 (7) 44 (8)

27-45 jaar 159 (49) 147 (43) 150 (45) 152 (49)
45 jaar en ouder 192 (44) 197 (47) 190 (43) 188 (47)

Uitkeringenbestand naar leefvorm (waarvan in instelling) 399 (103) 387 (96) 380 (95) 384 (104)
alleenstaande 291 (103) 282 (96) 273 (95) 279 (104)

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

Uitkeringenbestand naar uitkeringsduur (waarvan in instelling) 399 (103) 387 (96) 380 (95) 384 (104)
korter dan 1 jaar 138 (57) 139 (53) 147 (60) 165 (73)

1-3 jaar 99 (21) 94 (20) 87 (17) 80 (16)
3 jaar en langer 162 (25) 154 (23) 146 (18) 139 (15)

Instroom (cumulatief) 45 72 114 164
waarvan in instelling opgenomen 21 35 57 90

waarvan vergunninghouders 5 7 9 13
overige instroom 19 30 48 61

• ‘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 

•  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, die is gekoppeld aan de P&C-cyclus. Hierbij treft u de cijfers aan over januari tot en met december 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 

tussenrapportage januari tot en met maart 2018 aan, in de kolom "31-05-2018" de cijfers van januari tot en met mei 2018 en in kolom "31-08-2018" de cijfers van januari tot en met augustus 2018. Onderstaande 

cijfers zijn de stand op peildatum 31 december 2018. Na deze datum kunnen deze cijfers nog wijzigen, als gevolg van mutaties die na de peildatum plaats vinden. Dit is een gevolg van het administratieve proces.

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

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het klantenbestand is met een daling van 5,0% veel beter dan in 2017 (stijging van 2%) (uitkeringenbestand 31-12-2017 404). Deze daling is ongeveer gelijk aan de gemiddelde landelijke daling. Dat is een uitstekend 

resultaat. Deze positieve trend blijkt ook uit de opbouw van het klantenbestand. Het aantal mensen dat korter dan 1 jaar een uitkering heeft is gestegen, terwijl het aantal mensen dat langer dan 1 of 3 jaar een 

uitkering heeft is gedaald.



WERK 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018

Uitstroom Totaal (cumulatief) 50 89 138 184

waarvan naar werk/zelfstandigheid 11 19 24 30

waarvan naar opleiding 1 1 5 7

waarvan naar garantiebaan 1 1 3 3

waarvan naar beschut werk 0 0 0 0

waarvan uitstroom overig 37 68 106 144

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totale uitstroom 26,0% 23,6% 23,2% 21,7%

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totaal uitkeringenbestand 3,3% 5,4% 8,4% 10,4%

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

LOONKOSTENSUBSIDIE 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018

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

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

TOTAAL 5 7 9 12

Toelichting:

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

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het klantenbestand is met een daling van 5,0% veel beter dan in 2017 (stijging van 2%) (uitkeringenbestand 31-12-2017 404). Deze daling is ongeveer gelijk aan de gemiddelde landelijke daling. Dat is een uitstekend 

resultaat. Deze positieve trend blijkt ook uit de opbouw van het klantenbestand. Het aantal mensen dat korter dan 1 jaar een uitkering heeft is gestegen, terwijl het aantal mensen dat langer dan 1 of 3 jaar een 

uitkering heeft is gedaald.

Toelichting:

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

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

De uitstroom naar werk en opleiding  is ongeveer gelijk aan 2017. In het laatste kwartaal is er veel in geïnvesteerd om het klantenbestand goed in beeld te krijgen.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Het aantal garantiebanen heeft zich in 2018 erg positief ontwikkeld. Nieuw beschut werk is een nieuw instrument in de Participatiewet. In 2017 is dit voor de gemeente Albrandswaard ingericht. In 2018 hebben we 

hier helaas nauwelijks ervaring mee op kunnen doen, omdat er geen kandidaten waren. Inmiddels hebben we zicht op enkele kandidaten die we in 2019 alsnog verwachten te plaatsen. 

• 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)



MINIMABELEID Aantal aanvragen (Bijzondere Bijstand) (cumulatief) 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018

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

waarvan toegekend 130 186 259 394

waarvan afgewezen 28 44 69 99

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 7 15 24 37

Afgehandelde aanvragen Individuele Inkomenstoeslag 69 102 145 211

waarvan toegekend 52 74 104 164

waarvan afgewezen 14 23 32 37

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 3 5 9 10

Afgehandelde aanvragen Individuele Studietoeslag 2 2 3 3

waarvan toegekend 1 1 1 1

waarvan afgewezen 0 0 1 1

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 1 1 1 1

MINIMABELEID Aantal aanvragen (Regeling Meedoen) (cumulatief) 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018

Afgehandelde aanvragen Meedoen (inclusief Schoolkosten) 66 134 193 260

waarvan toegekend 64 128 183 244

waarvan afgewezen 2 6 8 13

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 0 0 2 3

waarvan Afgehandelde aanvragen Schoolkosten 0 2 13 28

waarvan toegekend 0 2 13 28

waarvan afgewezen 0 0 0 0

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 0 0 0 0

Toelichting: 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Het aantal garantiebanen heeft zich in 2018 erg positief ontwikkeld. Nieuw beschut werk is een nieuw instrument in de Participatiewet. In 2017 is dit voor de gemeente Albrandswaard ingericht. In 2018 hebben we 

hier helaas nauwelijks ervaring mee op kunnen doen, omdat er geen kandidaten waren. Inmiddels hebben we zicht op enkele kandidaten die we in 2019 alsnog verwachten te plaatsen. 

Toelichting: 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het beroep op de bijzondere bijstand is stabiel. Deze aanvragen zijn niet te voorzien of te voorspellen. 

