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1. Algemeen beeld

1.1 Inhoud

Voor u ligt de jaarrapportage sociaal domein 2017. In deze rapportage ligt de nadruk op de drie 
decentralisaties. Er zijn aparte hoofdstukken gewijd aan Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp. Ook 
over andere gemeentelijke taken die niet tot de drie decentralisaties behoren wordt gerapporteerd. 
Te denken valt daarbij aan minimaregelingen en hulp bij het huishouden. 

In dit algemeen inleidend hoofdstuk worden de ontwikkelingen binnen het sociaal domein 
beschreven. Ook worden De Vraagwijzer en klachten en bezwaar hier uitgelicht, omdat dit zowel 
op de Wmo als Participatiewet en Jeugdwet betrekking heeft. Tevens wordt in dit hoofdstuk een 
algemeen financieel beeld gegeven. Hoofdstuk 2 geeft de rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 
weer. Hoofdstuk 3 rapporteert over de Participatiewet. Tot slot bevat hoofdstuk 4 de rapportage 
Jeugdhulp.
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1.2 Ontwikkelingen sociaal domein

Het sociaal domein is ook in 2017 volop in beweging. In het derde jaar na de decentralisatie 
wordt niet alleen uitvoering gegeven aan de taken die naar de gemeenten gedecentraliseerd zijn 
maar worden ook met een programmatische aanpak ingrijpende wijzigingen aan de bestaande 
werkwijze voorbereid. De uitgangspunten in het door de gemeenteraad in 2016 vastgestelde kader 
“Verwerven in de transformatie van het sociale domein” zijn uitgewerkt in een allesomvattende 
nieuwe aanpak. Deze aanpak zal vanaf 1 januari 2018 in de drie gemeenten in Midden-Limburg West 
worden ingevoerd. De uitgangspunten voor de nieuwe aanpak zijn in 2016 op Midden-Limburgse 
schaal ontwikkeld. De uitvoering daarvan zal echter alleen in de drie gemeenten in Midden-Limburg 
West plaatsvinden. De vier gemeenten in Midden-Limburg Oost hebben besloten de in het kader 
vastgelegde koers nog niet te volgen.

De economie trekt aan en dat zorgt voor werkgelegenheid. Het aantal huishoudens met een 
bijstandsuitkering is dan ook met 66 huishoudens gedaald ten opzichte van 2016. Mede door 
de inzet op instroom beperkende maatregelen zijn er in Weert 175 minder aanvragen voor een 
bijstandsuitkering ingediend in 2017 ten opzichte van 2016. In vergelijking met andere gemeenten 
in Nederland is de instroom in Weert laag. De uitstroom in 2017 is nagenoeg gelijk gebleven aan de 
uitstroom in 2016. Weert blijft ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten meer uitstroom 
realiseren. 

Samenwerking
In 2016 is een convenant afgesloten tussen de gemeenten in Midden-Limburg West (Weert, Leudal 
en Nederweert) met betrekking tot regionale samenwerking Wmo en Jeugd. De samenwerking 
tussen deze gemeenten binnen het sociaal domein is geïntensiveerd. De verwerving vanaf 2018 
en vernieuwing daarbinnen wordt in samenwerking voorbereid en uitgevoerd. Tevens worden 
andere onderwerpen voor toekomstige samenwerking verkend. De samenwerking in de brede 
regio Midden-Limburg wordt voortgezet op relevante onderdelen. De Participatiewet wordt op 
Midden Limburgs niveau uitgevoerd.

Ruimte voor transformatie
Het doel van de transformatie is dat mensen zoveel mogelijk, maar wel naar eigen vermogen, 
meedoen in de maatschappij en dat zij zo zelfstandig mogelijk hun leven inrichten. Met andere 
woorden, het maatschappelijke effect van een geslaagde transformatie is een samenleving 
die bestaat uit participerende inwoners, met aandacht en zorg voor elkaar zodat iedereen zo 
zelfstandig als mogelijk functioneert. De transformatie vindt plaats op alle niveaus waarop 
inwoners ondersteund worden bij de maatschappelijke participatie. De focus voor de gemeente 
is op dit moment de transformatie binnen maatwerkvoorzieningen omdat binnen het sociaal 
domein daar op dit moment de meeste kosten worden gemaakt. Wegens regionale tekorten op 
het gebied van Jeugdhulp is de behoefte om de transformatie te versnellen. Daarvoor is in 2017 de 
Richtinggevende notitie inkoop 2017 Jeugdhulp vastgesteld.

Binnen de nieuwe werkwijze komt meer ruimte voor transformatie binnen maatwerkvoorzieningen. 
Deze ruimte wordt gecreëerd door de relatie met de dienstverlening door aanbieders anders 
vorm te geven. Niet langer zijn aanbieders gebonden aan vooraf beschreven producten waarin 
onvoldoende ruimte aanwezig is om ondersteuning anders vorm te geven. In plaats daarvan 
wordt op cliënt niveau, afhankelijk van de te behalen resultaat een vast bedrag per periode of per 
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resultaat toegekend. Daarmee kan de aanbieder in samenspraak met de inwoner een individueel 
plan maken dat is toegesneden op de behoefte van de inwoner.

Innovatieprojecten
In het kader van de transformatie en innovatie heeft de raad voor 2016 en 2017 vanuit de reserve 
maatschappelijke doeleinden € 100.000 per jaar gereserveerd voor doorbraakprojecten. Dit 
gebeurde op basis van de prioriteiten in de begroting 2016. Deze projecten hebben als doel 
bij te dragen aan de transformatie binnen het sociaal domein. Het doel is te stimuleren dat 
barrières en schotten worden geslecht, processen worden gemoderniseerd, samenwerking wordt 
geïntensiveerd en de kwaliteit in de keten rond de inwoner centraal staat. In 2017 is een tweede 
tranche aan doorbraakprojecten uitgezet. Deze keer is de doelgroep uitgebreid en kunnen ook 
verenigingen en zelfs individuele inwoners goede ideeën aanreiken om de transformatie in het 
sociaal domein te stimuleren. 

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Onderdeel van het Wmo-beleidsplan is het zorgen voor maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen. Deze taken zijn aan de centrumgemeente Venlo gemandateerd. De centrumgemeente 
ontvangt de middelen voor deze taken voor de regio Noord- en Midden-Limburg. De 
centrumgemeente zorgt voor een regionale rapportage over 2017, die op dit moment nog niet 
gereed is. Zodra deze beschikbaar is, wordt de rapportage doorgeleid naar de raad. 
In 2017 is veel tijd geïnvesteerd in de voorbereidingen op het nieuwe verdeelmodel Wmo. Bij de 
invoering van dit nieuwe objectieve verdeelmodel Wmo krijgen alle gemeenten zelf middelen voor 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De Midden-Limburgse gemeenten verkennen hoe 
deze taken gezamenlijk, dus zonder Noord-Limburg, kunnen worden opgepakt. Het verdeelmodel 
zou op 1-1-2020 ingaan, maar is uitgesteld.

Veilig thuis
Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg functioneert sinds 1 mei 2016 als zelfstandige stichting 
onder Bureau Jeugdzorg Limburg. Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg is gehuisvest in Venlo en 
Roermond en bedient 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Veilig Thuis is een belangrijke 
speler in de keten huiselijk geweld en kindermishandeling. 

- Inspectie Jeugdzorg en Gezondheidszorg 
Op 16 februari 2017 hebben de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg een 
inspectiebezoek gebracht aan Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg. Het onderzoek richtte zich 
met name op de kwaliteit van het doen van onderzoek en het inzetten van vervolgtrajecten. Veilig 
Thuis voldeed aan 25 van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader. Echter had Veilig Thuis op 
het moment van onderzoek een wachtlijst voor het starten van onderzoeken en daarom was het 
oordeel matig. Op basis van deze beoordeling is er een verbeterplan ingediend bij de Inspecties. 
Het verbeterplan bestaat voornamelijk uit het uitbreiden van capaciteit. In 2016 is al geconstateerd 
dat de formatie niet toereikend is om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Inspecties. 
Daarom hebben de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg besloten om vanaf 2017 meer 
subsidie toe te kennen, zodat de formatie op orde kan worden gebracht. Sinds 1 april 2017 is dit 
het geval en kan worden voldaan aan de door de Inspecties gestelde verwachtingen. Hierdoor is de 
beoordeling omgezet van matig naar voldoende. 
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- Overheveling medewerkers 
In 2017 is geconstateerd dat het totale personeel dat werkzaam is bij Veilig Thuis Noord- en 
Midden-Limburg in dienst is van de stichting Bureau Jeugdzorg Limburg. Om invulling te geven aan 
één van de subsidievoorwaarden dient een substantieel deel van het personeel van Veilig Thuis te 
worden ondergebracht in de stichting Veilig Thuis. Per 1-1-2018 zijn de maatschappelijk werkers en 
de vertrouwensartsen in dienst getreden van de stichting Veilig Thuis.

- Veilig Thuis en de samenwerking met lokale teams
Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg heeft vanaf de start samenwerkingsafspraken gemaakt 
met alle gemeenten/lokale teams binnen het werkgebied en het Veiligheidshuis Midden-Limburg. 
Deze zijn ‘organisch’ tot stand gekomen en worden continue gemonitord en indien nodig bijgesteld. 
De afspraken voldoen aan de eisen van de Inspectie. 

Door verschuiving van rollen is in 2017 door Veilig Thuis, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het 
Algemeen Maatschappelijk Werk en het Veiligheidshuis veel geïnvesteerd in de onderlinge 
samenwerking.

In de regionale jaarrapportage jeugd in de bijlage wordt het gebruik cijfermatig onderbouwd.

1.3 De Vraagwijzer
In 2017 heeft De Vraagwijzer 12.537 vragen beantwoord en daarmee voorzien in een behoefte aan 
informatie en advies.  

In 2017 zijn er bij De Vraagwijzer 12.537 vragen binnengekomen. Het aantal blijft hiermee nagenoeg 
constant met 2016 (13.691 vragen1). Het grootste deel (58%) van de contacten verloopt telefonisch 
en het aandeel van de Participatiewet is het grootst (47%). 

De Vraagwijzer en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De Vraagwijzer is het eerste contact met de gemeente van een inwoner die informatie en/of advies 
vraagt op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Een inwoner kan via e-mail, 
telefoon of persoonlijk contact leggen. 

Voor Jeugdhulp vervult het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) deze rol. Het CJG beantwoordt 
vragen van ouders en kinderen in het kader van preventie activiteiten. Daarnaast verzorgt het CJG 
themabijeenkomsten, workshops, lezingen, cursussen en gastlessen.

1     Cijfers conform de jaarrapportage 2016. De cijfers die zijn gerapporteerd in de tweede kwartaalrapportage Wmo 2017 over 2016 bleken incorrect.

Aantal hulpvragen De Vraagwijzer 2017
Participatiewet 5.857

Wmo 3.553
Algemeen/overig 3.127
Totaal 12.537



Jaarrapportage Sociaal Domein 2017 -  pagina 8

Het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) heeft met preventieve activiteiten op Midden-Limburgse 
schaal 3.796 personen bereikt. In 2016 waren dit er nog 2.696. Daarvan betrof het in 2017 in 450 
gevallen een individuele vraag.

1.4 Klachten, bezwaar en beroep
Het aantal klachten, bezwaar- en beroepschriften was in 2017 laag vergeleken met 2016.

Het aantal klachten, bezwaren en beroepschriften was over gehele linie in 2017 aanzienlijk lager 
dan in 2016. Naar de oorzaak van het lagere aantal klachten, bezwaar- en beroepschriften is geen 
nader onderzoek gedaan.

Wmo 
Er is één klacht binnengekomen in 2017. 

In totaal zijn in 2017 negen bezwaren ontvangen. Deze hadden zowel betrekking op Wmo 
begeleiding als op de ‘oude’ Wmo taken. Dit is een sterke daling ten opzichte van 2016, toen er 
40 bezwaarschriften zijn ingediend. Vijf bezwaarschriften zijn gegrond verklaard. Twee waren er 

Kanalen - procentuele verdeling 2017
De Vraagwijzer

Aard vragen - procentuele verdeling 2017
De Vraagwijzer

Telefoon 
58%

Algemeen/
Overig 
25%

Balie 
23% Wmo

28%

E-mail
19% Participatiewet

47%

Klachten, bezwaar en beroep
In de uitvoering van de Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp kunnen meningsverschillen ontstaan. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het hoe en het wat. Meningsverschillen over het hoe, 
ofwel aspecten van bejegening, kunnen zich uiten als klacht. Meningsverschillen over het wat, de 
inhoud van het besluit, kunnen zich uiten als bezwaar. Wanneer iemand het niet eens is met de 
beslissing op het bezwaar, is het mogelijk om in beroep te gaan bij de rechtbank.
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ongegrond, één aanvraag is ingetrokken en één bezwaar is doorgezet naar de afdeling, waarna een 
nieuw onderzoek heeft plaatsgevonden.

Er is één beroepschrift ontvangen in 2017. Dat wordt in 2018 afgehandeld. Eén beroepschrift is 
over 2016 afgehandeld. Deze is gegrond verklaard.

Participatie 
Er is één klacht binnengekomen in 2017.

44 personen hebben een bezwaarschrift ingediend. Dit is een stuk minder dan in 2016. Toen waren 
dat er 102. In onderstaande grafiek zijn de beslissingen op de bezwaren weergegeven.

 * PW inclusief IOAW, schulddienstverlening en BBZ (per elk één bezwaarschrift)2 

9 personen zijn in 2017 in beroep gegaan. Drie zaken zijn afgerond. Hiervan is één beroep 
ingetrokken, één niet-ontvankelijk verklaard en één was ongegrond. 
 
Jeugdhulp 
In 2017 zijn vier bezwaren binnenkomen. In 2016 waren het zes bezwaren. Eén bezwaar 
is ingetrokken en drie zijn nog in behandeling. Eén persoon is in 2017 in beroep gegaan na de 
beslissing op het bezwaar. 

Klachten omtrent de Jeugdhulp komen binnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
jeugdhulpaanbieders en het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). 

1.5 Financiën
2017 resulteerde in een positief resultaat van € 2,6 miljoen ten opzichte van het beschikbare budget 
uit de integratie-uitkering sociaal domein. Dit bedrag wordt in de jaarrekening 2017 in eerste instantie 
toegevoegd aan de reserve sociaal domein, maar na vaststelling van de jaarrekening vindt verevening 
op het gebied van jeugdhulp plaats in de regio Midden-Limburg West. Dit leidt tot een onttrekking uit 
de reserve sociaal domein met een maximum van € 1,8 miljoen, het resultaat op jeugdhulp. Rekening 
houdend met verevening wordt uiteindelijk over 2017 een bedrag overgehouden tussen de € 0,8 en € 2,6 
miljoen.

Overzicht afgehandelde bezwaarschriften m.b.t. PW/IOAW/BBZ

Ontvangen in 
2017

Nog niet afge-
handeld

Afge-
handeld

Gegrond Onge-
grond

Niet 
ontvankelijk

Inge-
trokken

Onbekend

PW* 44 2 42 6 22 2 6 6

2     PW is afkorting voor Participatiewet, IOAW voor Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers en BBZ 
voor Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.
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Op basis van de realisatie nieuwe taken in de jaarrekening 2017 is een positief resultaat behaald van 
€ 2,6 miljoen ten opzichte van de beschikbare middelen. Dit resultaat heeft betrekking op:

Resultaat
Wmo Begeleiding      €    925.000,--
Participatie       € -/- 22.000,--
Jeugdhulp*       €  1.800.000,-- (inleg verevening)
Uitvoeringskosten Wmo en Jeugd    € -/- 93.000,--
Totaal (storting reserve sociaal domein vóór verevening) €  2.610.000,-- (vóór verevening)

* Het resultaat jeugdhulp dat in de jaarrekening en hierboven is opgenomen (€ 1,8 miljoen) wijkt af van het resultaat voor Weert in 
de regionale Jeugdrapportage jaar 2017 in hoofdstuk 4 (€ 1,2 miljoen). Dit komt doordat de regionale rapportage puur betrekking 
heeft op cijfers uit 2017. In het jaarrekeningresultaat voor Weert zijn daarnaast ook afrekeningen over eerdere jaren meegenomen. 
Het gaat hierbij om lagere subsidieafrekeningen dan verwacht en de definitieve verevening over 2015 die lager was dan waarmee 
in eerdere jaren rekening is gehouden.

De stand van de reserve sociaal domein bedraagt per 31 december 2017 in de conceptjaarrekening 
2017 € 8,5 miljoen. Maximaal € 1,8 miljoen hiervan wordt ingelegd voor verevening in de regio 
Midden-Limburg West. De verwachting is dat dit bedrag helemaal of grotendeels nodig is, want 
volgens de regionale rapportage jeugdhulp hebben de gemeenten Leudal (€ 2,1 miljoen) en 
Nederweert (€ 0,7 miljoen) tekorten op het gebied van jeugdhulp. Definitieve conclusies over de 
verevening kunnen nog niet worden getrokken. Basis voor de verevening zijn de jaarrekeningcijfers. 
Deze zijn op dit moment voor Leudal en Nederweert bij ons niet bekend en kunnen afwijken van 
de jaarrapportage. Ook is het resultaat van de andere gemeenten op Wmo onbekend.

In vergelijking met 2016 valt vooral op dat de uitgaven bij Wmo begeleiding sterk zijn gestegen en 

Middelen sociaal domein
De gemeente ontvangt van het Rijk middelen via de integratie-uitkering sociaal domein voor 
Wmo begeleiding, Jeugdhulp en Participatie (re-integratie bijstandsgerechtigden, re-integratie 
nieuwe doelgroepen en Wet Sociale Werkvoorziening). In de begroting van de gemeente Weert 
wordt dit budgettair neutraal verwerkt. Afwijkingen ten opzichte van de beschikbare middelen 
worden verrekend met de reserve “sociaal domein”.

De Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) betreft het inkomensdeel 
van de Participatiewet. Dit budget wordt ingezet voor uitkeringen en loonkostensubsidies. De 
gemeente Weert kampt met tekorten op dit budget, welke worden aangevuld vanuit de algemene 
middelen. 

De gemeenten in de regio Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) hebben besloten 
de kosten van jeugdhulp 2017 te verevenen. Daarbij is afgesproken dat een tekortgemeente eerst 
zelf verevent met een eventueel positief resultaat op Wmo begeleiding. Het resterende tekort 
wordt daarna ingebracht voor de regionale verevening. Een voordeelgemeente legt maximaal 
haar positieve saldo op jeugdhulp in voor verevening. 
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bij Jeugdhulp zijn gedaald. Bij Jeugdhulp heeft dit voor een deel betrekking op afrekeningen over 
eerdere jaren die lager zijn uitgevallen dan waarmee rekening was gehouden. Dit verschil komt ten 
gunste van het resultaat in 2017.  

* Dit is het bedrag voor participatie re-integratie uit de integratie-uitkering, dus exclusief Wsw.

In de volgende hoofdstukken worden de financiële resultaten per onderwerp toegelicht en worden 
ook de financiële resultaten behandeld op de onderwerpen die niet tot de drie decentralisaties 
behoren. Uitvoeringskosten hebben betrekking op zowel Wmo als Jeugdhulp en komen daarom 
hier aan bod.  

Uitvoeringskosten Wmo en Jeugd
Van het budget voor Wmo nieuwe taken en het budget voor Jeugdhulp is in totaal structureel jaarlijks 
€ 900.000,-- gereserveerd voor uitvoeringskosten. Dit budget was in 2017 niet toereikend. Er is 
€ 993.000,-- uitgegeven aan uitvoeringskosten.  

De uitvoeringskosten bevatten uitgaven voor bijvoorbeeld:
• Consulenten / regisseurs
• Beleidscapaciteit
• Contract management en inkoop
• Business control en informatieanalyse
• De Vraagwijzer
• ICT
• Administratie en facturatie

In 2017 zijn noodzakelijke uitgaven gedaan voor de nieuwe inkoop vanaf 2018. Ook zijn kosten 
gemaakt ten behoeve van voorbereiding van een decentralisatie van beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang. Dit wordt nu nog uitgevoerd door gemeente Venlo. Door de diverse 
ontwikkelingen is er sprake van structureel hogere uitvoeringskosten.

Budget en uitgaven 2016 en 2017 per decentralisatie en uitvoering Wmo en Jeugdhulp

€ 10.000.000

€ 8.000.000

€ 6.000.000

€ 4.000.000

€ 2.000.000

€ -
Wmo Participatie* Jeugdhulp Uitvoering Wmo en 

Jeugdhulp

Budget 2016  Uitgaven 2016    Budget 2017     Uitgaven 2017 
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 2. Rapportage Wmo 2017

Samenvatting

Deze rapportage geeft een beeld van de uitvoering van de Wmo in 2017, met name op het gebied 
van maatwerkvoorzieningen. Puntsgewijze bevindingen:

• Het aantal meldingen bedroeg 1.574 in 2017. Het aantal aanvragen was 1.086. Ten 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 16% (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 7% gestegen ten opzichte van 2016 naar gemiddeld 2,3 
 uur ondersteuning per week per cliënt in 2017.
• Het aantal cliënten met een toekenning voor hulp bij het huishouden is gedaald met 8% 
 (95 cliënten) ten opzichte van eind 2016. Eind 2017 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 2017 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 bedroeg het €2,3  
 miljoen. Het lagere resultaat komt met name door 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 
 bestuursrapportage 2017 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 2017 vooraf lastig waren in te schatten. 
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2.1 Inleiding

Conform het Wmo beleid (Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2019: Aan de 
slag met de transformatie) streeft de gemeente naar een vitale samenleving, waar inwoners zoveel 
mogelijk zelf of met hun eigen netwerk regelen (nulde lijn). Is eigen kracht (tijdelijk) niet voldoende, 
dan ondersteunt de gemeente met algemene voorzieningen (eerste lijn) of maatwerkvoorzieningen 
(tweede lijn). Dit wordt geïllustreerd met onderstaande figuur uit het beleidsplan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen dit kader behandelt deze rapportage voornamelijk de maatwerkvoorzieningen. Ook de 
toegang tot beschermd wonen blijft in deze rapportage buiten beschouwing, omdat deze tot 
2020 gemandateerd is aan de centrumgemeente Venlo. 

