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Jaarrapportage 2Ol7 Sociaal Domein

Voorstel

1. De jaarrapportage 2017 sociaal domein vast te stellen.
2. De jaarrappoftage 2017 sociaal domein door te leiden naar de raad met bijgevoegde
raadsi nformatiebrief.
3. De raad te informeren over de inhoud van de jaarrapportage 2077 sociaal domein door
middel van een werksessie op 4 september 2018.

Inleiding

De jaarrapportage 2017 sociaal domein geeft de stand van zaken weer in 2017 over de
uitvoering van het sociaal domein. De nadruk ligt hierbij op de drie decentralisaties op het
gebied van Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. In een aantal gevallen wordt
gerapporteerd over taken die niet tot de drie decentralisaties behoren. Dit is met name het
geval voor hulp bij het huishouden, bijstand en minimaregelingen.

De hoofdstukken over Wmo en Participatiewet worden vanuit de gemeente Weert
samengesteld. Het hoofdstuk over Jeugdhulp verwijst naar de regionale jaarrapportage,
die is opgesteld vanuit de regio Midden-Limburg.

Beoogd effect/doel

Het college en de raad informeren over de resultaten van taken op het gebied van de
Wmo, de Participatiewet en de Jeugdhulp in 2017.

Argumenten

De rapportage levert inzicht in de resultaten van de uitvoering van de gedecentraliseerde
taken in het sociaal domein.
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We verwijzen u naar de jaarrapportage 2017 sociaal domein en het document
jaarrapportage sociaal domein 20t7: de kern. De belangrijkste bevindingen per onderdeel
worden hieronder benoemd.

Wmo
. Het aantal meldingen bedroeg 1.574 in 2OL7. Het aantal aanvragen was 1 .08b. len

opzichte van 2016 is het aantal meldingen gestegen met 304 en het aantal aanvragen
met 260. Deze cijfers wijzen erop dat er sprake is van een groeiende behoefte aan
ondersteuning.

¡ Het aantal unieke cliënten met een toekenning voor begeleiding is met 160lo (88
cliënten) toegenomen ten opzichte van eind 2016. Eind 2017 ontvingen 635 cliënten
begeleiding. De grootste oorzaak is een stijging van het aantal cliënten dat individuele
begeleiding ontvangt op basis van een psychiatrische grondslag. Dit is een gevolg van
extramuralisering van zorg en verschuiving van de geestelijke gezondheidszorg naar
de Wmo. Het aantal uur dat gemiddeld is toegekend is met 7olo gestegen ten opzichte
van 2016 naar gemiddeld 2,3 uur ondersteuning per week per cliënt in 2O17.

. Het aantal cliënten met een toekenning voor hulp bij het huishouden is gedaald met
Bolo (95 cliënten) ten opzichte van eind 2016. Eind 2Ot7 maakten 1.057 cliënten
gebruik van hulp bij het huishouden. Deze afname wordt voornamelijk verklaard
doordat een groep cliënten is overgegaan naar de Wet Langdurige Zorg vanwege
veranderde wet- en regelgeving.

. Met betrekking tot Wmo begeleiding was er in 2OI7 sprake van een positief financieel
resultaat van € 925.000,-- ten opzichte van het budget van € 5,9 miljoen uit de
integratie-uitkering sociaal domein Wmo. Het resultaat is lager dan 2016. Toen
þedroeg net g z,-3 mttJoen. Het iagere resuitaat Komt met name cioor een stijging van
de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen begeleiding. De uitgaven zijn met ruim € 1

miljoen gestegen vanwege een stijging van het aantal cliënten en een stijging van het
aantal uren per cliënt.

. Voor hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen waren de
uitgaven in totaal € 3,9 miljoen. Dit was conform de begroting, die bij de tweede
bestu u rsrapportage 20 1 7 neerwaarts is bijgesteld.

. De inkomsten uit de bijdragen in de kosten (eigen bijdragen) waren iets hoger
(€ 34.000,--) dan begroot. Dit komt doordat de gevolgen van de bijstelling van de
landelijke parameters per 1 januari 2077 vooraf lastig waren in te schatten.