Het aantal aanvragen individuele inkomenstoeslag is wel aanzienlijk gestegen, dit kan te maken hebben met de populatie in Delta en Kijvelanden. De kans om een hoger inkomen te verwerven is zeer klein bij deze 

groep. De definitieve cijfers zullen in de armoedemonitor nader worden verklaard.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

De deelname van de regeling Meedoen (inclusief de schoolkosten voortgezet onderwijs) is iets lager dan vorig jaar. Dit kan te maken hebben met een betere arbeidsmarkt waardoor meer mensen het inkomen 

kunnen verhogen. Het gebruik van de schoolkostenregeling voortgezet onderwijs is laag maar kan nog niet worden vergeleden met voorgaande jaren. Het is niet bekend of dit te maken heeft met onbekendheid of 

omdat er geen behoefte is aan deze regeling. De definitieve cijfers zullen in de armoedemonitor nader worden verklaard.

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

Klantmanagers (cumulatief)

Nieuwe aanmeldingen 19 12 10 12
waarvan doorverwijzing naar sociale maatschappelijke partners 7 6 1 5

Plangroep (cumulatief)

Lopende dossiers (op peildatum) 69 68 62 64
Schuldbemiddeling 8 4 4 4

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

HULPVERLENING VANUIT DE WIJKTEAMS 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018
Gestarte Intakes (cumulatief) 57 81 116 179

Nieuwe dossiers (cumulatief) 28 64 100 154

Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum)
Intake 9 10 8 11

Plan maken 27 24 26 33
Plan uitvoeren 116 112 92 92

Monitoren 68 72 85 79

Afsluiten 5 3 1 5
Totaal 225 221 212 220

Uitstroom van dossiers (cumulatief) 34 67 141 208

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Het aantal intakes, nieuwe dossiers en de uitstroom fluctueert per maand. Het aantal intakes en de uitstroom is in de laatste maand licht toegenomen. We verwachten op termijn de instroom te kunnen beperken 

en 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:

De deelname van de regeling Meedoen (inclusief de schoolkosten voortgezet onderwijs) is iets lager dan vorig jaar. Dit kan te maken hebben met een betere arbeidsmarkt waardoor meer mensen het inkomen 

kunnen verhogen. Het gebruik van de schoolkostenregeling voortgezet onderwijs is laag maar kan nog niet worden vergeleden met voorgaande jaren. Het is niet bekend of dit te maken heeft met onbekendheid of 

omdat er geen behoefte is aan deze regeling. De definitieve cijfers zullen in de armoedemonitor nader worden verklaard.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Door wijzigingen in registratie zijn de cijfers gemuteerd ten opzichte van voorgaande tussenrapportages. De lopende dossiers zijn licht gedaald. Het aantal gestarte schuldbemiddeling, crisisinterventie en 

doorverwijzingen WSNP fluctueert over het jaar heen. 

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 en 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 dossiers – Dit is het aantal dossiers welke in 2018 beëindigd zijn.

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



JEUGDHULP Aantal cliënten jeugdhulp (op peildatum) 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018

Persoonsgebonden Budget (PGB) 24 21 19 32

Zorg in Natura (ZIN) 271 254 237 201

TOTAAL 287 268 248 220

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

Huishoudelijke hulp 304 305 309 320

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 16 16 16 16

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 214 208 205 208

waarvan Algemene Voorziening 74 81 88 96

Voorzieningen 1209 1227 1239 1270

waarvan Rolstoelvoorzieningen 167 170 175 180

waarvan Vervoervoorzieningen 902 912 920 942

waarvan Woonvoorzieningen 140 145 144 148

Begeleiding (inclusief dagbesteding) 126 128 126 135

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 19 21 17 15

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 107 107 109 120

Dagbesteding 54 53 54 61

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 6 7 5 3

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 48 46 49 58

Aantal unieke cliënten Wmo 1152 1168 1166 1187

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Het aantal intakes, nieuwe dossiers en de uitstroom fluctueert per maand. Het aantal intakes en de uitstroom is in de laatste maand licht toegenomen. We verwachten op termijn de instroom te kunnen beperken 

en 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 de vorige kwartalen is er in december sprake van een toename van het aantal clienten met een PGB. Omdat niet alle zorgaanbieders gecontracteerd zijn is gekozen voor het verstrekken van PGB's, 

zodat de hulp en ondersteuning voortgezet kunnen worden. Daarnaast is een daling in afgegeven indicaties en unieke cliënten zichtbaar. Dit komt doordat  “oude indicaties” omgezet werden naar arrangementen 

en dit op de peildatum nog niet volledig is verwerkt.

Toelichting:

• Vervoersvoorzieningen bestaat uit scootmobielen en Wmo vervoer

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

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Er is een stijgende tendens zichtbaar van de algemene voorziening huishoudelijke hulp en een dalende tendens van de ZIN huishoudelijke hulp. Deze tendens sluit aan bij het beleid. Wij hebbend drie soorten 

voorzieningen: algemene voorziening huishoudelijke hulp, ZIN: maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp, ZIN maatwerkvoorziening persoonlijke dienstverlening. De algemene voorziening huishoudelijke hulp is 

voorliggend op de ZIN maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp. Dit betekent dat de ZIN maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp langzaamaan leegstroomt. Dit als gevolg van bv overlijden, een WLZ indicatie of 

doorstroom naar de ZIN maatwerkvoorziening persoonlijke dienstverlening. 

Het aantal clienten begeleiding en dagbesteding blijft licht stijgen. Ook neemt de omvang van de indicaties toe, dus per client worden meer uren en dagdelen toegekend. Deze trend zien we terug in de uitgaven en 

niet zozeer in de clientaantallen. 