Over de ervaringen van Wmo-cliënten wordt separaat gerapporteerd. In het najaar van 2017 is 
gecommuniceerd over het cliëntervaringsonderzoek Wmo en de kwaliteitscontroles hulp bij het 
huishouden. Beide onderzoeken toonden aan dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over 
de uitvoering van de Wmo. 80% gaf aan dat de ondersteuning bijdraagt aan hun kwaliteit van 
leven en 85% geeft aan dat ze zich hierdoor beter zelf kunnen redden.

Inwoners zo spoedig mogelijk weer op eigen kracht in de eigen leefomgeving: 
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In de rapportage worden cijfers van 2017 in een context geplaatst door ook informatie van 2016 
hiernaast te plaatsen. 2015 was voor de nieuwe taken een overgangsjaar en cliëntgegevens 
kwamen laat voor de gemeente beschikbaar. Daardoor bieden deze cijfers niet altijd een goed 
vergelijkingskader en worden ze in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. 

Leeswijzer
Allereerst geeft de rapportage een toelichting op het proces van toegang tot de Wmo-
maatwerkvoorzieningen. Hierin wordt ingegaan op het aantal meldingen, aanvragen en 
toekenningen in 2017. Daarna wordt de ontwikkeling van kosten weergegeven per onderdeel 
binnen de Wmo.  

2.2 Indicatoren per fase
Deze rapportage bevat indicatoren per fase in het proces van toegang tot de Wmo. Onderstaande 
tabel geeft de verschillende fasen in het proces, de indicatoren en de betekenis van deze indicatoren 
weer. In bijlage 1 zijn de processtappen nader toegelicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase in procesontwerp Gemeten indicatoren Betekenis voor 

1. Informatie en advies
(De Vraagwijzer)

Aantal informatievragen die 
terecht komen bij De Vraagwi-
jzer verdeeld naar aandachts-
gebied.

Geeft inzicht in de infor-
matiebehoefte van de in-
woners.

2. Melding en gesprek Aantal meldingen voor 
maatwerkvoorzieningen.

Geeft inzicht in de mate 
waarin inwoners worden 
bezocht voor een gesprek 
in de thuissituatie en de 
integrale ondersteuningsbe-
hoefte in kaart wordt ge-
bracht.

3. Aanvraag Aantal aanvragen voor 
maatwerkvoorzieningen.

Geeft inzicht in de mate 
waarin uit de melding en het 
gesprek een aanvraag voor 
een maatwerkvoorziening 
volgt.

4. Levering Aantal toekenningen (in-, 
door- en uitstroom cliënten).

Verdeling Zorg in natura en 
persoonsgebonden budget-
ten.

Geeft inzicht in de mate 
waarin aanvragen worden 
toegekend.

Geeft inzicht in de verdeling 
tussen leveringsvormen. 
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2.2.1 Fase 1: Informatie en advies
Het eerste contact van een inwoner verloopt via De Vraagwijzer. In 2017 kwamen 3.500 Wmo-
gerelateerde vragen binnen. 

Vragen die aan de Wmo gerelateerd zijn komen binnen bij De Vraagwijzer. De Vraagwijzer verwijst 
een inwoner of draagt deze over. Dit kan zijn naar een voorliggende voorziening, zoals een 
huiskamerproject, of een algemene voorziening, zoals een maaltijdservice. Als De Vraagwijzer de 
inwoner niet voldoende kan helpen, kan de inwoner een Wmo-melding doen. 

Het aantal Wmo-gerelateerde vragen was afgerond 3.500 in 2017.

2.2.2 Fase 2 en 3 : Melding en aanvraag 
Het aantal meldingen en aanvragen in 2017 was hoger dan in 2016. Dit lijkt te wijzen op een grotere 
behoefte aan ondersteuning.

Een melding kan worden gedaan door een inwoner die nog geen voorziening heeft, maar ook door 
een bestaande cliënt, bijvoorbeeld voor wijziging of verlenging van de voorziening. Als een melding 
is gedaan verricht de gemeente onderzoek middels het keukentafelgesprek. Na onderzoek kan 
blijken dat de vraag niet met een maatwerkvoorziening hoeft te worden opgelost, omdat er een 
andere oplossing beschikbaar is. Als blijkt dat voor iemand wel een maatwerkvoorziening nodig is, 
volgt een aanvraag. 

Bovenstaande tabel geeft het aantal meldingen en aanvragen in 2016 en 2017 weer. Tot en met de 
eerste helft van 2017 is een stijgende lijn zichtbaar in zowel het aantal meldingen als aanvragen. 
In de tweede helft van 2017 lijkt het aantal te stabiliseren. Deze cijfers laten zien dat er mogelijk in 
2017 een grotere behoefte was aan ondersteuning dan in 2016.

2.2.3 Fase 4: Levering 
Nadat de gemeente een aanvraag toekent kan de inmiddels cliënt geworden inwoner gebruik 
maken van één of meerdere voorzieningen. Deze voorzieningen worden onderverdeeld in de 
categorieën begeleiding, hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen. 
Levering vindt plaats in de vorm van zorg in natura (waarbij de gemeente de zorg in koopt) of als 
persoonsgebonden budget (pgb) (waarmee de cliënt zelf een aanbieder inschakelt). Hier wordt in 
de volgende paragrafen nader op ingegaan. 

2.2.3.1 Begeleiding
Het aantal unieke cliënten met begeleiding is eind 2017 16% hoger dan eind 2016. Er is een groeiende 
behoefte aan ondersteuning vanuit de Wmo. Deze stijging wordt voornamelijk verklaard door een stijging 
van het aantal cliënten dat gebruik maakt van individuele begeleiding op basis van een psychiatrische 
grondslag. Tevens is de omvang van het toegekende aantal uur begeleiding gemiddeld met 7% gestegen. 
In de gemeente Weert ontvangen gemiddeld meer inwoners begeleiding dan in andere gemeenten in 
dezelfde grootteklasse.

Aantal 2016 1e helft 2016 2e helft 2017 1e helft 2017 2e helft

Meldingen 581 689 794 780

Aanvragen 302 524 556 530
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De tabel hiernaast geeft het aantal cliënten weer met een actieve toekenning in het jaar 2016 
respectievelijk 2017. Beginstand geeft het aantal bestaande cliënten begeleiding weer bij aanvang 
van de periode. Instroom betreft het aantal nieuwe cliënten in de betreffende periode. Het gaat bij 
instroom om het aantal cliënten dat voor het eerst een toekenning voor begeleiding heeft. Iemand 
kan al wel beschikken over een toekenning voor hulp bij het huishouden of een woon-, rolstoel-, 
of vervoersvoorziening. Uitstroom geeft het aantal personen weer waarvan de toekenning in die 
periode is beëindigd. 

Bij aanvang van 2017 waren er 547 cliënten met een toekenning, doorstroom vanuit 2016. In 2017 
is het aantal cliënten toegenomen. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek. 
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Begeleiding unieke cliënten met toekenningen

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

2016 465 219 137 547

2017 547 255 167 635

Wmo begeleiding
Begeleiding is ondersteuning die mensen nodig hebben bij activiteiten in het dagelijks leven die 
gericht zijn op meedoen in de maatschappij. De begeleiding kan individueel, in groepsverband 
of in combinatie worden aangeboden. Ook kortdurend verblijf kan worden ingezet als vorm van 
respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten. 



 
 
 
 
 
 
 

Bovenstaande grafiek illustreert tevens de verhouding tussen Zorg in Natura (ZIN) en 
persoonsgebonden budgetten (pgb). Het aantal ZIN cliënten stijgt in 2017. Doordat het aantal pgb 
cliënten nagenoeg hetzelfde blijft, wordt het aandeel ZIN cliënten verhoudingsgewijs groter. Het 
lijkt erop dat men de ondersteuningsbehoefte kan vervullen middels het brede aanbod van zorg 
in natura.

Het grootste deel van de cliënten maakt gebruik van individuele begeleiding (72%). Hiervan ontvangt 
de meerderheid ondersteuning vanwege psychiatrische problematiek: 70% van de individuele 
begeleiding is om deze reden toegekend. Dit is ook de groep die hoofdzakelijk verantwoordelijk 
is voor de groei in de afgelopen periode. Waarschijnlijk komt dit doordat er een verschuiving 
plaatsvindt van ondersteuning vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) naar de Wmo en er 
extramuralisering van zorg plaatsvindt. Dit is een landelijk beeld. Er vindt bij diverse gemeenten 
meer instroom plaats van relatief zwaardere cliënten die buiten andere wettelijke kaders vallen 
onder invloed van beleid gericht op ambulantisering van GGZ en langer thuis wonen3.

In Weert ontvangen gemiddeld meer inwoners begeleiding dan in andere gemeenten in dezelfde 
grootteklasse. In Weert ontvangen 14 inwoners per 1.000 inwoners een maatwerkvoorziening 
begeleiding via de Wmo. In de benchmarkgemeenten is dat aantal 11 per 1.000 inwoners4. Hier 
kunnen diverse redenen aan ten grondslag liggen, zoals bevolkingssamenstelling, beleid en de 
beschikbaarheid van andere voorzieningen. De redenen zijn nog niet onderzocht. 
 
De groep cliënten stijgt niet alleen in omvang, maar heeft ook een grotere ondersteuningsvraag. 
Het aantal uur begeleiding dat is toegekend aan een cliënt is tussen 2016 en 2017 gemiddeld 
met 7% gestegen. Er werd gemiddeld 2,3 uur ondersteuning per week toegekend. Het aantal uur 
ondersteuning varieert per cliënt afhankelijk van diens persoonlijke situatie.

2.2.3.2 Hulp bij het huishouden
Het aantal cliënten dat in 2017 hulp bij het huishouden ontving is gedaald met 8 % ten opzichte van 
2016. Dit wordt grotendeels verklaard doordat cliënten zijn overgestapt naar de Wet Langdurige Zorg 
(WLZ) wegens veranderde regelgeving. Gemiddeld ontvangen in de gemeente Weert meer inwoners hulp 
bij het huishouden dan in andere gemeenten met dezelfde grootteklasse.

 
 
 

Zorg in natura of persoonsgebonden budget
Ondersteuning vindt plaats in de vorm van zorg in natura (waarbij de gemeente de zorg inkoopt) 
of als persoonsgebonden budget (pgb) (waarmee de cliënt zelf een aanbieder inschakelt). De cliënt 
mag zelf kiezen, mits de cliënt in staat is de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken 
op verantwoorde wijze uit te voeren. De gemeente informeert de cliënt over de mogelijkheden en de 
gevolgen van de keuze.

3     Cebeon, Sociaal domein tussen transitie en vernieuwing: Ontwikkeling gemeentelijke bestedingen 2015-2016, 1 december 2017.
4     Gemeentelijke monitor sociaal domein 1e halfjaar 2017 (conceptcijfers), waarstaatjegemeente.nl

Hulp bij het huishouden
Er zijn twee vormen van hulp bij het huishouden.
- Hulp bij het huishouden 1 betreft huishoudelijke werkzaamheden, ook wel basis genoemd.
- Hulp bij het huishouden 2 is hulp bij de organisatie van het huishouden, ook wel plus genoemd. 
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De tabel hierboven laat het aantal cliënten zien met een actieve toekenning voor hulp bij het 
huishouden in 2016 en 2017. Het aantal unieke cliënten met een toekenning laat een dalende lijn 
zien. In 2017 is het aantal cliënten met 8% gedaald. Een verklaring hiervoor is dat een grote groep 
(45 cliënten) is overgegaan naar de WLZ. Dit was een eenmalige verschuiving vanwege gewijzigde 
wet- en regelgeving. Vanaf 2015 is een aantal cliënten overgestapt naar de Huishoudelijke Hulp 
Toelage regeling, waarvoor geen toekenning benodigd is. Deze regeling is in 2017 beëindigd. Een 
deel van de inwoners die van de regeling gebruik maakten, is per januari 2018 overgestapt naar de 
Wmo. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van het aantal cliënten met een toekenning voor 
hulp bij het huishouden vanaf 2018.

In Weert ontvingen 26 per 1.000 inwoners hulp bij het huishouden. Gemiddeld in gemeenten 
met dezelfde grootteklasse bedroeg dit 21 per 1.000 inwoners5. De oorzaak hiervan is niet 
onderzocht. Wel lijkt dit slechts voor een klein deel verklaard te kunnen worden door een 
andere leeftijdssamenstelling. Weert telt 0,9% meer inwoners boven de 75 jaar dan de 
benchmarkgemeenten.

Bovenstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer van het aantal cliënten Hulp bij het Huishouden 
en de verdeling tussen Zorg in Natura en persoonsgebonden budgetten. Het aantal cliënten met 

5     Gemeentelijke monitor sociaal domein 1e halfjaar 2017 (conceptcijfers), waarstaatjegemeente.nl
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een persoonsgebonden budget blijft nagenoeg gelijk en is relatief laag.

2.3 Financiën

Eerst wordt ingegaan op de financiële situatie met betrekking tot de ‘nieuwe’ taken Wmo. Daarna 
komen de ‘oude’ Wmo-taken aan bod. 

2.3.1 Nieuwe taken Wmo 
In 2017 was het resultaat voor de nieuwe taken Wmo € 925.000,--. Dit is lager dan in 2016 (€ 2,3 miljoen). 
Het grootste verschil wordt veroorzaakt door een stijging van de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen 
begeleiding met ruim € 1 miljoen.

Uitgangspunt voor de uitgaven binnen de “nieuwe” Wmo-taken, is dat deze plaatsvinden binnen 
het beschikbare budget uit de integratie-uitkering sociaal domein Wmo. Eventuele afwijkingen ten 
opzichte van de beschikbare middelen per jaareinde worden verrekend met de reserve sociaal 
domein.

De baten voor 2017 uit de integratie-uitkering sociaal domein Wmo inclusief suppletie-
cumulatieregeling vormen op basis van de septembercirculaire 2017 € 6.9 miljoen. Dit is iets lager 
dan in 2016. Toen bedroegen de baten € 7,0 miljoen. 

Over 2017 waren de uitgaven € 5,9 miljoen afgerond. Er ontstaat een positief resultaat van 
€ 925.000 wat wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein. In 2016 is € 2,3 miljoen 
toegevoegd aan de reserve vanuit Wmo. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere 
uitgaven voor maatwerkvoorzieningen dan in 2016 (ruim € 1 miljoen). Daarnaast is een deel van het 
budget besteed aan derving van inkomsten uit eigen bijdragen vanwege een landelijke verlaging 
van de eigen bijdrage (ongeveer € 267.000,--) en een lager budget voor 2017 dan voor 2016 
(€ 154.000,--).

De uiteindelijke realisatie wijkt af van de prognose in de 3e kwartaalrapportage Wmo. Dit heeft een 
aantal oorzaken: 
• Verschuiving van een deel van de uitgaven naar uitvoeringskosten. 
• Een bijdrage over 2016 voor begeleiding in het verlengde van de maatschappelijke opvang 
 was niet opgenomen in de prognose. 
• De uitgaven voor de pilot integrale samenwerking in het sociaal domein waren € 37.000,--
 lager dan begroot. Eén reden was uitval van de projectleider. Daarnaast was er een budget  
 gereserveerd voor noodzakelijke dienstverlening die niet gefinancierd kon worden uit 
 reguliere middelen. In de praktijk is hiervan nauwelijks gebruik gemaakt, omdat huidige wet- 
 en regelgeving voldoende mogelijkheden bood. 
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Onderstaande grafiek laat zien hoe de uitgaven zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld ten 
opzichte van het beschikbare budget.

2.3.1.1 Wmo Begeleiding Maatwerkvoorzieningen Zorg in natura
De uitgaven voor maatwerkvoorzieningen begeleiding ZIN waren in 2017 ongeveer een miljoen 
hoger dan in 2016 door voornamelijk een stijging van het aantal toekenningen. Ook een hogere 
intensiteit van ondersteuning, indexering van tarieven en relatieve verschuivingen tussen producten 
waren van invloed op de kostenstijging.        
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Bovenstaande grafiek geeft een beeld van de bedragen voor begeleiding zorg in natura die zijn 
toegekend en daadwerkelijk uitgegeven in 2016 en 2017. Er wordt een maximum aantal uur 
toegekend voor een voorziening. Het aantal uur begeleiding dat daadwerkelijk wordt geleverd en 
gefactureerd is lager. Hiervoor zijn verschillende mogelijke redenen. Het heeft bijvoorbeeld tijd 
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nodig om de begeleiding op te starten nadat deze is toegekend, er worden tijdens vakantieperiodes 
of wegens ziekte minder uren afgenomen en cliënten benutten hun indicatie soms niet 
volledig om andere redenen. Het percentage van de toekenningen dat is gefactureerd (het 
verzilveringspercentage) bedroeg in 2016 68% en in 2017 70%. 

De stijging van de kosten voor begeleiding maatwerkvoorzieningen wordt bijna geheel veroorzaakt 
door de stijging van het aantal cliënten en toekenningen. Andere zaken, zoals de genoemde lichte 
stijging in intensiteit van de ondersteuning, indexering van tarieven, hogere verzilvering en relatieve 
verschuivingen tussen producten dragen daarnaast voor een klein deel bij aan deze stijging. 
De voornaamste verschuiving tussen producten is dat het aandeel van individuele begeleiding 
toeneemt ten opzichte van begeleiding in groepsverband. Individuele begeleiding is duurder dan 
begeleiding groep. 

Vanaf 2018 wordt gewerkt met profielen in plaats van het toekennen van een specifiek aantal uur. In 
de volgende rapportage kunnen hierover de eerste bevindingen worden getoond. Daadwerkelijke 
effecten zullen pas later zichtbaar worden.

2.3.1.2 Wmo Begeleiding Maatwerkvoorzieningen pgb
De uitgaven voor persoonsgebonden budgetten begeleiding zijn in 2017 nagenoeg gelijk gebleven aan 
2016

Bovenstaande grafiek geeft het bedrag aan declaraties die in de eerste helft 2017 zijn ingediend 
bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de budgetten die op jaarbasis zijn toegekend. De 
uitgaven liggen op hetzelfde niveau als 2016. Van de toegekende budgetten is 82% daadwerkelijk 
gedeclareerd.
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2.3.1.3 Wmo Begeleiding 0e en 1e lijnsvoorzieningen
In 2017 is een aantal nieuwe subsidies verstrekt en een aantal projecten gestart, waardoor de uitgaven in 
2017 € 94.000,--  hoger waren dan in 2016. 

Onder 0e en 1e lijnsvoorzieningen vallen uitgaven voor bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering 
gemeente extra, inloop GGZ, cliëntondersteuning, mantelzorgondersteuning, het Zelfregiecentrum 
en lokale algemene voorzieningen. 

De uitgaven waren € 94.000,-- hoger in 2017 dan in 2016. Dit heeft te maken met een aantal 
nieuwe subsidies voor algemene voorzieningen en nieuwe projecten. Voorbeelden hiervan 
zijn het project Weer(t) actief bedoeld voor cliënten die zowel gebruik maken van de Wmo als 
Participatiewet en het project Kansrijk in de wijk 2.0. Bij Kansrijk in de wijk 2.0 krijgen mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werknemersvaardigheden op te doen als 
opstap naar regulier werk. Tegelijkertijd wordt de leefbaarheid bevorderd. 

2.3.1.4 Organisatiekosten
Een deel van het budget voor Wmo is gereserveerd voor uitvoeringskosten Wmo en Jeugdhulp.

Vanuit het budget voor Wmo nieuwe taken is een bedrag van € 558.000,-- gereserveerd voor 
uitvoeringskosten. Dit wordt samengevoegd met een bedrag vanuit het budget voor Jeugdhulp. 
Gezamenlijk was voor 2017 € 900.000,-- beschikbaar voor de uitvoering van Wmo en Jeugdhulp. 
Er is € 993.000,-- uitgegeven aan uitvoeringskosten. In hoofdstuk 1.5 is dit verder toegelicht. 

2.3.2 Hulp bij het huishouden
In tegenstelling tot Wmo begeleiding geldt voor de ‘oude’ Wmo-taken geen budgettaire 
neutraliteit. Voor- of nadelen komen ten gunste of laste van de algemene middelen. In de tweede 
bestuursrapportage 2017 is de begroting aangepast. De uiteindelijke realisatie wijkt nauwelijks af 
van de bijgestelde begroting. De grootste afwijking is zichtbaar bij de inkomsten uit bijdragen in de 
kosten (eigen bijdragen).
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2.3.2.1 Hulp bij het huishouden – zorg in natura
De uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2017 licht hoger dan in 2016. De uitgaven 
waren conform begroting na bijstelling in de tweede bestuursrapportage 2017. 