Pa¡-ticipatie
. De gemeente Weert heeft vanuit de Participatiewet in 2OI7 enerzijds een bijdrage

willen leveren aan de realisatie van de economische groei en het toekomstgericht
maken van de Midden-Limburgse arbeidsmarkt. Anderzijds heeft de gemeente ingezet
op kansen op volwaardig werk voor een groot deel van de bijstandsgerechtigden zodat
niemand achterop raakt. Het aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt
is dan ook gedaald ten opzichte van 2016. Eind 2016 ontvingen 1.035 huishoudens
een uitkering. Eind 2Ol7 waren dit er 969. De gemeente heeft hierop invloed kunnen
uitoefenen door de instroom beperkende en uitstroom bevorderende maatregelen die
zij heeft ingezet.

¡ In de gemeente worden de bijstandsgerechtigden na een intake ingedeeld in een
categorie die de trajectvorm bepaalt. Het merendeel van de bijstandsgerechtigden is

ingedeeld in een traject richting werk. Voor 29olo betreft het een voortraject werk en
voor 16%o directe bemiddeling.

. Mede door de inzet op de instroom beperkende maatregelen zijn er in Weert in 2Ot7
minder aanvragen voor een bijstandsuitkering ingediend ten opzichte van 2016. In
2017 waren het 285 aanvragen. In 2016 waren het er 460. In vergelijking met
andere Nederlandse gemeenten is de instroom in Weert laag.

. De uitstroom voor Weert is ten opzichte van 2016 nagenoeg gelijk gebleven. Er zijn
308 uitkeringen beëindigd. 139 uitkeringen zijn beëindigd vanwege uitstroom naar
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werk. Weert blijft ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten meer uitstroom
realiseren.
De bijstandsgerechtigden met een langere afstand tot de arbeidsmarkt worden in
eerste instantie ondersteund door regisseurs van het team Participatie. Naast
intensieve individuele begeleiding worden er door de regisseurs ook groepsgewijze
trainingen verzorgd. De overige bijstandsgerechtigden komen in een traject bij
Werk.Kom. În 2OL7 zijn 381 kandidaten vanuit Weert ingestroomd bij Werk.Kom.
De handhaving is in 2017 ten opzichte van 2016 weer opgepakt door het uitvoeren
van onderzoeken. In totaal heeft dit geleid tot € 11.478,-- aan opgelegde boetes. Het
aantal opgelegde maatregelen is afgenomen ten opzichte van 2016.
De kosten voor de bijstandsverlening zijn voor 2017 € 515.000,-- lager dan begroot.
Het tekort ten aanzien van de beschikbare BUlG-middelen vanuit het Rijk is hiermee
ook minder dan begroot. ln 2OL7 was het tekort op de BUIG afgerond € 0,5 miljoen
miljoen, terwijl het in 2016 1,3 miljoen bedroeg.
Voor het Participatiebudget zijn de uitgaven in 2077 nagenoeg conform het budget dat
vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld. Het minimale negatieve resultaat van
€ 22.OOO,-- is verrekend met de reserve Sociaal Domein.

a

a

a

Jeuqd
. In 2017 waren de twee grootste beleidsthema's:

o Voorbereiding verwerving 2018 en verder en;
o Richtinggevende notitie inkoop 2017

Daarnaast lagen de inspanningen tevens bij de tekorten in de regio.
. Het aantal hulpvragen bij de gespecialiseerde Jeugdhulp daalt in 2OL7 ten opzichte

van 2016. Het CJG ziet een toename van het aantal cliënten en hulpvragen. Dit is
conform beleid, we streven naar een verschuiving van gespecialiseerde jeugdhulp naar
de eerste lijn. Daarnaast wordt de stijging ook veroorzaakt door de extra regiefunctie
die het CJG heeft gekregen.

. Er is sinds 2015 sprake van een verschuiving ríchting Jeugdhulp voor jeugd met een
beperking. In 2015 was het aantal hulpvragen 292, in 2OI7 was dit 487.

. Het aantal jeugdigen dat GGZ en Jeugd en Opvoedhulp ontvangt daalt. Het aantal
hulpvragen GGZ in Weert daalde van 909 in 2016 naar 732in 2017. Voor Jeugd en
Opvoedhulp bedroeg het aantal hulpvragen 113 in 2016 en 92in 20L7.