Bovenstaande grafiek geeft de uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura weer. De grafiek 
bevat zowel kosten voor hulp bij het huishouden 1, hulp bij het huishouden 2 als de Huishoudelijke 
Hulp Toelage.

De kosten zijn licht gestegen ten opzichte van 2016. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie 
van gestegen tarieven en gedaalde cliëntaantallen. De tarieven zijn met 4,9% geïndexeerd. 

In 2015 en 2016 stelde het kabinet extra budget beschikbaar voor een huishoudelijke hulp toelage 
(HHT). De extra middelen werden aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van 
de vraag naar huishoudelijke hulp, om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. 
Vanaf 2017 is dit budget structureel toegevoegd aan het gemeentefonds. In 2017 is voor uitvoering 
van de HHT-regeling € 156.000,-- uitgegeven. De regeling is per 1 januari 2018 opgeheven. De 
cliënten die hiervan gebruik maakten hebben de mogelijkheid gekregen een aanvraag in te dienen 
voor hulp bij het huishouden op basis van een Wmo-indicatie.

Er wordt een stijging van de kosten voor hulp bij het huishouden vanaf 2018 verwacht. Dit komt 
doordat de hulp bij het huishouden zoals hierboven genoemd toegankelijk wordt voor een grotere 
groep cliënten (voorheen HHT) en de tarieven stijgen als gevolg van cao-ontwikkelingen bij de 
aanbieders. De precieze financiële gevolgen van de cao-ontwikkelingen zijn nog niet bekend. 
Eventuele gevolgen voor de begroting 2018 worden meegenomen in de tweede bestuursrapportage 
2018 en voor de jaren daarna in de begroting 2019 en verder.
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2.3.2.2 Hulp bij het huishouden – persoonsgebonden budget
De uitgaven voor persoonsgebonden budgetten hulp bij het huishouden zijn in 2017 nagenoeg gelijk aan 
2016 en conform de bij de tweede bestuursrapportage 2017 bijgestelde begroting.   

De uitgaven voor persoonsgebonden budgetten voor hulp bij het huishouden waren in 2017 
ongeveer gelijk aan 2016. Bovenstaande grafiek geeft voor 2017 het begroot bedrag op jaarbasis. 
Voor 2016 en 2017 is weergegeven welk bedrag aan budgetten is toegekend en welk bedrag aan 
declaraties is ingediend bij de SVB.

2.3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen
De uitgaven voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen zijn conform begroting. De begroting is in de 
tweede bestuursrapportage 2017 bijgesteld. 

In bovenstaande grafiek zijn de uitgaven voor de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen 
afgezet tegen het budget. 
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Een aantal ontwikkelingen:
• In 2017 waren de uitgaven voor woonvoorzieningen lager dan in 2016. De uitgaven worden 
 sterk beïnvloed door het aantal grote woningaanpassingen. Dit zijn complexe ingrepen 
 waarmee hoge bedragen gepaard gaan. In 2016 zijn twee grote woningaanpassingen 
 verstrekt. Dit is een uitzonderlijke situatie die zich in 2017 niet opnieuw heeft voorgedaan.
• Per december 2016 regelt Omnibuzz het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo 
 namens 32 Limburgse gemeenten. De kosten voor het collectief vervoer zijn in 2017  
 toegenomen. Uit de Europese aanbesteding zijn hogere tarieven voortgekomen dan 
 voorheen, maar de tariefstijging was lager dan voorzien. Daarnaast is sprake van een stijging 
 van het gebruik van het collectief vervoer.  

2.4 Bijdrage in de kosten Wmo (Eigen bijdrage)
De inkomsten uit bijdragen in de kosten waren hoger dan begroot. Vanaf 1 januari 2017 is de bijdrage 
verlaagd van rijkswege. Het effect hiervan kon vooraf niet precies worden ingeschat. 

 
 
 
 
 
 
 

Onderstaande grafiek laat de inkomsten uit de bijdragen in de kosten zien. Er kan niet worden 
onderscheiden welke inkomsten betrekking hebben op de Wmo oude taken (hulp bij het 
huishouden, woon- en vervoersvoorzieningen) en de Wmo nieuwe taken (begeleiding).
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Bijdrage in de kosten Wmo (eigen bijdrage)
Voor de Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding, hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en 
vervoersvoorzieningen geldt een bijdrage in de kosten. Voor rolstoelvoorzieningen is dit wettelijk niet 
toegestaan. Ook minderjarigen zijn geen bijdrage in de kosten verschuldigd. De enige uitzondering 
hierop is de woningaanpassing. Dan is de bijdrage verschuldigd door de ouders.

Om de zorgkosten voor de inwoners te verlagen heeft het kabinet besloten de eigen bijdrage per 1 
januari 2017 lager vast te stellen. De gemeenteraad heeft daarnaast besloten per 1 januari 2018 de 
bijdrage in de kosten verder te verlagen door bijstelling van de lokale parameters.
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De hoogte van de bijdragen in de kosten is landelijk vanaf 1 januari 2017 verlaagd. Gemeenten zijn 
hiervoor gecompenseerd in de integratie-uitkering Wmo. In de Gemeenteraad van 12 juli 2017 
is dan ook besloten om deze derving op te vangen binnen de ramingen “nieuwe taken Wmo”. 
Uiteindelijk waren de inkomsten uit eigen bijdragen in 2017 iets hoger dan begroot. Ten eerste 
komt dit doordat de precieze effecten van deze wijziging vooraf lastig te berekenen waren. Ten 
tweede heeft een deel van de inkomsten in 2017 nog betrekking op 2016, toen de eigen bijdragen 
nog hoger waren. Dit komt doordat de bijdrage altijd achteraf in rekening wordt gebracht bij de 
cliënt.

Voor 2018 worden lagere inkomsten uit bijdrage in de kosten voorzien vanwege bovengenoemde 
verlaging van de lokale parameters per 1 januari 2018. Hiermee is in de begroting 2018 rekening 
gehouden. 
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Bijlage 1 Proces WMO

Toegang
Het proces van toegang beschrijft de verschillende stappen die een inwoner doorloopt wanneer 
hij/zij aanspraak doet op een Wmo voorziening. In het toegangsmodel zijn de volgende 4 fasen te 
onderscheiden:

1. Informatie en advies
2. Melding en gesprek
3. Aanvraag en beschikking
4. Levering 

Deze elkaar opvolgende fasen kunnen als volgt in een stroomschema worden weergegeven waarbij 
de beslismomenten en actoren in het proces zijn aangegeven.

Informatie en advies
In de eerste fase van het proces realiseert een inwoner of iemand in zijn omgeving zich dat hij of zij 
een probleem ervaart. Dan kan de inwoner contact opnemen met De Vraagwijzer voor informatie 
en advies. De contacten met De Vraagwijzer kunnen telefonisch worden gelegd maar er is ook een 
open inloopspreekuur waar inwoners dagelijks terecht kunnen. 

Voor de Wmo werkt De Vraagwijzer als een eerste filter. De vraag van de cliënt wordt verhelderd 
en indien mogelijk wordt de cliënt verwezen en/of overgedragen aan de hulpverlener die buiten 
de maatwerkvoorzieningen Wmo om in staat is de cliënt bij te staan. Dat kan een voorliggende 
voorziening zoals een huiskamerproject zijn maar ook bijvoorbeeld een algemene voorziening 
zoals een maaltijdservice.
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Melding en gesprek
Indien een inwoner die (participatie)problemen ervaart niet voldoende ondersteund is met een 
traject bij De Vraagwijzer wordt er melding gedaan voor een Wmo onderzoek. Deze melding 
wordt doorgaans vanuit De Vraagwijzer gedaan die tevens als filter functioneert. Als een melding 
is gedaan zal de gemeente onderzoek verrichten, doorgaans ook wel aangeduid met “het 
keukentafelgesprek”, waarmee bedoeld wordt dat er een gestructureerd gesprek wordt gevoerd 
met de inmiddels “klant” of “cliënt” geworden inwoner en zijn of haar familie of ondersteuner. 
In dat gesprek wordt de behoefte van de cliënt onderzocht en methodisch geanalyseerd. De 
regisseur sociaal domein van de gemeente zoekt samen met de cliënt naar oplossingen. Deze 
kunnen buiten de werkingssfeer van de Wmo liggen. Als de regisseur voldoende informatie 
heeft, oplossingen heeft aangereikt en de cliënt desondanks nog een behoefte aan professionele 
ondersteuning heeft, zal de regisseur dat in het gespreksverslag vermelden en kan de cliënt een 
aanvraag indienen voor een maatwerkvoorziening. 

Meldingen moeten binnen het wettelijk kader binnen 6 weken worden afgehandeld. De uitkomst 
kan divers zijn. Na onderzoek kan blijken dat de vraag niet met een maatwerkvoorziening hoeft 
te worden opgelost omdat er een andere adequate oplossing is gevonden. De regisseur kan zelf 
ook kortdurende ondersteuning bieden waarmee wordt voorkomen dat een maatwerkvoorziening 
moet worden ingezet. We zien de regisseur ook steeds meer in de rol van regievoerder over de 
3D-processen. Als er een gelegitimeerde vraag naar een maatwerkvoorziening overblijft wordt de 
cliënt doorgeleid. In alle andere gevallen is het proces klaar.

Aanvraag en beschikking
Indien na de onderzoeksfase blijkt dat voor een cliënt een maatwerkvoorziening nodig is zal 
de regisseur sociaal domein dat in het gespreksverslag (arrangement) vermelden. De cliënt kan 
dan een aanvraag indienen voor een maatwerkvoorziening. Dat gaat in de regel eenvoudig en 
zonder overbodige administratieve lasten. Van belang is dat de fase van melding en gesprek en de 
fase van aanvraag en beschikking niet direct op elkaar hoeven te volgen. De wetgever heeft het 
hele proces om tot een maatwerkvoorziening te komen in tweeën geknipt. Cliënten kunnen zelf 
bepalen wanneer het door de regisseur gegeven advies wordt gevolgd door een aanvraag. Er kan in 
de praktijk een tamelijk lange periode tussen melding en aanvraag liggen, bijvoorbeeld als met een 
cliënt is overeengekomen dat bepaalde onderdelen van het totale ondersteuningsarrangement 
door de cliënt zelf of met behulp van zijn netwerk wordt ingevuld. De cliënt moet dat dan vaak 
eerst regelen.

In de aanvraagfase onderzoekt de backoffice medewerker of voor de cliënt een maatwerkvoorzie-
ning kan worden geïndiceerd. Dat gebeurt aan de hand van de gespreksverslag van de regisseur 
waarin de behoefte, aard en omvang van de gewenste ondersteuning is beschreven, de verordening, 
het besluit nadere regels en de beleidsregels. Anticiperend op de beschikking die wordt afgegeven 
heeft de regisseur al onderzocht of de geïndiceerde maatwerkvoorziening is ingekocht en zo ja bij 
welke partijen. De cliënt kan dan kiezen uit een aantal van de best passende aanbieders. 
 

3. Rapportage participatie 2017
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3. Rapportage participatie 2017

Samenvatting

De gemeente Weert heeft vanuit de Participatiewet in 2017 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. 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 29% betreft het een voortraject werk en voor 16%  directe bemiddeling.

Mede door de inzet op de instroom beperkende maatregelen zijn er in Weert in 2017 minder 
aanvragen voor een bijstandsuitkering ingediend ten opzichte van 2016. In vergelijking met andere 
Nederlandse gemeenten is de instroom in Weert laag. De uitstroom voor Weert is ten opzichte van 
2016 nagenoeg gelijk gebleven. Weert blijft echter ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten 
meer uitstroom realiseren. De maatregelen worden voor Weert uitgevoerd door regisseurs van het 
team Participatie en Werk.Kom al dan niet in samenwerking met andere partners. 

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. In 2017 zijn er 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 begrote 
tekort is hiermee ook minder ten aanzien van de beschikbare BUIG-middelen vanuit het Rijk.
Voor het Participatiebudget zijn de uitgaven in 2017 nagenoeg conform het budget dat vanuit het 
Rijk beschikbaar is gesteld. Het minimale negatieve resultaat van € 22.000,-- is verrekend met de 
reserve Sociaal Domein. 
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3.1 Inleiding
De economische groei is omvangrijk genoeg om de werkloosheid te laten dalen, maar niet sterk 
genoeg om voor alle groepen een daling te realiseren. Tegelijkertijd is er sprake van technologische 
veranderingen en robotisering. Hierdoor worden er andere en vaak hogere eisen gesteld aan 
bestaande en nieuwe banen. Kortom vanuit de Participatiewet volop uitdagingen. Enerzijds om 
een bijdrage te leveren aan de realisatie van de economische groei en het toekomstgericht maken 
van de Midden-Limburgse arbeidsmarkt. Anderzijds door ervoor te zorgen dat aan iedereen 
goede kansen op volwaardig werk worden geboden en niemand achterop raakt. In voorliggende 
jaarrapportage is te lezen op welke wijze Weert vorm heeft gegeven aan de Participatiewet en is 
omgegaan met haar verantwoordelijkheid dat iedereen die kan werken aan de slag gaat of indien 
dit (nog) niet mogelijk is maatschappelijk participeert. 

Leeswijzer
Paragraaf 3 gaat in op het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering en de verdeling van het 
uitkeringsbestand naar trajectvorm. 

In paragraaf 4 wordt ingegaan op de instroom in de Participatiewet en de instroom beperkende 
maatregelen waar de gemeente Weert op heeft ingezet. 

Paragraaf 5 daarentegen gaat over de uitstroom in de Participatiewet en de uitstroom bevorderende 
maatregelen. 

In paragraaf 6 wordt handhaving omschreven en paragraaf 7 zegt iets over de maatregelen.

Ten slotte worden in paragraaf 8 de financiën beschreven. Het gaat hierbij zowel om 
inkomensvoorziening, Participatie als verstrekkingen minimabeleid. 
 



3.2 Aantal bijstandsgerechtigden
Het aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Weert is ten opzichte 
van 2016 gedaald met 66 huishoudens. Het grootste gedeelte aan uitkeringsgerechtigden behoort 
tot de leeftijdscategorie van 45 tot en met 64 jaar en is alleenstaand. Verder neemt het merendeel 
van de bijstandsgerechtigden deel aan een voortraject richting werk. 

Op 31 december 2016 kregen 1.035 huishoudens in Weert een bijstandsuitkering. Op 31 
december 2017 waren dat 9696 huishoudens. Onderstaande figuur  toont de ontwikkeling van het 
uitkeringsbestand vanaf 2014. De daling van het aantal bijstandsgerechtigden sinds 2017 heeft 
naast de economische groei ook te maken met de maatregelen die de gemeente Weert heeft 
ingezet om instroom te beperken en uitstroom te bevorderen. Deze maatregelen worden verder 
omschreven in paragraaf 3.4.1 en 3.5.1.

Het overgrote deel van de bijstandsgerechtigden bevindt zich in de leeftijdscategorie7 tussen 
de 27 tot en met 64 jaar, waarvan het merendeel 45 jaar en ouder is. Ook gaat het veelal om 
alleenstaanden. Zie voor een verdere specificatie de volgende figuren.
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6     Aantal wijkt af van de aantallen genoemd in de jaarrekening. Dit komt omdat tot 3 maanden achteraf nog steeds beëindigingsmutaties kunnen 
plaatsvinden. De gegevens zoals vermeld in de voorliggende jaarrapportage zijn op een later moment opgevraagd. 
7     Leeftijd van de persoon op wiens naam de uitkering staat. 
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Verdeling van het cliëntenbestand in trajectvorm
Na de intake wordt de bijstandsgerechtigde ingedeeld in één van de zes onderstaande categorieën.  
De verdeling van het cliëntenbestand is te zien in de volgende figuur. Daarnaast is in deze figuur 
ook het aantal trajecten voor Niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) verwerkt
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Beschrijving van de categorieën
Categorie parttime werkenden en maximaal belast 
De 74 bijstandsgerechtigden hebben parttime inkomsten uit arbeid en zijn maximaal belast. Dit 
kan bijvoorbeeld omdat zij vanwege medische beperking niet meer uren inzetbaar zijn. 

Categorie Arbeidsbemiddeling
De 190 bijstandsgerechtigden behorend tot de categorie Arbeidsbemiddeling volgen een traject 
bij Werk.Kom. De dienstverlening vanuit Werk.Kom wordt verder omschreven in onderdeel 3.5.1.

Categorie Voortraject werk
Het grootste deel van de bijstandsgerechtigden, in totaal 352, neemt deel aan een voortraject 
richting werk. Zij worden voor een deel begeleid door Werk.Kom middels een traject sociale 
activering en voor een deel worden zij geactiveerd door de regisseurs van het team Participatie 
binnen de gemeente.
 
Categorie Maatschappelijke participatie 
De categorie  Maatschappelijke participatie bestaat uit 114 bijstandsgerechtigden die niet in staat 
zijn loonvormende arbeid te verrichten. Zij hebben ook geen groeipotentieel. Wel zijn deze 
bijstandsgerechtigden in staat om vrijwilligerswerk te verrichten of een tegenprestatie naar 
vermogen te leveren. Hiervoor worden zij begeleid door de regisseurs van het team Participatie 
van de gemeente. 

Categorie Beheer tijdelijk
De op één na grootste categorie bijstandsgerechtigden, totaal 291, zijn tijdelijk niet plaatsbaar. Dit 
kunnen bijstandsgerechtigden zijn die door medische problematiek voor kortere of langere tijd niet 
plaatsbaar zijn, maar ook alleenstaande ouders die geen arbeidsverplichtingen hebben in verband 
met de zorg voor jonge kinderen. 

Categorie Beheer definitief 
De bijstandsgerechtigden behorend tot de categorie beheer definitief hebben volledige ontheffing 
van de arbeids- en re-integratieverplichtingen en worden één keer per drie jaar opgeroepen voor 
een gesprek. Deze personen zijn duurzaam niet plaatsbaar op de arbeidsmarkt op basis van een 
medisch onderzoek. In totaal hebben we het over 88 bijstandsgerechtigden. 

Categorie NUG
In de figuur is ook het aantal NUG-trajecten opgenomen, in totaal 98. Deze trajecten zijn bedoeld 
voor mensen die geen bijstandsuitkering ontvangen, niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers). Van 
de 98 trajecten zijn er 61 mensen werkzaam bij een werkgever met een loonkostensubsidie. 
Deze mensen hoeven dus niet meer toegeleid te worden naar de arbeidsmarkt maar in verband 
met de loonkostensubsidie die aan de werkgever wordt toegekend vinden er wel nog, met 
name administratieve, werkzaamheden voor deze groep plaats. Denk aan het uitbetalen van 
de loonkostensubsidie aan de werkgever, bij ziekmeldingen het omzetten naar ziekengeld, het 
periodiek bepalen van de loonwaarde van de werkenden, het verlenen van nazorg-activiteiten et 
cetera. 
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3.3 Instroom in de Participatiewet 
In 2017 zijn er 175 aanvragen voor een bijstandsuitkering minder ingediend ten opzichte van 2016 
en 99 aanvragen minder toegekend. In vergelijking met de rest van Nederland is de instroom in de 
bijstandsuitkering in Weert lager voor 2017. 

De bijstandsuitkering wordt toegekend op grond van de Participatiewet. Ondersteuning vanuit de 
Participatiewet is gericht op het vinden van werk of maatschappelijke participatie als werk (nog) 
niet haalbaar is. 

In 2017 zijn 285 aanvragen voor bijstand ingediend. Dit is aanzienlijk lager dan het aantal aanvragen 
in 2016. Toen waren er nog 460 aanvragen. Van de 285 aanvragen voor een bijstandsuitkering 
zijn uiteindelijk 242 aanvragen toegekend. Onderstaande figuur geeft de verdere status van de 
aanvragen weer. 
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In vergelijking met andere gemeenten is de instroom in de gemeente Weert lager. De volgende 
figuur  is afkomstig uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen en laat het instroompercentage tussen 
december 2016 en november 2017 zien van Weert, organisaties van vergelijkbare grootteklasse en 
alle organisaties. Gemeente Weert zit hier beduidend lager.

3.4 Instroom beperkende maatregelen
Om de instroom in de uitkering te beperken is in 2017 actief ingezet op instroom beperkende 
maatregelen waaronder een integraal intakegesprek bij de aanvraag levensonderhoud, begeleiden 
van max WW-ers, intensivering van handhaving.

Intake aanvraag levensonderhoud
Elke inwoner die een aanvraag levensonderhoud indient start met een voorlichtingsbijeenkomst 
over de algemene voorwaarden die verbonden zijn aan een uitkering. Aan het einde van deze 
bijeenkomst wordt er een datum voor een intakegesprek meegegeven. In dit gesprek worden de 
elf levensdomeinen uitgevraagd volgens de methodiek van de zelfredzaamheidsmatrix. Doel 
van dit gesprek is een koppeling realiseren tussen Jeugdhulp, Leerplicht, Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt (RMC), Schulddienstverlening en Wet maatschappelijke ondersteuning. Daar 
waar nodig worden acties uitgezet en wordt een basis gelegd voor het vervolg. In dit gesprek wordt 
ook een snelle check verricht op het recht op uitkering. Wanneer deze check positief is, krijgt de 
aanvrager direct een plan van aanpak waarin afspraken worden gemaakt op het gebied van re-
integratie. 

Max WW-ers begeleiden
In 2017 hebben 20 WW-ers, die nog maximaal zes maanden recht hadden op een WW-uitkering, 
deelgenomen aan het max WW-traject. In samenwerking met het UWV en Werk.Kom zijn 
trainingen verzorgd met als doel te voorkomen dat deze mensen instromen in de Participatiewet. 
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Naast de trainingen is er individuele begeleiding gegeven en  kritisch gekeken naar het CV en 
naar andere factoren die wellicht het verkrijgen van arbeid belemmeren. 14 WW-ers zijn hiermee 
geplaatst op een betaalde baan. 

Intensivering handhaving
Bij twijfels over de aanvraag wordt door het team handhaving de casus in onderzoek genomen. 
Nadrukkelijk heeft handhaving aan de poort een rol. Hierbij valt te denken aan het vaker uitvoeren 
van huisbezoeken. Ook is ingezet op het verbeteren van vaardigheden en kennis bij de intake-
medewerkers op het gebied van handhaving. 
 
3.5 Uitstroom in de Participatiewet 
In 2017 zijn er 20 personen minder volledig of gedeeltelijk uitgestroomd naar een betaalde baan 
ten opzichte van 2016. Weert blijft echter ten opzichte van andere gemeenten meer uitstroom 
realiseren. 

In 2017 zijn er 193 personen volledig of gedeeltelijk uitgestroomd naar een betaalde baan. Een 
verfijning van dit aantal is te vinden in onderstaande figuur. 

Uitstroom naar werk
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Uit de volgende figuur  uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen over december 2016 tot en 
met november 2017 blijkt dat Weert ten opzichte van andere organisaties met vergelijkbare 
grootteklasse en alle organisaties meer uitstroom naar werk heeft.

3.5.1.  Uitstroom bevorderende maatregelen
Om de uitstroom te bevorderen heeft de gemeente Weert voor 2017 ingezet op verschillende 
maatregelen. Een deel van de maatregelen worden uitgevoerd door Werk.Kom en een deel door 
het team Participatie van de gemeente Weert. Welke maatregel voor wie wordt ingezet is mede 
afhankelijk door de categorie waar personen op worden ingedeeld na het intakegesprek. De indeling 
in categorieën is te vinden in paragraaf 3.2. 

Inzet vanuit Werk.Kom
Werk.Kom is in 2013 ontstaan als samenwerkingsverband van de gemeenten Weert, Nederweert 
en Risse Groep. In 2017 is ook gemeente Cranendonck toegetreden tot het samenwerkingsverband. 
Hiervoor is een aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst in voorbereiding.  
Werk.Kom biedt één regionaal loket voor mens en arbeid en is hét aanspreekpunt voor alle 
werkgevers in de regio Cranendonck, Nederweert en Weert. Per december 2017 waren er bij Werk.
Kom 350 actieve trajecten. 
 
Werk.Kom biedt de volgende diensten:
1. Intake & Diagnose
2. Adviseurs Werkgeversdiensten
3. Werkcoaches
4. Job coaches
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1. Intake & Diagnose
Wanneer een kandidaat bij Werk.Kom binnenkomt, komt hij/zij eerst terecht bij de afdeling Intake 
& Diagnose. Werk.Kom maakt een blauwdruk van de capaciteiten, het karakter en de interesses van 
de kandidaat. De kandidaat maakt digitale testen, wordt in de praktijk getoetst en begint aan een 
reeks workshops. Zo komt Werk.Kom tot een complete diagnose.

2. Adviseur Werkgeversdiensten
Gelijktijdig met voorgenoemde fase komt de adviseur werkgeversdiensten in beeld. Deze adviseur 
benadert proactief werkgevers om de kandidaat onder de aandacht te brengen. Er kan gekozen 
worden voor een proefplaatsing, stage of leerwerkplek bij een bedrijf waar de kandidaat zou passen. 
Wanneer de kandidaat uitstroomt naar werk zorgt de adviseur voor nazorg. 

3. Werkcoach
Wanneer een kandidaat met verminderde loonwaarde bij een werkgever wordt geplaatst of 
gedetacheerd, vindt begeleiding door een werkcoach plaats. De werkcoach ondersteunt de kandidaat 
en werkgever en werkt samen met de kandidaat aan persoonlijke groei en ontwikkelpunten. De 
werkcoach is tevens het eerste aanspreekpunt voor de werkgever bij alle vragen.

4. Job coach
Indien speciale begeleiding nodig is, kan de werkcoach een job coach aanvragen. De job coach 
ondersteunt specifiek de problematiek die van toepassing is op de kandidaat. Waar nodig begeleidt 
hij de kandidaat ook op de werkvloer.
 
Resultaten Werk.Kom 
In 2017 zijn 381 kandidaten ingestroomd bij Werk.Kom. Onderstaande figuur specificeert de totale 
instroom.  
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De volgende figuur laat het aantal proefplaatsingen en leerwerkplekken zien die via Werk.Kom 
lopen. Verder hebben in 2017 139 medische-psychische en arbeidsdeskundige onderzoeken 
plaatsgevonden.

Inzet vanuit team Participatie van de gemeente Weert 
Bijstandsgerechtigden die vanwege een langere afstand tot de arbeidsmarkt nog niet doorverwezen 
kunnen worden naar Werk.Kom, worden ondersteund door regisseurs van het team Participatie. 
De regisseurs verzorgen naast intensieve individuele begeleiding ook groepsgewijze trainingen 
van 8 tot 10 bijeenkomsten. De basis van de gebruikte methodische aanpak is gebaseerd op 
drie pijlers: autonomie (‘je eigen keuzes maken’), competentie (‘zelf aan je ontwikkeling kunnen 
werken’) en betrokkenheid (‘ergens bij horen en je gerespecteerd voelen’). Hierdoor maken 
bijstandsgerechtigden een stap op de participatieladder. 

Omdat er in 2015 en 2016 al een groot aantal cliënten hebben deelgenomen aan deze training 
(133 in totaal), hebben in 2017 ‘slechts’ 26 cliënten deelgenomen. Na de training heeft 58% van 
de deelnemers (die meestal starten vanuit trede 1 of 2) minimaal één stap op de participatieladder 
gemaakt, te weten; trede 3; deelname aan georganiseerde activiteiten (arbeidsbemiddeling, sociale 
activering, begeleidingstraject), trede 4 (onbetaald werk), trede 5 (werken met ondersteuning).

Geen van de deelnemers is in 2017 al volledig uitgestroomd naar regulier werk (trede 6). De 
volgende figuur laat zien naar welke treden op de participatieladder de deelnemers gegroeid zijn 
die minimaal één stap hebben gezet.

Werk.Kom en het team Participatie hebben in samenwerking met partners uit het veld in 2017 naast 
de reguliere instroom extra ingezet op kwetsbare jongeren, statushouders en parttime werkende 
uitkeringsgerechtigden.

Aantal proefplaatsingen en leerwerkplekken Werk.Kom 2017
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Kwetsbare jongeren
In samenwerking met UWV, Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PrO), 
(Voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs ((V)mbo) zijn arrangementen aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt verzorgd voor kwetsbare jongeren bij wie gebleken is dat een startkwalificatie niet 
haalbaar is. Deze jongeren stroomden voorheen veelal in de Wajong. De arrangementen zijn er 
op gericht jongeren voor te bereiden op de stap naar werk en met een soepele overgangsfase 
duurzaam te plaatsen op een arbeidsplek met passende ondersteuning. In 2017 zijn bij Werk.Kom 
12 kwetsbare jongeren ingestroomd. Hiervan zijn vier jongeren op een betaalde baan geplaatst en 
aan vijf jongeren is een Leerwerkplek aangeboden. 

Statushouders 
In 2016 en 2017 is het beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders in Weert 
uitgevoerd met als doel een snelle en doeltreffende integratie van vergunninghouders in Weert 
te bewerkstelligen. Dit heeft geleid tot 52 plaatsingen van statushouders op een betaalde baan. 
Daarnaast is een groep van 14 personen gestart met een proefplaatsing of een werkstage. Tevens 
zijn er 5 vergunninghouders gestart met een studie op een Mbo-, Hbo- of Wo-niveau. 
Het plan is wegens succes voor 2018 en 2019 verlengd. 
In het hele proces is samengewerkt met diverse partijen en zijn activiteiten niet volgtijdelijk, maar 
parallel aangeboden (integrale aanpak). Naast de inburgeringslessen hebben vergunninghouders 
deelgenomen aan onder andere sportactiviteiten, trainingen omgaan met geld, voorlichting over 
gezondheidszorg enz. Ook zijn er aanvullende Nederlandse lessen aangeboden om de kans op de 
arbeidsmarkt of onderwijs te vergroten. Weert is hiermee voorloper in het land en we hebben dan 
ook meerdere bezoeken ontvangen van andere gemeenten. 

Parttime werkende uitkeringsgerechtigden
Deze maatregel is tweeledig. Aan de ene kant wordt in overleg met de werkgever gekeken of 
verdere uitbreiding van de uren, eventueel door slimme inzet van re-integratieactiviteiten, tot de 
mogelijkheden behoort. Aan de andere kant worden bijstandsgerechtigden gestimuleerd parttime 
werk te accepteren. Parttime werk is een belangrijke opstap naar een fulltime baan, er wordt 
ervaring opgedaan en de kosten van de uitkering zijn lager. 

Participatieladder na training

Werk (uitstroom)

Werk met ondersteuning

Onbetaald werk

Georganiseerde activiteiten
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Opvallend uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen is het percentage cliënten dat parttime werkt. 
Dit percentage ligt in Weert veel hoger dan bij andere organisaties, zoals blijkt uit de volgende 
figuur.

Parttime ondernemen (PTO) voor uitkeringsgerechtigden
Het jaar 2017 was een jaar van ‘mensen in beweging zetten’ en van ‘sporen doen veranderen’. In 
dat kader heeft de gemeente ingezet op Parttime ondernemen (PTO). Met ingang van 1 januari 
2017 is een nieuwe beleidsregel ingegaan die het voor mensen met een uitkering mogelijk maakt 
om parttime een zelfstandige onderneming op te zetten. De beleidsregel voorkomt misbruik en 
andere risico’s in de vorm van onder andere oneerlijke concurrentie met gevestigde of startende 
zelfstandigen. Daar staat de zorgplicht van de gemeente tegenover. De gemeente zorgt voor een 
aanzuigende werking door ruimhartigere toepassing van ondernemen in de Participatiewet. In 2017 
waren vier uitkeringsgerechtigden bezig met activiteiten in het kader van parttime ondernemen. 

Project VDL-Nedcar
Gemeenten Weert en Nederweert hebben samen met Werk.Kom in het (Limburg brede) 
project VDL-Nedcar een prominente rol gespeeld door een vooruitstrevende aanpak in nauwe 
samenwerking met de projectgroep van VDL-Nedcar. Gelet op de stand van zaken nu kunnen we 
uitgaan van 73 plaatsingen op jaarbasis bij VDL-Nedcar voor Midden-Limburg. 

Het succes van dit project is vooral te danken aan een goede voorlichting, selectie en groepsgewijze 
en individuele benadering van mogelijke kandidaten. Daarnaast zijn voor twee groepen anderstalige 
uitkeringsgerechtigden gedurende één maand, een intensieve taaltraining verzorgd om hun kansen 
bij de testdag van VDL-Nedcar te vergroten. Dankzij deze taaltraining hebben ook cliënten uit deze 
groep een contract bij VDL-Nedcar gekregen. Er is ook voortvarend en vroegtijdig geanticipeerd op 
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vervoersproblemen. Denk hierbij aan adequaat vervoer van en naar VDL-Nedcar of het halen van 
een rijbewijs. 

Werkgeversconstructie
In samenwerking met De Risse Groep is de werkgeversconstructie in gebruik genomen. In deze 
constructie treedt De Risse Groep op als werkgever. In 2017 werd dit gedaan bij 37 personen. Voor 
de inlener heeft dit als voordeel dat ze kandidaten met verminderde loonwaarde met een verlaagd 
risico te werk kunnen stellen. Vanuit Werk.Kom wordt passende begeleiding en ondersteuning 
geleverd. In 2017 waren er 37 personen werkzaam in de werkgeversconstructie. 

Project Kansrijk in de Wijk 2.0
In februari 2014 is het project Kansrijk in de wijk gestart. Onder leiding van Werk.Kom verrichtten 
bijstandsgerechtigden allerlei werkzaamheden in de wijk met als doel het activeren en laten 
participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Middels de inzet van de 
bijstandsgerechtigden leveren zij een bijdrage aan hun eigen ontwikkeling, de participatiesamenleving 
en de leefbaarheid in de wijken als opstap naar werk. Het project is begin 2016 gestaakt vanwege 
een terugtrekkende financier. Inmiddels heeft een officiële doorstart plaatsgevonden en zijn de 
activiteiten sinds september 2017 weer opgestart. 

Project Weer(t) Actief!
Het project Weer(t) Actief! richt zich op inwoners waarbij sprake is van psychische en/ of 
somatische problematiek en die een ondersteuningsvraag hebben met betrekking tot participatie 
in de breedste zin van het woord. Het project heeft als primair doel om inwoners op een zinvolle 
manier te activeren. De kern van de activeringstrajecten is het verhogen van de maatschappelijke 
participatie. Organiseren van het eigen leven, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling zijn 
belangrijke voorwaarden om betekenisvolle stappen voorwaarts te kunnen zetten. In dit project 
doorloopt iedere deelnemer zijn of haar eigen traject op zijn of haar eigen niveau en tempo. 
Met dit project wordt tevens beoogd de interne en externe samenwerking op het gebied van 
integrale aanpak Wmo en Participatiewet te stimuleren en optimaliseren. Er is voor dit project een 
extern bedrijf ingeschakeld, zijnde Toekomst & Arbeid. 

In 2017 zijn er 21 personen ingestroomd in het project Weer(t) Actief! Het project loopt tot oktober 
2018.  

Picos project
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 2 november 2016 geamendeerd eenmalig € 
50.000,-- beschikbaar te stellen voor de financiering van initiatieven die mensen één op één naar 
werk begeleiden in 2017. Vanaf mei 2017 is hiervoor een nieuwe samenwerking aangegaan met 
Picos. Picos begeleidt mensen naar werk, enerzijds door een intensieve persoonlijke begeleiding, 
een constante focus op het werk en een goede nazorg voor werkenden. Anderzijds ligt hun focus 
op de markt. Er wordt altijd gekeken naar welk moment welke banen beschikbaar zijn, met als 
gevolg dat ze mensen goed kunnen matchen. 

In 2017 zijn 17 uitkeringsgerechtigden bij Picos een traject ingestroomd. Het project loopt een jaar 
en wordt dus medio 2018 afgerond. 
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3.5.2. Overige uitstroomredenen 
De totale uitstroom van 2017 ten opzichte van 2016 is op één na gelijk gebleven. In 2017 zijn in 
totaal 308 uitkeringen beëindigd. De diverse redenen voor beëindiging zijn hieronder weergegeven. 

3.6 Handhaving
In vergelijking met 2016 hebben in 2017 aanzienlijk meer onderzoeken plaatsgevonden. Het geringe 
aantal van 60 onderzoeken in 2016 was te verklaren. De medewerkers Handhaving hadden ruim 
tijd besteed aan coachende en activerende werkzaamheden binnen WIZ. Voor 2017 zitten we met 
de aantallen weer op koers.
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Huisbezoek 5 7 0 0 1 2 15

Inkomsten 31 3 6 0 0 0 40

Vermogen 14 3 2 2 2 0 23

Leefvorm 4 1 0 2 0 0 7

Onderzoek regisseur 23 12 3 2 0 0 40

Themacontrole 3 0 3 1 0 0 7

Anders 12 2 0 0 0 0 14

Totaal 92 28 14 7 3 2 146

Bestuurlijke boete 52

Totaal inclusief bestuurlijke boete 289
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Toelichting tabel:
In de eerste kolom staan de soorten onderzoek genoemd:
• Huisbezoek: dit is een middel om leefvorm- en domiciliefraude te controleren. Het
 daadwerkelijke aantallen huisbezoeken is hoger, omdat deze ook onder andere soorten 
 onderzoeken kunnen worden toegepast.
• Inkomsten: zwarte en witte niet gemelde inkomsten
• Leefvorm: controle op de kostendelersnorm en gezamenlijke huishouding
• Onderzoek regisseur: ondersteuning van een door de regisseur gestart onderzoek. Het 
 daadwerkelijke aantal is hoger, omdat deze ook onder andere soorten kan worden toegepast.
• Themacontrole: in 2017 werd de themacontrole Paars/Grijs uitgevoerd. Met deze groep 
 cliënten loopt de afdeling WIZ een verhoogd risico. Hierbij kan gedacht worden aan het 
 hebben van een relatie en daardoor verblijf bij de partner en het ontstaan van domiciliefraude 
 / samenleeffraude. 
• Bestuurlijke boete: Beoordeling boetewaardige gedraging met financieel nadeel of 
 herhaalde nul fraude
• Anders: zaken die niet onder de vorige onderwerpen vallen. 

In geld uitgedrukt is in 2017 in totaal € 11.478,-- aan boetes opgelegd. 

Naast de onderzoeken zijn er voor 2017 259 Signalen Inlichtingenbureau afgewerkt. Het betreffen hier 
de signalen onbekende kentekens en bankrekeningnummers.

3.7 Maatregelen
In 2017, maar ook in 2015, zijn beduidend minder maatregelen opgelegd dan in 2016. Hiervoor is niet 
direct een verklaring te vinden. 

Wanneer betrokkene zich niet houdt aan de vastgestelde verplichtingen kan er door de gemeente 
worden ingegrepen met een maatregel. De hoogte en duur van de maatregel hangt af van de 
gedragingen die wijzen op een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid. De maatregel kan een 
korting op de uitkering zijn of een waarschuwing. 

Bij het opleggen van een maatregel wordt altijd getoetst aan de ernst van de gedraging, de verwijtbaarheid 
en de persoonlijke omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende. Er wordt 
dus altijd maatwerk geleverd. Het doel van de maatregel is nooit bestraffend, maar is er juist op gericht 
om het gedrag van belanghebbenden te sturen en aan te passen.

In 2017 zijn er 18 maatregelen opgelegd:
• 17 maatregelen die zijn opgelegd hadden te maken met verwijtbare gedragingen zoals 
 verwijtbaar ontslag, onvoldoende solliciteren, het niet nakomen van gemaakte afspraken,
 ernstige misdragingen op de werkvloer en het te snel interen van vermogen. In de meeste 
 gevallen werd een maatregel van 100% gedurende één maand opgelegd. In één geval was 
 sprake van recidive.
• Eén maatregel werd opgelegd aan een jongere (<27 jaar) die in de zoekperiode te weinig 
 hebben gedaan om aan het werk te komen. De hoogte van de maatregel was 50% 
 gedurende één maand. 
• Drie keer is er afgezien van het opleggen van een maatregel en is een waarschuwing gegeven. 

In geld uitgedrukt is in 2017 in totaal € 17.507,-- aan maatregelen opgelegd.

In 2016 zijn 33 maatregelen opgelegd en in 2015 waren dat er 24. 
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3.8  Financiën

3.8.1  Overzicht Participatie en Inkomensvoorziening
In onderstaande figuur zijn de vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen afgezet tegen de 
werkelijke kosten.            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
Het BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft het 
inkomensdeel van de Participatiewet. Het budget wordt ingezet voor uitkeringen en loonkostensubsidies. 
Vanaf 2015 is een nieuw verdeelmodel stapsgewijs geïmplementeerd en vanaf 2018 zal het nieuwe 
objectieve verdeelmodel volledig toegepast gaan worden. Het objectieve verdeelmodel hanteert een 
groot aantal factoren en schat vervolgens de bijstandskans per type huishouden in. Op basis van het 
door het Rijk gehanteerde verdeelmodel kan het jaarlijkse BUIG-budget grote verschillen vertonen ten 
opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor wordt de gemeente Weert geconfronteerd met tekorten op 
dit budget, ook voor 2017. 

Gemeenten hebben beperkte mogelijkheden om uitgaven op het gebied van uitkeringen te beïnvloeden, 
aangezien bij wet wordt vastgesteld wanneer er recht op uitkering is en wat de hoogte ervan moet zijn. 
Factoren waar de gemeente wel invloed op kan uitoefenen zijn onder andere preventie van instroom 
en uitstroom door re-integratie en arbeidsbemiddeling. Door de inzet van genoemde maatregelen uit 
de voorliggende hoofdstukken is inmiddels een duidelijke daling van het aantal bijstandsuitkeringen 
ingezet. Aan de andere kant trekt de economie ook steeds meer aan, waardoor de werkgelegenheid 
ook weer gestaag groeit. Uiteindelijk zijn de kosten voor bijstandsverlening dan ook aanzienlijk lager 
dan begroot (€ 515.000,-- lager). Het tekort ten aanzien van de beschikbare middelen uit de BUIG is 
hiermee lager dan bij het opstellen van de begroting werd verwacht.