. Het aantal hulpvragen en de kosten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering
dalen. Het aantal hulpvragen bedroeg in 2Ot7 92. Dit is een daling ten opzichte van
2016 met 27o/o. Deze daling wordt veroorzaakt door een teruggang van het aantal
maatregelen.

e De kosten voor het landelijk transitiearrangementl (LTA) en JeugdzorgPlus zijn voor
gemeente Weert afgenomen in 2016 en 2Ot7. Bij het landelijk transitie arrangement
gaat dit gepaard met een daling van het aantal jeugdigen in hulp, bij JeugdzorgPlus is
dit niet het geval, wel zijn de trajecten korter geworden.

r De gemeenten in de regio Midden-Limburg hebben een tekort op het budget voor
jeugdhulp. Op regionaal niveau is het tekort in2Ot7 €7.t8L.755. Dit betreft een
tekort op Midden-Limburgs niveau van -15olo ten opzichte van de baten. Dit tekort
wordt in grotere mate veroorzaakt door een daling van de budgetten dan een stijging
van de kosten. Alleen Weert en Echt-Susteren hadden in 2OI7 een positief resultaat.
Naar nadere verklaringen voor de verschillen in resultaat en ontwikkeling tussen de
gemeenten in Midden-Limburg West wordt in 2018 door een extern bureau onderzoek
gedaan.

1 Voor hele specifieke gespecialiseerde jeugdhulp wordt gebruik gemaakt van instellingen
die onderdeel zijn van het landelijk transitiearrangement. De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten heeft met deze instellingen een contract gesloten.
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Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In totaal is er binnen de gedecentraliseerde taken een positief resultaat van € 2,6 miljoen
bereikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve sociaal domein (conceptjaarrekening
2017).

Met name binnen Jeugdhulp is sprake van een positief resultaat (€ 1,8 miljoen). Voor
Wmo is het overschot € 0,9 miljoen. Bij participatie is sprake van een beperkt tekort
(€22.000,--). Bij de uitvoeringskosten Wmo en Jeugdhulp was sprake van een tekort van
€ 93.000,--.

Na tocvocging van hct rcsultaat bedraagt de reserve sociaal domein per 31 december
20L7 in de conceptjaarrekening 2OI7 C 8,5 miljoen. Hiervan wordt waarschijnlijk een deel
in 2018 gebruikt voor verevening in de regio Midden-Limburg West. Het gaat hierbij om
maximaal het financiële resultaat op Jeugdhulp in 2017 ( €1,8 miljoen). De verwachting is
dat het bedrag van € 1,8 miljoen helemaal of grotendeels nodig is, want volgens de
regionale rapportage jeugdhulp hebben de gemeenten Leudal (€ 2,L miljoen) en
Nederweert (e O,7 miljoen) tekorten op het gebied van Jeugdhulp. Deirnrtreve conclusies
over de verevening kunnen nog niet worden getrokken. Basis voor de verevening zijn de
jaarrekeningcijfers 2Ot7.Deze zijn op dit momentvoor Leudal en Nederweert bij ons niet
bekend en kunnen afwijken van de jaarrapportage. Ook is het resultaat van de andere
gemeenten op Wmo onbekend. U ontvangt in de loop van 2018 een voorstel over de
regionale verevening.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t

Comm unicatie/ partici patie

De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief inclusief de integrale
jaarrapportage en het document jaarrapportage sociaal domein 2OL7: de kern. Op 4
september 2018 wordt de jaarrapportage toegelicht in een werkbijeenkomst voor de
raadsleden.

Overleg gevoerd met

Intern:

De jaarrapportage is opgesteld door en/of in overleg met H. Jansen, G. Poell, A. Thehu, S

Brouwers, L. van Grirrrbergerr (OCSW), U. Tasirtt, M. L¿rrtbers, K. Joostetr (WIZ) en P. Vos
(Financiën & Control).

Extern

BlJlagen:
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t. Conceptraadsinformatiebrief
2. Jaarrapportage sociaal domein 2OL7: de kern
3. Jaarrapportage 2OL7 sociaal domein
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