Inkomsten/budget  Uitgaven  Saldo 

€ 14.000.000

€ 12.000.000

€ 10.000.000

€ 8.000.000
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€ 4.000.000

€ 2.000.000

€ -

 - € 2.000.000

Budget en uitgaven - Participatie en inkomensvoorziening 2017

BUIG Participatie totaal Participatie WSW (De Risse) Participatie Re-integratiedeel
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Participatie
Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is het Participatiebudget onderdeel geworden 
van de integratie-uitkering Sociaal Domein. Het Participatiebudget is opgebouwd uit drie onderdelen:

• De rijksbijdrage voor de Sociale Werkvoorzieningsindicatie (Sw-indicatie). Met dit budget kan 
 Weert mensen met een Sw-indicatie laten werken. 
• De re-integratiemiddelen om bijstandsgerechtigden te begeleiden naar werk.
• Budget voor de begeleiding van de (nieuwe) doelgroepen. Doordat er sinds 2015 geen mensen 
 meer de Sw-regeling of Wajongregeling instromen, ontvangt Weert middelen om deze mensen 
 die nu instromen in de Participatiewet, te begeleiden naar werk. 

De uitgaven in 2017 voor Participatie zijn nagenoeg conform budget. Het resultaat was afgerond 
€ 22.000,-- negatief. Dit negatieve saldo is verrekend met de reserve sociaal domein. 

3.8.2 Verstrekkingen minimabeleid 8  
Het Rijk verstaat onder minimabeleid niet alleen de inkomensondersteuning op grond van de 
Participatiewet, maar ook het kwijtscheldingsbeleid, schulddienstverlening en minimaregelingen op 
grond van de Gemeentewet. Hieronder zijn voor de grootste onderwerpen de uitgaven weergegeven. 
In 2017 is op deze onderdelen in totaal € 1,7 miljoen uitgegeven.
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€696.522

€291.342

€210.017
€151.026

€46.423 €35.241 €30.692 €29.567
€83.417

€140.572

8     Armoede neemt toe in Nederland, ook in Weert. Deze tendens is voor de gemeente Weert in 2017 aanleiding geweest om naast de bestaande 
minimaregelingen te komen tot een onderscheidende aanpak om armoede te voorkomen én actief ondersteuning en hulp aan deze kwetsbare 
doelgroep te bieden. Vanaf 2019 worden de resultaten van deze aanpak in de jaarrapportage meegenomen.
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Onderstaande grafiek geeft het aantal huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van de voorziening 
weer.

In de volgende grafiek worden de gemiddelde uitgaven per huishouden getoond.
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4. Rapportage Jeugdhulp 2017

4.1 Vooraf
In de regionale jaarrapportage (zie seperate bijlage) staan het zorggebruik, -kosten en ontwikkelingen 
voor de zeven Midden- Limburgse gemeenten beschreven. In deze paragraaf zijn de belangrijkste 
bevindingen uit de regionale jaarrapportage met betrekking tot de Gemeente Weert opgenomen. 

4.1.1 Overzicht 2017 en meerjarenontwikkeling
In 2017 wordt er in de gemeente Weert voor de uitvoering van de Jeugdwet een positief resultaat 
behaald van € 1.152.229,--. Het resultaat in deze rapportage wijkt af van het resultaat dat in de 
jaarrekening is opgenomen (€ 1,8 miljoen), dit wordt veroorzaakt door (subsidie) afrekeningen over 
voorgaande jaren, deze zijn in deze rapportage niet opgenomen.

In Midden-Limburg West zijn afspraken gemaakt over de verevening van de resultaten voor 
Jeugdhulp. De verwachting is dat een deel van het resultaat van Weert ingebracht zal gaan worden 
voor de verevening. Het positieve resultaat zal daarmee lager uitvallen.  

Sinds 2015 dalen de inkomsten vanuit het Rijk, waarbij de daling in 2017 afneemt. De kosten dalen 
tevens vanaf 2015. Dit levert onderstaand beeld op:

Door deze ontwikkelingen in kosten en budget, is het resultaat van 2017 van € 1.152.229,-- het 
hoogst voor Weert sinds de decentralisatie (2016: € 663.743,--, 2015: € 1.129.476,--). Deze 
ontwikkeling wijkt af van de andere Midden-Limburgse gemeenten. Meer hierover bij het kopje 
“Regio”.

Budget  €      9.205.882,-- 

Kosten  €      8.053.653,-- 
Resultaat 2017  €      1.152.229,-- 

Ontwikkeling budget en uitgaven Weert
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4.1.2 Percelen
Het aantal hulpvragen bij de gespecialiseerde Jeugdhulp daalt in 2017 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. 

De meest opvallende ontwikkelingen in de percelen worden hierna besproken.

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking
Er is sinds 2015 sprake van een verschuiving richting Jeugdhulp voor jeugd met een beperking. Dit 
is zichtbaar in het zorggebruik en de kosten. In 2015 was het aantal hulpvragen 292, in 2017 was 
dit 487.
De verschuiving wordt veroorzaakt door:
• Daling pgb’s: Er worden minder pgb’s ingezet en hiervoor in de plaats wordt ZIN-aanbod  
 ingezet. Dit betreft een verschuiving van uitgaven binnen Jeugdhulp. 
• Buitencontractplaatsingen worden vervangen door ingekochte zorg. Dit betreft een 
 verschuiving van uitgaven binnen Jeugdhulp. 
• Er heeft in 2017 additionele instroom vanuit de Wet Langdurige Zorg plaatsgevonden. 
 Hiervoor heeft de Gemeente Weert additionele middelen ontvangen.

GGZ en Jeugd & Opvoedhulp
Het aantal hulpvragen GGZ in Weert daalde van 909 in 2016 naar 732 in 2017. Voor Jeugd en 
Opvoedhulp bedroeg het aantal hulpvragen 113 in 2016 en 92 in 2017. De kosten voor GGZ en 
J&O dalen doordat er minder hulptrajecten met een verblijfscomponent zijn geweest. Er was geen 
stijging van het aantal ambulante trajecten. Er is sprake van een daling van het aantal jeugdigen in 
hulp. 

Ontwikkeling aantal hulpvragen

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

Ce
nt

ru
m

 v
oo

r 
Je

ug
d 

en
 g

ez
in

Je
ug

d 
m

et
 b

ep
er

kin
g

Je
ug

d 
GG

Z

AD
H

D

Je
ug

d-
 e

n 
op

vo
ed

hu
lp

D
ie

ns
te

n 
ge

ce
rti

fic
ee

rd

Je
ug

dz
or

gP
lu

s

La
nd

el
ijk

 
tra

ns
iti

ea
rra

ng
em

en
t

Pe
rs

oo
ns

ge
bo

nd
en

 b
ud

ge
t

Bu
ite

nc
on

tra
ct

pl
aa

ts
in

g

2015    2016     2017 



Jaarrapportage Sociaal Domein 2017 -  pagina 50

Het aantal jeugdigen op de wachtlijst voor een GGZ-traject en voor jeugd- en opvoedhulp is in 2017 
verder toegenomen9. Het aantal jeugdigen op de wachtlijst voor GGZ uit Weert is toegenomen van 
23 in 2016 naar 55 in 2017. Voor jeugd- en opvoedhulp stonden er acht jeugdigen op de wachtlijst 
in Weert eind 2017. In 2016 was er geen wachtlijst. Er worden met aanbieders afspraken gemaakt 
over het terugdringen van de wachtlijsten.

Gecertificeerde Instellingen
Het aantal hulpvragen en de kosten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering dalen. Het aantal 
hulpvragen bedroeg in 2017 92. Dit is een daling ten opzichte van 2016 met 27%. Deze daling 
wordt veroorzaakt door een teruggang van het aantal maatregelen.

Landelijke transitie arrangement (LTA) en JeugdzorgPlus
De kosten voor LTA en JeugdzorgPlus zijn voor Gemeente Weert afgenomen in 2016 en 2017. 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. Omdat in deze 
percelen de instroom grillig is en het een klein aantal duurdere zorgtrajecten betreft, kan nog niet 
van een trend worden gesproken.

Totaaloverzicht kosten
Onderstaand zijn de ontwikkelingen voor alle percelen opgenomen.

Kostenontwikkeling Weert
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8     De definitie van wachtlijst is: het aantal jeugdigen dat langer dan 5 dagen na einde van intake wacht op jeugdhulp op peildatum 31-12-2017.
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4.1.3 Regio
In Midden-Limburg zijn er slechts twee gemeenten die een positief resultaat hebben over 2017. De 
gemeente Weert is er daar één van (naast Echt-Susteren) en springt er opmerkelijk uit. 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.

Zie onderstaand diagram waarin het resultaat per gemeente als percentage van de inkomsten wordt 
getoond.

4.1.4 Bevindingen en conclusies jeugdhulpbeleid  2017
In 2017 waren de twee grootste beleidsthema’s:
• Voorbereiding verwerving 2018 en verder;
• Richtinggevende notitie inkoop 2017
Daarnaast lagen de inspanningen tevens bij de tekorten in de regio.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) schetst onderstaande ontwikkelingen over 2017: 
• Door het CJG werd in 2017 een toename van belangstelling voor preventie activiteiten van 
 het CJG-ML geconstateerd. 
• In de samenwerking met onderwijs, huisartsen en kinderopvang organisaties blijft het CJG-
 ML gericht op maatwerk. In de praktijk bestaat veel variatie in intensiteit en vorm van 
 samenwerking. 
• In 2017 heeft het CJG-ML een start gemaakt met het registreren van het effect van de 
 geboden hulp.
• Waar expertise van gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, wordt deze ingezet en gezamenlijk 
 met alle betrokken partijen binnen het vrijwillig kader een plan gemaakt. Ongeveer 38% 
 van de CJG-ML cliënten heeft gespecialiseerde jeugdhulp nodig. 
• Op basis van het plan van aanpak van regio MLO en het beleidsplan van MLW zijn een aantal  
 ontwikkelingen rondom meer regie, versterking van samenwerking zowel met zorgaanbieders 
 als ook met huisartsen en onderwijs ingezet.
• Het CJG-ML is in 2017 zeer actief betrokken bij de voortgang van alle voorbereidingen ten 
 aanzien van de inkoop en verwerving 2018.
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Samenvatting en bevindingen 
 

De jaarrapportage Jeugdzorg laat de stand van zaken zien van de uitvoering Jeugdzorg over het jaar 

2017. In deze samenvatting wordt gerapporteerd over de stand van zaken van budgetten, cliënten, 

trajecten en wachtlijsten. De bronnen die zijn gebruikt, staan beschreven in bijlage 1. In de 

hoofdstukken wordt per onderdeel jeugdhulp nader ingegaan op de cijfers over het jaar 2017.    

 

Budgetten 

De inkomsten bedragen voor de uitvoering van de Jeugdhulp 2017, rekening houdend met de 

decembercirculaire 2017 Gemeentefonds, in totaliteit circa € 47,7 miljoen1. De inkomsten zijn ten 

opzichte van de septembercirculaire niet gewijzigd. 

De lokale uitvoeringskosten zijn niet opgenomen in de jaarrapportage omdat de lokale gemeenten dit, 

evenals 2015 en 2016, via de jaarrekening 2017 willen verantwoorden aan de raad. In de 

jaarrapportage is het begrote bedrag van de uitvoeringskosten in mindering gebracht op de baten om 

het jaarresultaat te bepalen. Daarmee komen de baten op circa € 46,75 Mln. 

 

 Bedragen in € 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal   

Baten 

Totale baten cfm 
decembercirculaire 2017 excl. 
uitvoeringskosten en incl. mee 
middelen Wmo en 
cumulatieregeling2 

5.935.398 7.576.249 3.860.059 2.707.354 3.537.638 13.927.667 9.205.882 46.750.247 

Realisatie 

Centrum voor Jeugd en gezin3 951.469 1.026.094 690.281 513.047 597.000 2.313.375 1.371.234 7.462.500 

Jeugd met beperking 1.356.274 3.215.439 983.375 1.299.745 897.863 4.984.125 2.190.174 14.926.995 

Jeugd GGZ 1.813.629 1.908.476 1.133.705 777.015 1.640.598 4.733.316 2.301.638 14.308.376 

ADHD 7.867 14.366 12.890 8.118 10.106 23.347 30.302 106.996 

Vervoer 17.995 5.459 975 3.996 45.222 89.846 36.186 199.679 

Jeugd- en opvoedhulp 698.567 2.283.348 640.067 291.872 867.288 2.503.907 821.629 8.106.678 

Diensten gecertificeerde 
instellingen 

587.757 711.020 375.968 269.171 391.853 1.716.577 759.530 4.811.876 

JeugdzorgPlus 62.320 2.660 68.780 115.520 46.360 694.260 24.320 1.014.220 

Landelijk transitiearrangement 31.269 25.194 45.152 2.071 268.205 372.298 10.641 754.830 

Persoonsgebonden budget 371.222 481.115 171.378 148.290 214.718 345.129 508.000 2.239.852 

Totaal realisatie  5.898.369 9.673.170 4.122.571 3.428.845 4.979.213 17.776.180 8.053.653 53.932.002 

  

  
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal   

Resultaat 37.029 -2.096.921 -262.512 -721.491 -1.386.462 -3.693.231 1.152.229 -7.181.755 

Resultaat t.o.v. begroting 1% -28% -7% -27% -41% -28% 13% -15% 

 

Resultaat prognose Q3 150.459 -2.076.414 -51.132 -847.843 -1.253.074 -4.010.025 955.465 -7.132.564 

                                                      
1 In de integratie uitkering zijn de baten vanuit de compensatieregeling opgenomen: Het bedrag dat in 2016 is toegekend, wordt 

in 2017 aan de integratie uitkering toegevoegd. 
2 In de begroting worden de totale baten toegewezen aan de verschillende percelen. De begrote baten per perceel zijn in de 
volgende hoofdstukken opgenomen, m.u.v. de begrote baten voor buitencontract plaatsingen, omdat dit niet in een afzonderlijk 
hoofdstuk wordt gerapporteerd. 
3 De verwachting is dat de toegekende voorlopige subsidie niet volledig besteed zal worden door het CJG. Dit bedrag zal ten 
tijde van de afrekening 2017 inzichtelijk worden.   
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Ontwikkeling percelen 

 

In de verdeling van kosten is te zien dat het aandeel Jeugdhulp voor Jeugd met beperking sinds 2015 

stijgt. 

Na de halvering van het aandeel PGB’s in 2016, zet de daling van het gebruik van PGB’s in 2017 

langzaam door. Het aantal PGB’s daalt grotendeels omdat het aanbod ZIN-aanbieders toe is 

genomen. 

Na een stijging van het aandeel GGZ, daalt deze in 2017. Onderstaande grafiek toont het aandeel van 

de verschillende percelen in de totale kosten per jaar. Binnen de categorie overig vallen de percelen 

Jeugdzorg Plus, Zittend vervoer voor GGZ-hulp, ADHD, Landelijk transitie arrangement en 

buitencontractplaatsingen (in 2016 en 2017). 

 

 
 
 
Compensatieregeling voogdij en 18+ 

De gemeenten Leudal en Roerdalen hebben in 2017 een aanvraag ingediend voor compensatie o.b.v. 

de compensatieregeling voogdij en 18+. Beide aanvragen zijn goedgekeurd. De gemeente Roerdalen 

ontvangt een bedrag van € 213.654; de gemeente Leudal ontvangt een bedrag van € 344.201. 

In 2018 worden deze bedragen aan de Integratie Uitkering toegevoegd.4 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Ten behoeve van de compensatieregeling voogdij en 18+ (2018) is landelijk € 20 miljoen gereserveerd. Mocht dit budget 
overvraagd worden, dan zal de toegezegde compensatie naar rato verlaagd worden. Het voorlopige beeld is dat dit niet nodig 
zal zijn, maar dit is nog niet 100% zeker. 
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Overzicht ontwikkeling kosten en budget Midden Limburg 

 

Vanaf 2015 daalt het budget voor Jeugdzorg, terwijl de kosten blijven stijgen: Sinds 2015 is het budget 

voor regio Midden Limburg met € 6,1 Mln (12%) gedaald en zijn de kosten met € 4,0 Mln (8%) 

gestegen. 

 
 

 
 

 

De ontwikkeling van de budgetten en kosten per gemeente is in onderstaand diagram zichtbaar 

gemaakt. Hoewel het algemene beeld is dat de kosten stijgen, zijn er verschillen op gemeenteniveau: 

Weert is de enige gemeente waar 2 jaar op rij de kosten dalen. In gemeenten Echt-Susteren, 

Roerdalen en Roermond houdt de kostenstijging nu 2 jaar aan. In gemeenten Leudal, Maasgouw en 

Nederweert dalen de kosten in 2016, waarna ze in 2017 stijgen. 

In 2017 hebben alle gemeenten een lager budget dan in 2016. Met name gemeenten Leudal en 

Roermond ontvangen fors minder gelden dan in 2016. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatontwikkeling 

+8,70% 

11,62%

ReResultaatontwikkeling
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Door de stijgende kosten en dalende budgetten, verslechteren de resultaten. Het resultaat voor 

Midden Limburg is in 2017 € 7.181.755 negatief. Dit is een verslechtering van € 10,1 Mln in 

vergelijking met 2015. 

Bij 6 gemeenten zien we dat het resultaat in 2017 verslechtert ten opzichte van 2016 en 2015. Alleen 

gemeente Weert heeft een positiever resultaat ten opzicht van 2016.  

Gemeenten Echt-Susteren en Weert hebben een positief resultaat in 2017. De overige gemeenten 

hebben een negatief resultaat in 2017, oplopend tot 41% negatief resultaat voor gemeente Roerdalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten perceel nader toegelicht. 

 

Aantal Jeugdigen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal unieke Jeugdigen in 

jeugdhulp per perceel in 2017. Het overzicht is niet getotaliseerd omdat een unieke jeugdige op 

meerdere percelen kan voorkomen. Daarnaast het aantal jeugdigen op Midden Limburgs niveau 

opgenomen voor 2016. 
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Aantal jeugdigen in hulp 2017 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal   

2016 

Totaal 

Centrum voor Jeugd en gezin 488 596 315 280 395 1058 867 4.036 3.739 

Jeugd met beperking 155 222 106 87 96 390 216 1.272 986 

Jeugd GGZ 400 530 259 259 283 832 756 3.319 3.531 

ADHD 16 40 33 23 21 48 93 274 199 

Vervoer NB NB NB NB NB NB NB NB NB 

Jeugd- en opvoedhulp 56 102 46 21 60 143 70 498 574 

Diensten gecertificeerde 

instellingen5 
84 105 48 31 53 231 84 636 737 

JeugdzorgPlus 1 1 1 2 1 9 2 17 18 

Landelijk transitiearrangement 4 9 6 2 6 16 4 47 32 

Persoonsgebonden budget 61 76 33 26 21 53 68 338 495 

Buitencontract plaatsing 4 12 3 1 1 4 2 27 29 

 

Aantal hulpvragen 

In onderstaande tabel  wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal hulpvragen in 20176.   

 

Aantal hulpvragen 2017 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal   

Centrum voor Jeugd  en gezin 488 596 315 280 395 1058 867 4.036 

Jeugd met beperking 319 518 212 195 214 942 487 2.887 

Jeugd GGZ 449 623 293 288 327 968 858 3.806 

ADHD 29 46 43 23 30 65 93 329 

Vervoer NB NB NB NB NB NB NB NB 

Jeugd- en opvoedhulp 78 172 61 27 81 230 92 741 

Diensten 
Gecertificeerde  Instellingen 

98 113 53 34 72 265 92 727 

JeugdzorgPlus 1 1 1 2 1 17 2 25 

Landelijk transitiearrangement 5 10 7 2 11 23 5 63 

Persoonsgebonden budget 78 102 43 34 28 73 92 450 

Buitencontract plaatsing 5 15 6 3 2 5 2 38 

 

 
 
  

                                                      
5 Betreft alleen het aantal jeugdigen in zorg bij de jeugdbescherming en –reclassering, dus niet de jeugdigen Crisisdienst 
Jeugd, zorgmeldingen en veilig thuis. Hier zijn wel gegevens over aantal meldingen beschikbaar, maar niet over aantal 
jeugdigen dat het betreft. 
6 Alleen de hulpvragen op basis van verwerkte facturen zijn in de rapportage opgenomen, de eventueel additionele hulpvragen 
die uit de nog te verwerken facturen (verplichtingen) blijken, komen hier niet in terug. 
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Wachtlijsten 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van de wachtlijsten in jeugdhulp op de 

verschillende percelen. In 2017 zijn bij de aanbieders wachtlijsten uitgevraagd per gemeente. 55 van 

de 71 gevraagde aanbieders heeft op de uitvraag gereageerd. Vanaf de 3de kwartaalrapportage wordt 

de uitvraag vanuit contractmanagement georganiseerd, de respons stijgt sindsdien. 

De definitie van wachtlijst is: het aantal jeugdigen dat langer dan 5 dagen na einde van intake wacht 

op jeugdhulp op peildatum 31-12-2017.7 

 

Wachtlijsten Q48 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal   

Jeugd met beperking 5 4 2 2 1 6 2 22 

Jeugd GGZ 29 35 17 13 20 46 55 215 

Jeugd- en opvoedhulp 0 9 8 2 3 25 8 55 

Totaal  29 48 27 17 24 77 65 292 

 

De wachtlijsten bij jeugd- en opvoedhulp en GGZ zijn enorm gestegen, wat veroorzaakt wordt door 2 

grote aanbieders. Met deze aanbieders worden afspraken gemaakt om deze wachtlijsten terug te 

dringen. 

 
Risico’s 

Risico Beheersmaatregel toegepast 

Beschikbaar budget 

voor de Jeugdhulp is 

niet toereikend. 

· De jeugdhulp is op Midden-Limburgse schaal ingekocht (schaalvoordeel).  

· Monitoring heeft plaatsgevonden door middel van de kwartaalrapportages. 

· Er zijn zowel op lokaal als op (sub-)regionaal niveau plannen van aanpak 

opgesteld om kosten te verlagen. Zo is er voor de MLO gemeenten een 

plan opgesteld ‘doorbreek de cirkel in regie’ met daarbij een 

uitvoeringsplan waarin verschillende acties staan beschreven. In MLW is 

een “richtinggevende notitie inkoop 2017” opgesteld en een 

uitvoeringsagenda. Om een beeld te geven van deze acties is een korte 

samenvatting toegevoegd in hoofdstuk 1. Bij nieuwe toewijzingen worden 

(door cliënt, zorgaanbieder, CJG) concrete afspraken gemaakt over 

gezamenlijke opvolging van het plan van aanpak door middel van 

evaluatiemomenten.  

· Bij de toegang door het CJG wordt ook de duur bepaald. Dit zal het proces 

van inzet, evaluatie en bijsturing verder kunnen ondersteunen. 

Aanbieders declareren 

onregelmatig, waardoor 

gemeenten 

onvoldoende zicht 

hebben op volledigheid 

kosten.  

· Wanneer aanbieders problemen hebben met factureren (bijvoorbeeld bij 

werkachterstanden of wanneer facturen worden afgekeurd) kunnen 

gemeenten geconfronteerd worden met additionele kosten op een later 

moment. Daarom zijn aanbieders waar mogelijk ondersteund als er 

problemen bekend zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 De vergelijkbaarheid van de wachtlijstcijfers met voorgaande perioden is lastig omdat de respons van aanbieders op de 
uitvraag wisselt. 
8 Alleen de percelen waar wachtlijstinformatie van beschikbaar is, worden getoond. 
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Conclusies 

De volgende conclusies/bevindingen kunnen worden genoemd: 

· De decembercirculaire 2017 heeft ten opzichte van de septembercirculaire geen wijzigingen in de 

integratie-uitkering. 

· Op regionaal niveau is het tekort in 2017 € 7.181.755. Dit betreft een tekort op Midden-Limburgs 

niveau van -15% ten opzichte van de baten. Dit tekort wordt in grotere mate veroorzaakt door een 

daling van de budgetten versus een stijging van de kosten. 

· De kosten voor 2017 (€ 53,9 Mln) zijn circa € 2,5 Mln hoger dan de realisatie 2016 (€ 51,4 Mln). Dit 

wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de kosten op het perceel Jeugdhulp voor 

Jeugd met beperking. 

· Wachtlijsten zijn toegenomen van 110 jeugdigen in 2016 naar 292 in 2017, hier worden acties op 

ondernomen. 
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Inleiding 
 

De Jeugdhulp is met ingang van 2015 overgedragen van het Rijk, de provincie, het zorgkantoor en 

zorgverzekering naar de gemeenten. De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, 

Roerdalen, Roermond en Weert geven gezamenlijk inhoud en uitvoering aan de Jeugdhulp in Midden-

Limburg.  

 

Realisatie 

In deze jaarrapportage wordt de gerealiseerde jeugdhulp en bijbehorende kosten over 2017 

gepresenteerd. 

De realisatiecijfers voor 2017 zijn gebaseerd op alle betaalde en openstaande facturen over 2017 die 

bekend waren op 16-02-2018.  

Voor het perceel GGZ (inclusief Dyslexie) wordt een verwachte realisatie op basis van de GGZ 

monitor gegeven, omdat nog niet alle afgesloten DBC’s zijn gedeclareerd9. In deze GGZ monitor 

geven zorgaanbieders zelf aan welke kosten er (naar verwachting) worden gemaakt in 2017. 

Daarnaast is er bij de percelen Jeugd en Opvoedhulp en ADHD mede gebruik gemaakt van opgaven 

van zorgaanbieders, omdat nog niet alle declaraties zijn ingediend. 

 

  

                                                      
9 M.u.v. gemeenten Roerdalen en Roermond, waar de declaratiegegevens zijn gebruikt. 
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1. Beleid Jeugdhulp 
 

De gemeenten in Midden-Limburg hebben een beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016 vastgesteld waarin 

de beoogde doelen en resultaten benoemd zijn voor het nieuwe jeugdhulpstelsel. We werken toe naar 

een samenleving in beweging waarin burgers participeren, hun eigen verantwoordelijkheid nemen en 

jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. Dit willen we ook inzichtelijk maken.  

In 2016 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van dit beleidsplan Jeugdhulp 2014 – 2016. De 

gemeenten Midden-Limburg Oost (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) en de 

gemeenten Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) hebben besloten om het 

beleidsplan te verlengen voor de jaren 2017-2019. De gemeenteraden hebben hierover in december 

2016 een besluit genomen.  

 

In het beleidsplan 2014-2016 en oplegnotitie verlengde beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 zijn voor de 

regio een aantal beleidsdoelstellingen en het beoogde resultaat opgenomen: 

 

Beleidsdoel Beoogd resultaat 

Participerende samenleving Een samenleving in beweging waarin burgers participeren, hun 

eigen verantwoordelijkheid nemen. 

Participatie van ouders en 

jeugdigen 

Ouders en jeugdigen nemen actief deel aan hun eigen 

ondersteuningsprocessen en houden, waar mogelijk, zelf de 

regie. Ook leveren zij een actieve en betekenisvolle bijdrage aan 

de transitie en transformatie van de jeugdhulp. 

Preventie, signalering en 

ondersteuning basisvoorzieningen 

 

Er zijn structureel gerichte preventieactiviteiten voor ouders en 

jeugdigen beschikbaar, passend bij de leeftijd. 

Basisvoorzieningen leveren een bijdrage aan het ontzorgen, 

normaliseren en demedicaliseren van jeugdigen. Binnen de 

zorgstructuur is, vanuit de basisvoorzieningen, een preventief 

aanbod beschikbaar dat aansluit bij de vraag van ouders en 

jeugdigen. Op scholen wordt passende ondersteuning geboden 

voor alle leerlingen gericht op onderwijs, de jeugdige en de 

thuissituatie. 

Gespecialiseerde Jeugdhulp Gespecialiseerde jeugdhulp is kwalitatief goed, beschikbaar, op 

maat, snel inzetbaar en flexibel, passend bij de problematiek van 

jeugdigen in de regio. 

De gespecialiseerde jeugdhulp draagt zodoende bij aan het 

ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren van jeugdigen. 

Voor gezinnen en jeugdigen met complexe, meervoudige 

problemen is integrale (jeugd)hulp beschikbaar georganiseerd 

door de gezamenlijke partners, ongeacht van welk domein. 
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Vrij toegankelijke jeugdhulp en 

toegang tot gespecialiseerde 

jeugdhulp 

 

Ouders en jeugdigen zijn ondersteund in de opvoeding en bij het 

opgroeien. 

Het CJG vervult, naast de preventieve informatie- en 

adviesfunctie, een spilfunctie in het geven van 

opvoedondersteuning, het betrekken van gespecialiseerde hulp 

(toegang) en het ondersteunen van basisvoorzieningen bij 

opvoed- en opgroeivraagstukken. Het CJG draagt zodoende bij 

aan een herkenbare en laagdrempelige organisatie van 

jeugdhulp. De raad voor de kinderbescherming wordt vroegtijdig 

geconsulteerd wanneer de veiligheid van de jeugdige in het 

gedrang lijkt te zijn. 

Gedwongen kader en samenwerking 

met de keten veiligheid 

Er is een nauwe samenwerking met de keten veiligheid en de 

werking van de eerstelijnsvoorzieningen werkt preventief. Er 

komen minder jeugdigen in het gedwongen kader. Er zijn 

afspraken vastgelegd tussen de gemeenten en de raad voor de 

kinderbescherming over de consultatie en toeleiding functie. 

 

De meest actuele thema’s voor 2017 zijn: 

1. Versnelling van de transformatie 

2. Verwervingssystematiek 2018 en verder in voorbereiding  

 

1. Versnellen van de Transformatie 

Tijdens de inkoop van de gespecialiseerde jeugdhulp voor 2017 werd duidelijk dat de regio beduidend 

minder middelen ging krijgen. Gemeenten hebben een traject ingezet met de zorgaanbieders, het 

CJG-ML en de GI's om te onderzoeken hoe we kunnen komen tot een kosten vermindering, onder 

andere door de transformatie te versnellen. In MLW heeft dat geresulteerd in een richtinggevende 

notitie inkoop 2017 en een uitvoeringsagenda. Het plan en de uitvoeringsagenda zijn gericht op 

versnelling van de transformatie in de Jeugdhulpketen. De inhoud is leidend en levert volgens de 

gemeenten ook een reductie van de kosten op. 

 

Samenvattend het plan van aanpak MLO 

Doorbreek de cirkel, in regie dat vier fasen beslaat. In het najaar van 2016 is gestart met het 

‘aanvalsplan’ Midden-Limburg Oost. Vervolgens zijn naar aanleiding van de uitvoeringscontracten 

Jeugd 2017, waarin een budgetneutraal plafond is ingesteld, gesprekken gevoerd met 

gespecialiseerde jeugdhulp aanbieders. Hieruit zijn meerdere oplossingsrichtingen gekomen, die zijn 

betrokken bij fase 3: versnelling transformatie voor integrale aanpak jeugd en verscherpte visie en 

speerpunten op basis van de eerste twee fasen. Deze wordt voor de zomer van 2017 afgerond. 

Vervolgens staat de verdere inrichting en implementatie gepland. 

 

Transformeren vraagt tijd, partnership en visie hoe de jeugdhulpketen zodanig te versterken dat 

jeugdigen en gezinnen zinnige zorg krijgen, waarmee ze zich duurzaam gesterkt weten en leidt tot 

mindere kosten. We sluiten bij deze versnelling van de transformatie ook aan bij de uitgangspunten 

gesteld in de Jeugdwet en de signalen uit het veld. De onderwerpen die we de afgelopen en komende 

periode verder uitwerken, zijn hieronder in beeld gebracht. In het plan lopen we deze een voor een 

langs. 
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Randvoorwaarden  

bij speerpunten 

Doelgroepen-

analyse 

1.    Gedwongen kader 

2.    Levensloop (Cliëntmaps) 

3.    Vrijwillig kader 

Speerpunt 1: 

Vergroten van 

participatie 

Perspectief 

biedende 

ondersteuning 

1.    Armoede en schulden 

2.    Uitval en vroegtijdig schoolverlaten 

3.    Afstand tot arbeidsmarkt 

4.    16- tot 23-jarigen 

Speerpunt 2:  

Verbeteren kwaliteit en 

doelrealisatie van de 

keten 

Preventie 1. (collectieve) Preventie-arrangementen 

Toegang 1. Regie op trajecten 

2. Verwijzing door huisartsen 

3. Expertise specialistische jeugdhulp 

naar/voor toegang 

Trajecten 1. EvidenceBased 

2. Innovaties 

3. Op- en afschalen 

4. Crisisinterventies 

5. Producten, tarieven 

Samenwerking 1. Wettelijke kaders/ontschotting 

2. Intergenerationele 

  problemen 

 

Hiermee werken we gericht, samen, effectief en duurzaam belegd aan het doorbreken van de cirkel 

op meerdere gebieden en altijd in regie, zodat we van transitie naar een versnelling van transformatie 

komen, uitgaande van partnerschap in de keten van jeugdhulp, een zorgvuldige kosten-batenafweging 

maken waarin investeringen (im)materieel renderen en uiteindelijk leiden tot verhoging van participatie 

en lagere kosten. We overstijgen de knelpunten van medicaliseren en problematiseren, door naar 

integrale leefdomein overstijgende aanpak te gaan en normaliseren voorop te stellen in inrichting en 

gedrag. We zetten in op mogelijkheden en willen tot mindere zwaardere zorg komen. We gaan van 

‘stepped’ naar ‘matched care’, zodat zorg op maat is en zorgen daardoor voor een betere aansluiting 

van zorgvraag op het aanbod. Hierbij hebben we oog voor iedereen en speciale aandacht voor de 

effecten van armoede en schulden en het doorbreken van intergenerationele problematieken en -

levenslopen. 

 

Samenvattend de richtinggevende notitie inkoop 2017 MLW 

Samenvattend de richtinggevende notitie inkoop 2017 MLW. De opgenomen aanbevelingen zijn 

gericht op: 

· Nieuwe verwervingssystematiek voor 2018 e.v. en vermindering van administratieve 

lasten; 

· Integraal programmaplan preventie voor het sociale domein; 

· Kinderopvang en buitenschoolse opvang meer toegankelijk maken voor jeugdigen 

met een beperking en alternatieve opvang voor jeugdigen met een beperking ter 

ontlasting van ouders; 

· Aanpassing van het werkproces toegang bij het CJG-ML op bepaling duur, doelen 

regie en evaluatiemomenten; 

· Flexibele consulatie van aanbieders bij het CJG-ML in het toegangsproces (bij 

specifieke cases); 

· Multidisciplinair overleg inrichten voor casuïstiek die dermate complex is dat de 

oplossing alleen samen gevonden kan worden; 

· Onderzoek naar verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten; 

· Pilot CJG-ML en enkele huisartsen gericht op succesfactoren voor de samenwerking; 

· Investeren in de relatie gemeenten, CJG-ML en aanbieders; 
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· Investeer in de brede keten in het gedachtengoed van 1Gezin1Plan; 

· Afschalingsmogelijkheden verkennen; 

· Nader onderzoek doen op diverse thema's; 

· Knelpunten in de scheidslijn met andere wetten bespreken om tot oplossingen te 

komen. 

De Uitvoeringsagenda 2017-2018 is door in september 2017 vastgesteld. 

Gezien de flinke tekorten en een geplande evaluatie van het beleidsplan in 2018, heeft MLW het NJI 

opdracht te geven een nadere analyse te maken van het stelsel Jeugdhulp MLW. In deze analyse 

moet een inzicht worden gegeven in: 

· De populatie en welbevinden van de jeugdigen en hun gezinnen; 

· De aanwezigheid van voorzieningen in de regio; 

· De cijfers per gemeente over de jaren 2015-2016-2017 vergeleken met andere 

gemeenten in Nederland; 

· De gevolgen van het objectief verdeelmodel; 

· Externe ontwikkelingen; 

· Realisatie van beleidsdoelen; 

· Conclusies en aanbevelingen. 

 

2. Verwerving 2018 en verder in voorbereiding 

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nagenoeg het volledige stelsel van  jeugdzorg. Om 

de zorg te garanderen en tegelijkertijd niet teveel veranderingen in één keer door te voeren hebben de 

gemeenten in Midden Limburg er voor gekozen de eerste jaren  waar mogelijk de al bestaande 

methoden van bekostiging aan te houden. In de jaren 2015 en 2016 hebben we geleerd dat de nu 

gehanteerde methodiek niet voldoende ondersteunt bij de benodigde transformatie. Redenen hiervoor 

zijn onder andere: 

· Onvoldoende resultaatgerichte afspraken. 

· Relatief weinig ruimte voor aanbieders om de best passende zorg te bieden zonder dat 

steeds terug gegaan moet worden naar de financiën. 

· Veel administratieve lasten aanbieders en gemeenten. 

 

Gemeenten in Midden Limburg staan voor 2018 een andere manier van contracteren voor waarbij 

steeds de volgende uitgangspunten gelden: 

· Sturen op resultaten centraal. 

· Meer flexibiliteit voor klant, aanbieder en gemeente rondom maatwerktrajecten. 

· Minder administratieve lasten. 

  



 

15 
 

2. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 

De werkzaamheden van het CJG zijn gericht op de volgende taken: 

§ Preventie en informatie 

§ Consultatie, advies en lichte opvoedondersteuning 

§ Ambulante hulp  

§ Toegang naar gespecialiseerde hulp. 

  

Het CJG heeft als gevolg van de transformatie van de jeugdhulp meer taken gekregen en vormt de 

spil van het nieuwe jeugdstelsel in Midden-Limburg. Vanaf 2017 heeft het CJG alle taken van Bureau 

Jeugdzorg overgenomen op het vlak van zorgsignalen.  

 

2.1 Doelstellingen CJG 

In het verlengde beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 zijn de volgende doelen van het CJG vastgelegd:  

§ Ouders en jeugdigen informatie en advies bieden op het gebied van opvoeden en opgroeien en/of 

mogelijke ontwikkelingsstoornissen, bij voorkeur voordat er problemen ontstaan. 

§ Ouders en jeugdigen, met vragen of problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien, bij 

vragen over psychische of psychiatrische problematiek of bij vragen die voortkomen uit een 

beperking krijgen ondersteuning bij het vinden van hun eigen antwoorden op hun eigen vragen. De 

gezonde ontwikkeling van de (gehandicapte) jeugdigen staat daarbij voorop. 

§ Eerder en sneller ouders en jeugdigen bereiken met een vrij- toegankelijk en laagdrempelig 

aanbod en nauwe samenwerking met de basisvoorzieningen. 

§ De meest voorkomende opvoed-opgroei problemen, psychische of psychiatrische problematiek of 

vragen die voortkomen uit een beperking worden ondersteund doordat het CJG multidisciplinair is 

samengesteld. 

§ De toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp is gerealiseerd. 

 

2.2 Ontwikkelingen 2017 

§ Door het CJG werd in 2017 een toename van belangstelling voor preventie activiteiten van het 

CJG-ML geconstateerd. De aantallen waren hoog, vooral door de vele gastlessen en workshops in 

het onderwijs. Scholen en ook kinderopvangorganisaties weten steeds beter dat het CJG-ML 

hiervoor benaderd kan worden.   

§ In de samenwerking met onderwijs, huisartsen en kinderopvang organisaties blijft het CJG-ML 

gericht op maatwerk. In de praktijk bestaat veel variatie in intensiteit en vorm van samenwerking. 

Het is helder dat verder investeren noodzakelijk blijft. Merkbaar is dat meer cliënten via deze 

netwerkpartners de weg naar het CJG-ML vinden. In de samenwerking met onderwijs is het 

duidelijkst de vooruitgang zichtbaar. Dit vertaalt zich, naast de toename van vragen aan het CJG-

ML om mee te denken over vele  thema’s en vraagstukken, ook in de stijging van het percentage 

verwijzingen vanuit onderwijs (2015: 12%, 2016: 17%, 2017: 22%). 

§ In 2017 heeft het CJG-ML een start gemaakt met het registreren van het effect van de geboden 

hulp. De eerste cijfers hiervan zijn opgenomen in dit hoofdstuk en geven een positief beeld. 

§ Waar expertise van gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, wordt deze ingezet en gezamenlijk met 

alle betrokken partijen binnen het vrijwillig kader een plan gemaakt. Ongeveer 38% van de CJG-

ML cliënten heeft gespecialiseerde jeugdhulp nodig en de toegang hiervoor wordt, na een 

zorgvuldig proces van vraagverheldering en zoeken naar het passende antwoord, via een ZIN 

toewijzing of PGB toekenning vorm gegeven. Samen met gemeenten is gekozen om in deze 

casussen vanuit het CJG-ML meer de regie te nemen en meer te focussen op resultaten van de 

hulp: casussen worden gevolgd, geëvalueerd en in gezamenlijk overleg wordt gekozen voor het 

passende moment voor afschaling. Dit heeft als effect dat minder trajecten door het CJG-ML 

worden afgesloten en het aantal cliënten, dat tegelijk in begeleiding is, stijgt.  

Deze taak en het stijgend aantal cliënten heeft betekenis voor de ruimte in de gemeenteteams van 

het CJG-ML. Er is sprake van variatie tussen teams maar in het algemeen wordt de ruimte kleiner, 
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stijgt de caseload van jeugd- en gezinswerkers en de werkdruk en dit heeft invloed op de 

wachttijden voor cliënten.  

§ In 2017 heeft bij het CJG een PIA (Privacy impact analyse) plaatsgevonden. De resultaten zijn in 

Q4 bekend gemaakt. De conclusies en aanbevelingen zijn intussen besproken en verbeteracties 

zijn in gang gezet. 

§ Vanuit de zeven gemeenten in Midden Limburg In 2017 heeft een CEO (cliëntervaringsonderzoek) 

plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn per gemeente uitgewerkt en in Q4 ter 

beschikking gesteld. Globaal komt het CJG-ML positief naar voor in deze resultaten. 

§ Op basis van het plan van aanpak van regio MLO en het beleidsplan van MLW zijn een aantal 

ontwikkelingen rondom meer regie, versterking van samenwerking zowel met zorgaanbieders als 

ook met huisartsen en onderwijs ingezet. 

§ Het CJG-ML is in 2017 zeer actief betrokken bij de voortgang van alle voorbereidingen ten aanzien 

van de inkoop en verwerving 2018. 

 

2.3 Preventieve activiteiten 2017 

In 2017 werd een flink aantal preventieve activiteiten ingepland met in het algemeen een goede 

opkomst. 

 

Preventie activiteiten 

(vermeld in individuele klantcontacten) 
Q1 Q2 Q3 Q4 totaal 

Individuele vragen 100 105 115 130 450 

Themabijeenkomsten 258 37 266 584 1145 

Workshop triple p 0-12j 35 47 11 101 194 

Lezing triple p 8 32 4 42 86 

Workshops aan docenten 195 0 78 149 422 

Gastlessen leerlingen PO 245 227 101 316 889 

Gastlessen leerlingen VO 373 24 0 80 477 

Workshop vereniging 45 39 10 39 133 

 

Naast deze activiteiten draagt CJG-ML bij aan de preventieve programma’s binnen de zeven 

gemeenten in Midden Limburg. 

 

De websites cjg-ml en justyoung worden vrij goed bezocht. Het CJG oriënteert zich intussen ook op 

mogelijke aanvullingen voor contacten met jongeren (social media). De website voor jeugdigen “Just 

Young” kreeg opvallend meer bezoekers in Q2. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de 

site vernieuwd werd en een nieuwe lay-out heeft gekregen. In Q3 lag het aantal bezoekers op deze 

site weer op het niveau van Q1 en in Q4 vindt er een opvallende daling plaats. 

De CJG-ML website werd in Q4 weer meer bezocht dan in Q3. Alhoewel het aantal bezoekers in Q4 

lager was dan in Q1 en Q2, is het bereik goed.
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Bezoekers website Q1 Q2  Q3  Q4 

Aantal bezoeken www.cjgml.nl   8549 6652 5365 6053 

Aantal echte lezers www.cjgml.nl   3822 (45%) 3080 (46%) 2480 (46%) 2875 (47%) 

Aantal bezoeken www.justyoung.nl   2374 4320 2262 777 

Aantal echte lezers www.justyoung.nl   770 (32%) 1297 (30%) 566 (25%) 254 (33%) 

 

2.4 Ambulante jeugdhulp 

 

Aanbod Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Info en Advies (vragen binnen 1 uur 
afgehandeld) 

278 161 178 203 844 

Aanmeldingen (1e telefonisch contact) 550 491 362 466 1877 

Intakegesprekken (hulpverleningen) 478 414 346 396 1639 

Totaal in begeleiding 2.777 2.925 2965 3120 4036 

Totaal afgesloten 343 300 334 303 1287 

 

 

Leeftijd Echt-

Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert 

0-3 jaar 29 37 16 15 26 90 49 

4-12 jaar 240 275 146 131 198 535 437 

13-18 jaar 197 270 136 125 153 402 341 

18+ jaar 13 12 9 8 6 17 29 

24+ 9 2 8 1 12 14 11 

Totaal 488 596 315 280 395 1058 867 

 

De verdeling over de leeftijden is in grote lijnen vergelijkbaar met de cijfers van 2015 en 2016 en is conform 

de verwachtingen. Er is ook nauwelijks iets gewijzigd ten opzichte van Q3. 

 

Top 15 problematieken 2017 2016 

Ontwikkeling (sociaal-emotioneel / lichamelijk) 35 % 36% 

Opvoeding 17 % 19% 

Echtscheidingsproblematiek 11 % 11% 

Psychiatrische problematiek/ontwikkelingsstoornissen jeugdige 9 % 14% 

Onderwijsvraagstukken 7 % 5% 

Lagere begaafdheid / verstandelijke beperking jeugdige 3 % 4% 

Overige 3 % 3% 

Algemene informatie & advies 4 % 1% 

Financiën 3 % 3% 

Psychiatrische problematiek ouders 2 % 2% 

Huisvesting 2 % 1% 

Lagere begaafdheid / verstandelijke beperking ouders 1% 1% 

Pestproblematiek 1 % 0% 

Rouwverwerking 1 % 0% 

Verwaarlozing / mishandeling 1 % 0% 

 

Deze top 15 aan geregistreerde problematiek komt overeen met de globale verwachting op basis van het 

landelijke beeld. De jeugd en gezinswerker kan per casus meerdere problematieken registreren. 

Deze verdeling is vrij stabiel is sinds de start van CJG-ML, de top 5 is voortdurend dezelfde. 

 

 



 

18 
 

Wachttijdaanmelding - start 

hulpverlening 

Echt-

Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

1 t/m 14 dagen 74% 56% 72% 51% 64% 67% 55% 63% 

15 t/m 22 dagen 14% 23% 12% 21% 14% 15% 16% 16% 

Langer dan 3 weken 12% 21% 16% 28% 22% 18% 29% 21% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

In Q1 en Q2 startte 81 % van de cliënten binnen drie weken met de hulpverlening. In Q3 daalde het 

percentage starters binnen drie weken naar 79% en dit cijfer is in Q4 bevestigd. Deze daling heeft te maken 

met de hogere werkdruk. Het CJG-ML heeft in Q4 de gemeenten hierover geïnformeerd en maatregelen 

genomen om de wachttijd te normaliseren. 

 

Verwijzers Echt-

Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Eigen initiatief 48% 43% 44% 45% 45% 36% 43% 42% 

Onderwijsinstelling 15% 20% 21% 24% 19% 26% 23% 22% 

(Jeugd/huis)arts 10% 11% 9% 11% 14% 8% 9% 9% 

Gespecialiseerde jeugdhulp 10% 11% 10% 7% 9% 10% 9% 10% 

Gecertificeerde instelling 1% 3% 3% 2% 2% 4% 2% 3% 

Gemeente 4% 4% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 

Veilig thuis 2% 3% 4% 2% 3% 7% 5% 4% 

Veiligheidshuis 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 

Raad voor kinderbescherming 0% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 

Medisch specialist 3% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 

Welzijn 3% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 2% 

Algemeen Maatschappelijk 

Werk 
2% 2% 5% 2% 3% 1% 2% 2% 

Welzijn-maatschappelijk werk 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Leerplicht 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%  

Kinderopvang-
peuterspeelzalen 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

De procentuele verdeling t/m Q4 is grotendeels gelijklopend aan de cijfers t/m Q3. Het percentage 

verwijzingen via school stijgt met 1%, maar dit percentage was in Q3 – ondanks de zomervakantie – al 

opvallend stabiel gebleven. 

De verwijspercentages van artsen zijn gelijk aan deze t/m Q3, maar zijn hoger dan in 2016.  

Nog steeds meldt een groot deel van de cliënten zich zelf bij het CJG-ML. Een deel van deze cliënten doet 

dit nadat het CJG-ML ter sprake kwam of geadviseerd werd, bijvoorbeeld door een school of arts. Een 

aanzienlijk deel van de cliënten komt bij het CJG-ML nadat een netwerkpartner bemoeienis heeft gehad met 

een gezin.   

 

Klanttevredenheid Echt-

Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Goed 55% 57% 57% 54% 60% 53% 50% 59% 

Voldoende 30% 29% 26% 30% 28% 34% 33% 31% 

Matig 6% 6% 3% 5% 5% 5% 5% 4% 

Slecht 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 

Niet bekend 7% 6% 12% 9% 5% 7% 11% 5% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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De tevredenheidsscores van de afgesloten casussen leveren bovenstaand beeld op. Cliënten wordt in het 

laatste gesprek gevraagd om een waardering te geven over de hulpverlening. De meerderheid vindt de 

verleende hulp voldoende of goed. 

 

Het CJG-ML ontving in Q1 zes klachten, in Q2 twee klachten, in Q3 vier klachten en in Q4 tevens 4 klachten 

ontvangen. Alle klachten van 2017 zijn conform de interne klachtprocedure behandeld en naar tevredenheid 

van de betrokkenen afgerond.   

 

Sinds 2017 registreert het CJG-ML naast klanttevredenheid, ook het effect van de geboden hulpverlening. 

Cliënten worden hierop bevraagd aan het einde van de hulpverlening en vervolgens worden de gegevens 

door de jeugd en gezinswerker in het registratiesysteem vast gelegd. Het effect wordt beoordeeld op 

meerdere resultaatgebieden, vier resultaatgebieden m.b.t. het kind en vijf resultaatgebieden m.b.t. 

ouder(schap). Er wordt enkel een score gegeven voor de resultaatgebieden waaraan in het betreffende 

hulpverleningstraject werd gewerkt. Per resultaatgebied kan gekozen worden uit drie opties: het is beter 

geworden, het is stabiel gebleven of het is slechter geworden. 

In 2017 werd in 80% van de afgesloten casussen bij afsluiting de effectmeting gescoord. 

In onderstaande tabel zijn de resultaten met betrekking tot de jeugdigen in percentages weergegeven: 

 

Resultaatgebied Beter geworden Stabiel gebleven Slechter geworden Totaal 

Welbevinden jeugdige 63 % 33 % 4 % 100 

Zelfstandigheid 51 % 47 % 2 % 100 

Zelfredzaamheid 52 % 46 % 2 % 100 

Relatie jeugdige tot ouders 57 %  39 % 4 % 100 

 

In onderstaande tabel zijn de ouder(schap) resultaten in percentages weergegeven: 

Resultaatgebied Beter geworden Stabiel gebleven Slechter geworden Totaal 

Relaties ouder tot jeugdige 53 % 44 % 3 % 100 

Relatie ouders onderling 33 % 59 % 8 % 100 

Ouderschapsreorganisatie 34 % 61 % 5 % 100 

Veiligheid 33 % 63 % 4 % 100 

Netwerk is betrokken 31 % 67 % 2 % 100 

 

De resultaten geven een vrij positief beeld en dit beeld is redelijk stabiel over de kwartalen heen. We zien 

dat de effecten van verbetering sterker zijn in de resultaatgebieden betreffende het kind. In de 

resultaatgebieden betreffende de ouder en ouderschap speelt de complexiteit door van het hoge aantal 

casussen met echtscheidingsproblematiek.  

In de komende periode gaan we door met het verzamelen van meer gegevens, wordt verder aandacht 

besteed aan het optimaliseren van de registratie en zien we mogelijkheden om verder te ontwikkelen op de 

thema’s waarop we effecten evalueren.  

 

2.5 Toegang 

PGB  Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Totaal aantal toekenningen (inclusief tariefwijziging)10 553 535 92 89 1269 

Aantal unieke personen 281 33 11 14 339 

Aantal unieke personen waarvoor het eerst een PGB is 
toegekend 

23 30 10 11 74 

Unieke personen met zowel ZIN als PGB in 2017 44 42 24 13 123 

N.B.: bovenstaande informatie is op dit moment alleen beschikbaar op totaalniveau en niet per gemeente 

 

                                                      
10 Doordat tariefwijzigingen en herindicaties worden meegenomen, is dit aantal een stuk hoger dan het aantal unieke personen.  



 

20 
 

 

Functies toekenningen   Persoonlijke 

verzorging 

Begeleiding 

individueel 

Begeleiding groep 

incl. vervoer 

Begeleiding groep 

excl. vervoer 

Kortdurend 

verblijf 

Totaal 

Professionele organisatie 3 164 93 82 28 370 

ZZP/freelance 3 258 5 6 34 306 

Zorgprofessional 0 6 0 0 0 6 

Niet professional in loondienst 15 91 0 0 4 110 

Naaste familie 109 359 0 0 9 477 

Totaal 130 878 98 88 75 1269 

 

 

Beslistermijn van de PGB aanvragen 2017 Totaal 

0 t/m 8 weken 912 

9 t/m 10 weken 67 

Langer dan 10 weken 290 

Totaal 1.269 

 

 

Aanvragen ZIN Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Totaal aantal toewijzingen 502 349 309 336 1496 

Totaal aantal unieke jeugdigen 454 305 224 239 1222 

Aantal nieuw t.o.v. 2016 176 199 150 182 707 

Aantal buiten contract 12 1 4 12 29 

 

Er is een lichte stijging van het aantal unieke jeugdigen in Q4, in lijn met het aantal toewijzingen en unieke 

jeugdigen in Q4 van 2016. 

 
Toeleiding naar gedwongen kader 

Twee keer per week vindt een beschermingsplein plaats in Midden Limburg. Hier wordt casuïstiek door het 

CJG-ML, de Gecertificeerde Instelling en de Raad voor de Kinderbescherming voorgelegd en besproken, 

samen met ouders. Het overleg wordt voorgezeten door een gedragswetenschapper van het CJG-ML. In dit 

beschermingsplein worden de casussen waarbij het CJG-ML een onderzoek door de Raad noodzakelijk 

vindt, besproken. 

 

Aantal Verzoeken tot 

Onderzoek in 2017 

Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 2016 

Aantal individuele jeugdigen 22 19 12 35 88 87 

Betrekking op gezinnen 10 15 8 22 55 51 
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2.6 Overzicht 2017 
 

Overzicht 201711 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Begroot € 951.469 € 1.026.094 € 690.281 € 513.047 € 597.000 € 2.313.375 € 1.371.234 € 7.462.500 

Realisatie12 € 951.469 € 1.026.094 € 690.281 € 513.047 € 597.000 € 2.313.375 € 1.371.234 € 7.462.500 

Resultaat € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Procentuele afwijking 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realisatie 2016 € 847.709 € 1.201.425 € 547.595 € 357.605 € 494.588 € 2.027.129 € 1.208.949 € 6.685.000 

Aantal jeugdigen in hulp  488 596 315 280 395 1058 867 3.999 

Aantal dagen in hulp NB NB NB NB NB NB NB NB 

Gem. kosten per jeugdige € 1.950 € 1.722 € 2.191 € 1.832 € 1.511 € 2.187 € 1.582 € 1.866 

Gem. aantal dagen in 
hulp per jeugdige 

NB NB NB NB NB NB NB NB 

 

2.7 Bevindingen 2017 

§ Het aantal jeugdigen bij het CJG stijgt: In 2016 waren er 3.739, in 2017 3.999. Dat het aantal jeugdigen 

stijgt, is een gevolg van enerzijds de geplande opbouw van deze organisatie en anderzijds een gevolg 

van de extra regiefunctie die het CJG heeft gekregen. Met deze regiefunctie worden trajecten waarin het 

CJG actief betrokken blijft pas op een later moment afgesloten. 

§ Deze stijging zorgt tevens voor een iets langere afhandeltijd. In Q1 en Q2 startte 81 % van de cliënten 

binnen drie weken met de hulpverlening. In Q3 was dit 74%. 

§ De doorleiding van casussen naar de Raad voor Kinderbescherming lijkt stabiel: In 2016 87 kinderen uit 

51 gezinnen en in 2017 88 kinderen uit 55 gezinnen. 

 

 

                                                      
11 Dit overzicht bevat niet de subsidie voor Basis-CJG, dit betreffen ‘oude taken’ van voor de decentralisatie. 
12 De verwachting is dat de toegekende subsidie niet volledig uitgenut zal worden door het CJG. Dit bedrag zal ten tijde van de 
afrekening 2017 inzichtelijk worden.   
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3. Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg  
 

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is de organisatie die landelijk het onafhankelijke 

vertrouwenswerk uitvoert in de jeugdhulp. Het AKJ voert deze opdracht uit voor alle gemeente, gefinancierd 

door de VNG. 

Jeugdigen, ouders en verzorgers kunnen bij het AKJ terecht met vragen of klachten over de jeugdzorg. Het 

AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen die vragen of klachten heeft over de jeugdzorg.  

 

Bij het AKJ kunnen jeugdigen, ouders en verzorgers terecht met vragen en/of klachten over: 

· Bureau Jeugdzorg; 

· gezinsvoogdij; 

· Raad voor de Kinderbescherming (RvdK); 

· zorginstellingen; 

· pleegzorg. 

 

Ook kan ondersteuning worden verkregen bij vragen of klachten over: 

· landelijk werkende instellingen voor (gezins-)voogdij en jeugdreclassering; 

· regionaal werkende instellingen. 

Daarnaast werkt het AKJ samen met gemeenten in verband met de nieuwe Jeugdwet. Het AKJ rapporteert 

jaarlijks aan de gemeenten over haar werkzaamheden. De resultaten in deze rapportages zijn in dit 

hoofdstuk opgenomen. 

 

Aantal unieke cliënten  

 

Een melding van vraag, probleem of klacht kan door de zorgontvanger zelf worden gedaan, maar ook door 

iemand uit zijn netwerk, bijvoorbeeld ouder of hulpverleners. Voor het AKJ is de melder de cliënt: 

Aantal unieke cliënten Echt-

Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert 

Jeugdigen 0 18 9 3 0 9  0 

Familieleden 0 0 0 0 0 3 1 

(Pleeg) Ouders 7 7 4 3 7 17 6 

Hulpverleners 0 0 0 1 0 1 0 

Onbekend/anders 0 1 1 0 1 3 0 

Totaal 7 26 14 7 8 33 7 

  

Vragen en problemen in behandeling in 2017 

Vragen en problemen Echt-

Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert 

Vragen m.b.t. wetgeving 1 0 0 1 0 3 1 

Vragen m.b.t. werkwijze 

instantie 

1 0 0 0 0 4 0 

Problemen m.b.t. 

familie/thuis 

0 1 3 0 0 0 0 

Problemen  m.b.t. 

toekomst hulpverlening 

0 1 0 0 0 0 0 

Problemen m.b.t. 

woonsituatie 

0 5 1 4 0 2 0 

Vragen m.b.t. andere 

onderwerpen 

0 0 0 1 1 3 3 
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Totaal aantal vragen en 

problemen13 

2 7 4 6 1 12 4 

 

Klachten in behandeling in 2017 

Type klachten Echt-

Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert 

Bejegening 5 6 5 6 4 27 8 

Bereikbaarheid/ beschik- 

baarheid/ afspraken 

1 4 2 2 2 4 5 

Beslissing 4 1 1 1 5 8 1 

Gebrekkige informatie 2 3 1 1 6 1 4 

Grensoverschrijdend 

gedrag 

0 2 0 1    

Klachtenprocedure 0 0 0 0 0 0 0 

Maatregelen en sancties 

gesloten jeugdhulp 

0 0 0 0 0 0 0 

Onderzoek 0 0 0 0 0  1 

Privacy 0 0 0 0 0 0 0 

Rapportage 3 4 1 1 1 6 1 

Uitvoering jeugdhulp 5 6 2 5 3 6 3 

Dossier 0 0 0 0 0 0 0 

Samenwerking tussen 

instanties 

0 0 0 0 0 0 0 

Totaal aantal klachten 2017 20 26 12 17 21 52 23 

Totaal aantal klachten 2016 25 26 5 10 24 22 43 

 

Resultaten  

Afhandeling vragen, problemen en klachten 

Onderstaande tabel toont hoe de vragen, problemen en klachten die binnenkomen bij de telefonische 

adviesdienst, de chat of e-mail en via groepsbezoeken zijn afgehandeld of eventueel zijn doorgezet naar een 

actieve klachtondersteuning. 

Type klachten Echt-

Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert 

Afgerond met advies en 

informatie 

6 5 1 8 6 28 9 

Afgebroken  0 0 1 0 0 1 3 

Naar ondersteuningstraject 16 28 14 14 16 35 15 

1e contact loopt nog 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 22 33 16 22 22 64 27 

 

Cliënttevredenheid 

Na elk traject met een cliënt wordt een korte tevredenheidstoets over de dienstverlening door de 

vertrouwenspersoon uitgezet. Onderstaand overzicht toont het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten het 

vertrouwenswerk geven, uitgesplitst naar jeugdigen en volwassenen. Om de anonimiteit van cliënten te 

waarborgen, wordt het rapportcijfer weergegeven van alle cliënten in Nederland. 

 

 

                                                      
13 Totaal aantal vragen en problemen per gemeente over 2016 niet beschikbaar. 
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Gemiddeld rapportcijfer 

over vertrouwenswerk 
2017 2016 

Jeugdigen 9 8,7 

Volwassen 8,3 8,4 
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4. Jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking  
 

Inleiding 

Jeugdigen met een beperking betreft jeugdigen die in het verleden op grond van de AWBZ ondersteuning of 

hulp ontvingen. De groep jeugdigen met een beperking is zeer divers, zowel in omvang als wat betreft de 

soort problematiek.  

 

Het gaat om jeugdigen met een: 

§ (licht) verstandelijke beperking 

§ zintuiglijke beperking 

§ lichamelijke beperking  

§ somatische aandoening (zoals een chronische ziekte) 

§ psychiatrische aandoening (waaronder autisme) 

De jeugdhulp bestaat uit verschillende vormen zoals begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf 

(‘logeren’) en behandeling. Per jeugdige wordt samen met het CJG of de gecertificeerde instellingen bepaald 

welke vormen van jeugdhulp (en combinaties daarvan) ingezet moeten worden aanvullend op wat het gezin 

en de omgeving zelf kan.  

 

In de meicirculaire 2017 heeft een ophoging van het budget voor de jeugdhulp plaatsgevonden vanwege een 

extra instroom van jeugdigen vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Deze jeugdigen zullen naar verwachting 

ingestroomd zijn in het perceel Jeugd met Beperking. De extra middelen die hiervoor beschikbaar zijn 

gesteld bedragen voor de regio Midden-Limburg circa 780.000 euro en zijn verwerkt in het totaal 

beschikbare budget. 

 

In onderstaande tabellen staan achtereenvolgens het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar 

leeftijdscategorie, het aantal hulpvragen verdeeld naar productcategorie en de gerealiseerde kosten per 

productcategorie. 

 

Aantal jeugdigen in zorg 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

0 –  4 jaar 15 15 7 8 7 28 15 95 

4 – 12 jaar 68 101 39 31 39 192 93 563 

12 – 18 jaar 69 102 58 48 50 166 106 599 

18 + 3 4 2 0  0  4 2 15 

Totaal  155 222 106 87 96 390 216 1272 

 

Aantal hulpvragen 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Dagbehandeling 79 117 48 45 48 200 102 639 

Jeugdhulp ambulant 141 231 93 86 98 405 226 1280 

Jeugdhulp crisis 0 6 3 3 0  17 11 40 

Jeugdhulp verblijf (excl. 
Behandeling) 

5 11 1 12 8 12 6 55 

Jeugdhulp verblijf (incl. 
Behandeling) 

53 103 40 29 30 183 85 523 

Vervoersdiensten 41 50 27 20 30 125 57 350 

Totaal  319 518 212 195 214 942 487 2887 
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Gerealiseerde kosten 
in € 

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 Dagbehandeling  
              

394.226  
              

721.041  
              

256.737  
              

414.070  
              

234.567  
           

1.092.071  
              

651.710  
           

3.764.422  

 Jeugdhulp ambulant  
              

685.130  
           

1.240.763  
              

425.202  
              

406.898  
              

488.778  
           

1.950.394  
              

901.182  
           

6.098.347  

 Jeugdhulp crisis  
0  

                
27.044  

                     
773  

                  
6.568  0  

                
41.627  

                
30.243  

              
106.255  

 Jeugdhulp verblijf 
(excl. Behandeling)  

                
77.431  

              
236.197  

                
40.592  

              
239.049  

              
116.372  

              
176.288  

              
105.178  

              
991.107  

 Jeugdhulp verblijf 
(incl. Behandeling)  

              
134.712  

              
902.677  

              
237.753  

              
206.119  

                
27.791  

           
1.555.193  

              
414.940  

           
3.479.185  

 Vervoersdiensten  
                

30.117  
                

45.850  
                

18.202  
                  

7.982  
                

15.806  
              

105.671  
                

44.789  
              

268.417  

 Totaal gerealiseerd 1.321.616 3.173.572 979.259 1.280.686 883.314 4.921.244 2.148.042 14.707.733 

Verplichtingen 34.658 41.867 4.116 19.059 14.549 62.881 42.132 219.262 

Totaal kosten 2017 1.356.274 3.215.439 983.375 1.299.745 897.863 4.984.125 2.190.174 14.926.995 

 

Onderstaande staafdiagram toont de top 5 van producten met de hoogste kosten voor Midden Limburg 

binnen het perceel Jeugdhulp voor jeugd met een beperking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachttijden en wachtlijsten 4e kwartaal 2017 

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een overzicht geven van de 

wachttijden en wachtlijsten. 79% van de aanbieders heeft dit aangeleverd. De resultaten van de uitvraag bij 

aanbieders zijn als volgt:  

 

Wachttijd 
aanmelding 
bij aanbieder - 
intake 

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal % 

< 5 dagen 10 1 2 1 5 15 5 39 39% 

> 5 - < 30 
dagen 

9 7 2 1 3 11 5 38 38% 

> 30 dagen 3 4 1 4 1 8 1 22 22% 

Totaal 22 12 5 6 9 34 11 99 100% 
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Wachttijd 
einde intake - 
start 
behandeling 

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal % 

< 5 dagen 9 2 0 0 2 5 3 21 21% 

> 5 - < 30 
dagen 

9 4 3 4 5 21 5 51 52% 

> 30 dagen 4 2 2 3 1 10 4 26 27% 

Totaal 22 8 5 7 8 36 12 98 100% 

 

Wachtlijst 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Aantal 
jeugdigen 

5 4 2 2 1 6 2 22 

 
Overzicht 2017 
 

Overzicht 2017 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Begroot € 1.152.409 € 2.283.278 € 881.391 € 1.004.319 € 992.535 € 3.222.287 € 1.822.640 € 11.358.859 

Realisatie (incl. 
verplichtingen) 

€ 1.356.274 € 3.215.439 € 983.375 € 1.299.745 € 897.863 € 4.984.125 € 2.190.174 € 14.926.995 

Resultaat € -203.865 € -932.161 € -101.984 € -295.426 € 94.672 € -1.761.838 € -367.534 € -3.568.136 

Procentuele 
afwijking 

-18% -41% -12% -29% 10% -55% -20% -31% 

Realisatie 2016 € 1.255.186 € 2.374.677 € 846.120 € 953.263 € 922.020 € 3.403.668 € 1.829.406 € 11.584.340 

Aantal jeugdigen in 
hulp 

155 222 106 87 96 390 216 1.272 

Aantal hulpvragen 319 518 212 195 214 942 487 2.887 

Aantal dagen in hulp 35.040 59.152 26.160 21.525 23.467 94.650 53.574 313.568 

Gem. kosten per 
jeugdige 

€ 8.750 € 14.484 € 9.277 € 14.940 € 9.353 € 12.780 € 10.140 € 11.735 

Gem. aantal 
hulpvragen per 
jeugdige 

2,06 2,33 2,00 2,24 2,23 2,42 2,25 2,27 

         
Jaarprognose Q3 € 1.496.086 € 3.176.616 € 960.315 € 1.376.863 € 881.073 € 4.868.305 € 2.130.439 € 14.889.697 

 

Bevindingen 2017 

· Ten opzichte van 2016 zien we een stijging in kosten op Midden Limburgs niveau van € 3 Mln. Bij 6 

gemeenten is er een stijging zichtbaar, alleen Roerdalen toont een daling op dit perceel t.o.v. 2016. 

· Ook is gemeente Roerdalen de enige gemeente die een positief resultaat heeft op dit perceel. De overige 

gemeenten laten forse tekorten zien op het perceel Jeugdhulp voor Jeugd met Beperking, tot 55% voor 

Roermond. 

· De stijging van kosten in dit perceel ten opzichte van 2015 wordt verklaard door (percentages bij 

benadering): 

- Daling van PGB’s 56%: Substitutie door ZIN 

- Daling van buitencontract plaatsingen 4%: Per 2017 wordt het perceel buiten-contractplaatsingen niet 

meer apart gerapporteerd. Als gevolg zijn deze kosten per 2017 onder de andere percelen komen te 

vallen. 

- Toestroom uit Wlz 14% 

- Autonome/overige ontwikkelingen 25% 
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Autonome ontwikkelingen leiden op regioniveau tot een stijging van 25% van de kosten (ten opzichte van 

2015), op gemeenteniveau zijn er grote verschillen: In Leudal, Nederweert en Roermond stijgen de 

kosten als gevolg van autonome ontwikkelingen, terwijl in Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en 

Weert de kosten dalen.  

Er wordt nader onderzoek gedaan naar deze autonome ontwikkelingen. 

· De gemiddelde kosten per jeugdige op Midden Limburgse niveau dalen licht met 2,8% (van € 11.896 

naar € 11.563), daarnaast stijgt het aantal hulpvragen van 1.768 in 2015 naar 2.887 in 2017, een stijging 

van 63%. De toename van de kosten wordt zodoende hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van het 

aantal hulpvragen. 

· De gemiddelde kosten per jeugdige verschilt enorm tussen gemeenten. Dit wordt enerzijds veroorzaakt 

door de hoeveelheid hulp die per jeugdige wordt geleverd (intensiteit en periode), anderzijds door de 

zwaarte van de in te zetten hulp. 

· De kosten voor de productcategorie jeugdhulp ambulant stijgen het meest. Ook de productcategorie 

dagbehandeling stijgt aanhoudend, weliswaar in mindere mate als ambulant. 
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5. Jeugd-GGZ 
 

De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan jeugdigen met een psychische aandoening die 

zo ernstig kan zijn, dat zij hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd. 

 

De Jeugd-GGZ aanbieders factureren (nog) niet per periode van een maand, maar na het beëindigen van 

een behandeling conform de landelijk overeengekomen DBC systematiek. Er zijn wel aanbieders die 

periodiek kosten in rekening brengen, maar dit is zeer beperkt en geeft slechts een gefragmenteerd beeld. 

Daarom is er voor gekozen om voor het volgen van de GGZ productie een aparte monitor in te richten die de 

maandelijkse kosten in beeld brengt op basis van gerealiseerde uren en verblijfsdagen in relatie tot 

afgesproken (gemiddelde) tarieven.  

 

De productiemonitor meet de stand van zaken met betrekking tot het zorggebruik en de daarmee 

samenhangende zorgkosten in de jeugd-GGZ in de regio Midden-Limburg tot en met een bepaalde 

meetperiode.  

 

In onderstaande tabellen staan achtereenvolgens het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar 

leeftijdscategorie, het aantal hulpvragen verdeeld naar productcategorie en de gerealiseerde kosten per 

productcategorie. 

 
 Aantal jeugdigen in 
hulp  

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 0 – 4 jaar  6 9 4 8 5 19 27 78 

 4 –- 12 jaar  209 272 109 121 140 433 381 1665 

 12 – 18 jaar  183 242 141 126 134 371 339 1536 

 18 +  2 7 5 4 4 9 9 40 

Totaal 400 530 259 259 283 832 756 3.319 

 

Aantal hulpvragen 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Basis GGZ 45 57 23 52 25 66 156 424 

Specialistische GGZ 
ambulant zonder verblijf 

340 467 233 179 249 724 541 2.733 

Specialistische GGZ 
ambulant met verblijf 

22 24 11 7 30 77 35 206 

Dyslexie 42 75 26 50 23 101 126 443 

Totaal  449 623 293 288 327 968 858 3.806 

 

Kosten 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Basis GGZ € 23.355 € 36.823 € 14.576 € 41.087 € 15.761 € 48.311 € 103.305 € 283.218 

Specialistische GGZ 
ambulant zonder 

verblijf 
€ 650.402 € 593.999 € 306.251 € 203.276 € 841.289 € 2.109.305 € 805.743 € 5.510.266 

Specialistische GGZ 
ambulant met verblijf 

€ 929.810 € 1.067.223 € 595.820 € 430.619 € 592.054 € 1.872.969 € 1.169.346 € 6.657.840 

Dyslexie € 92.869 € 147.359 € 56.225 € 83.885 € 44.182 € 192.788 € 212.616 € 829.924 

Totaal € 1.696.437 € 1.845.404 € 972.872 € 758.867 € 1.493.285 € 4.223.373 € 2.291.011 € 13.281.248 

Verplichtingen € 117.192 € 63.072 € 160.833 € 18.148 € 147.313 € 509.943 € 10.627 € 1.027.128 

Totaal kosten 2017 € 1.813.629 € 1.908.476 € 1.133.705 € 777.015 € 1.640.598 € 4.733.316 € 2.301.638 € 14.308.376 
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Onderstaande staafdiagram toont de top 5 van producten met de hoogste kosten voor Midden Limburg 

binnen het perceel Jeugd GGZ.  

 

 
 
 

Wachttijden en wachtlijsten 4de kwartaal 2017 

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieder per kwartaal een overzicht geven van de 

wachttijden en wachtlijsten, 78% van de aanbieders heeft hierop gereageerd. De resultaten van de uitvraag 

bij aanbieders zijn als volgt:  

 

Wachttijd 
aanmelding 
bij aanbieder - 
intake 

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal % 

< 5 dagen 10 21 12 9 10 37 33 132 24% 

> 5 - < 30 
dagen 

23 57 27 17 28 78 64 294 53% 

> 30 dagen 14 22 8 7 11 30 39 131 24% 

Totaal 47 100 47 33 49 145 136 557 100% 

 

Wachttijd 
einde intake - 
start 
behandeling 

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal % 

< 5 dagen 2 18 11 8 6 34 39 118 29% 

> 5 - < 30 
dagen 

17 19 9 5 13 37 21 121 30% 

> 30 dagen 20 28 11 10 17 41 42 169 41% 

Totaal 39 65 31 23 36 112 102 408 100% 

 

Wachtlijst 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Aantal 
jeugdigen 

29 35 17 13 20 46 55 215 

 

Het aantal jeugdigen op een wachtlijst is flink toegenomen sinds 2016: Van 87 naar 215. Daarnaast stijgt de 

wachttijd: In 2016 wacht 20% langer dan 30 dagen, in 2017 is dat 24%. Het betreft één grote aanbieder die 

met grote wachtlijsten kampt. Met de aanbieder zullen afspraken worden gemaakt hoe zij de wachtlijsten 

gaan aanpakken.  
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Overzicht 2017 

 

Overzicht 2017 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Begroot € 1.470.267 € 1.913.381 € 1.053.029 € 735.849 € 1.485.299 € 4.807.733 € 2.399.246 € 13.864.804 

(Verwachte) 
realisatie14 (incl. 
verplichtingen) 

€1.813.629 €1.908.476 €1.133.705 €777.015 € 1.640.598 € 4.733.316 €2.301.638 €14.308.376 

(Verwacht)  
resultaat 

 € -343.362 € 4.906 € -80.676 € -41.166 € -155.299 € 74.417 € 97.608 € -443.572 

Procentuele 
afwijking 

-23% 0% -8% -6% -10% 2% 4% -3% 

Realisatie 2016 € 1.627.448 € 1.963.947 € 1.063.664 € 693.016 € 1.547.247 € 4.913.135 € 2.404.401 € 14.212.857 

Aantal 
jeugdigen in 
hulp 

400 530 259 259 283 832 756 3.319 

Aantal 
hulpvragen 

450 624 293 288 327 973 858 3.813 

Aantal dagen in 
hulp 

75.298 104.013 49.125 47.706 53.172 160.677 144.829 634.820 

Gem. kosten 
per jeugdige 

€ 4.534 € 3.601 € 4.377 € 3.000 € 5.797 € 5.689 € 3.044 € 4.311 

Gem. aantal 
hulpvragen per 
jeugdige  

1,13 1,18 1,13 1,11 1,16 1,17 1,13 1,15 

Gem. aantal 
dagen in hulp 
per jeugdige 

188 196 190 184 188 193 192 191 

 
Jaarprognose 
Q3 in € 

 1.815.900   1.986.695  1.182.208   838.020   1.582.317  4.942.949  2.567.671  14.915.760 

 

Bevindingen 2017 

· Ten opzicht van het derde kwartaal is de realisatie positief bijgesteld met € 817.780.  

· De kosten zijn licht gestegen ten opzichte van 2016, terwijl het aantal jeugdigen in hulp afneemt van 

3.531 naar 3.319. 

· Het aantal jeugdigen op een wachtlijst is flink toegenomen sinds 2016: Van 87 naar 215, wat veroorzaakt 

wordt door één grote aanbieder. Hierop worden acties uitgezet. 

· Het grillige verloop van de kosten binnen het perceel GGZ is in onderstaande diagrammen zichtbaar: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14 De realisatie is gebaseerd op een opgave van aanbieders in de GGZ-monitor, m.u.v. gemeenten Roerdalen en Roermond, waar de 
basis de declaratie betreft. 
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6. ADHD- en psychiatrische jeugdhulp door kinderartsen in 
ziekenhuizen 

 

ADHD is een psychische stoornis. Kenmerken zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid 

en leermoeilijkheden. De symptomen beginnen in de kindertijd en werken veelal belemmerend bij het 

dagelijks maatschappelijk functioneren. Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 

de ADHD- en Psychiatrische Jeugdhulp door kinderartsen en maakt onderdeel uit van de 

kwartaalrapportage.  

 

De declaratie van ADHD vindt evenals de jeugd GGZ plaats op basis van Diagnose Behandel Combinaties 

(DBC’s). De in 2015 geopende DBC’s komen voor rekening van de zorgverzekeraars en de vanaf 2016 

geopende DBC’s komen voor rekening van de gemeenten. De gegevens worden verzameld middels een 

uitvraag bij de aanbieders. 

 

In onderstaande tabellen staan achtereenvolgens het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar 

leeftijdscategorie, het aantal hulpvragen verdeeld naar productcategorie en de gerealiseerde kosten per 

productcategorie. 

 
Aantal jeugdigen in 
hulp  

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

0 – 4 jaar 0 0 1 0 0 1 1 3 

4 – 12 jaar 5 17 15 10 8 33 35 123 

12 – 18 jaar 11 23 17 13 13 14 57 148 

18 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal  16 40 33 23 21 48 93 274 

 

Aantal hulpvragen 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij 
gedragsproblemen (bij kinderen) 

28 40 37 19 22 40 83 269 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of 
meer dan 2 polikliniekbezoeken bij 
gedragsproblemen (bij kinderen) 

1 2 1 0  4 13 3 24 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een 
aandoening met een psychische 
oorzaak (bij kinderen) 

0  4 5 2 4 12 7 34 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of 
meer dan 2 polikliniekbezoeken bij 
een aandoening met een 
psychische oorzaak (bij kinderen) 

0  0  0 2 0 0  0  2 

TOTAAL 29 46 43 23 30 65 93 329 

 
Gerealiseerde kosten incl. 
verplichtingen 

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij 
gedragsproblemen (bij kinderen) 

€ 7.183 € 11.682 € 10.560 € 5.917 € 6.072 € 10.920 € 26.050 € 78.384 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of 
meer dan 2 polikliniekbezoeken bij 
gedragsproblemen (bij kinderen) 

€ 684 € 1.368 € 684 € 0  € 2.735 € 8.629 € 1.948 € 16.046 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een 
aandoening met een psychische 
oorzaak (bij kinderen) 

€ 0  € 1.317 € 1.646 € 658 € 1.298 € 3.799 € 2.304 € 11.023 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of 
meer dan 2 polikliniekbezoeken bij 
een aandoening met een 
psychische oorzaak (bij kinderen) 

€ 0  € 0  € 0  € 1.542 € 0  € 0  € 0  € 1.542 

Totaal gerealiseerde kosten incl 
verplichtingen 

€ 7.867 € 14.366 € 12.890 € 8.118 € 10.106 € 23.347 € 30.302 € 106.996 
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Overzicht 2017 
 

Overzicht 2017 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Begroot € 5.284 € 9.913 € 4.803 € 4.099 € 3.313 € 8.820 € 16.630 € 52.862 

(Verwachte) Realisatie 201715 (incl. 
verplichtingen) 

€ 7.867 € 14.366 € 12.890 € 8.118 € 10.106 € 23.347 € 30.302 € 106.996 

(Verwacht) Resultaat € -2.583 € -4.453 € -8.087 € -4.019 € -6.793 € -14.527 € -13.672 € -54.134 

Procentuele afwijking -49% -45% -168% -98% -205% -165% -82% -102% 

Realisatie 2016 € 5.360 € 11.480 € 5.590 € 5.590 € 4.038 € 7.641 € 23.393 € 63.092 

Aantal jeugdigen in hulp 16 40 33 23 21 48 93 274 

Aantal hulpvragen 29 46 43 23 30 65 93 329 

Aantal dagen in hulp 2.585 4.694 4.505 2.133 3.506 6.564 8.947 32.934 

Gem. kosten per jeugdige € 492 € 359 € 391 € 353 € 481 € 486 € 326 € 390 

Gem. aantal hulpvragen per jeugdige 1,8 1,2 1,3 1,0 1,4 1,4 1,0 1,2 

Gem. aantal dagen in hulp per 
jeugdige 

162 117 137 93 167 137 96 120 

 

Prognose jaarrealisatie Q3 € 7.341 € 14.079 € 14.541 € 8.069 € 10.193 € 18.420 € 26.948 € 99.592 

 

Bevindingen 2017 

· De kosten voor ADHD zijn ten opzichte van 2016 gestegen: In 2016 bedroegen de kosten € 63.092, 

tegenover €106.996 in 2017. De stijging geldt voor alle gemeenten. 

· De stijging kan verklaard worden doordat in 2016 alleen nieuwe trajecten voor rekening van de 

gemeenten kwamen en in 2017 zowel lopende trajecten als nieuwe instroom gefinancierd moest worden. 

· Als gevolg van de grote toename van kosten behalen alle gemeenten een negatief resultaat op dit 

perceel. 

· Het aantal hulptrajecten bedroeg 208 in 2016 en is gestegen naar 329 in 2017. 

· De realisatie valt iets hoger uit dan de prognose Q3. 

 

 

 

 

  

                                                      
15 Omdat nog niet alle afgesloten DBC’s ten tijde van het opstellen van de rapportage zijn gedeclareerd, is voor de 
realisatie gebruik gemaakt van een opgave van zorgaanbieders. 
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7. Vervoer voor GGZ-hulp 
 

Vervoer voor GGZ is geen recht in de jeugdwet. In Midden-Limburg is voor deze doelgroep afgesproken dat 

samen met het CJG bekeken wordt of vervoer noodzakelijk is en wat de eigen omgeving hierin kan 

betekenen. Indien de eigen omgeving geen mogelijkheden heeft en de jeugdigen toch naar de gekozen 

aanbieder wil, wordt met de gemeente bekeken of er op maat een afspraak te maken is met het 

leerlingenvervoer dat naar veel instellingen al rijdt. 

Indien hier extra kosten mee gemoeid zijn, of het leerlingenvervoer geen mogelijkheden heeft en er door de 

gemeente aanvullend vervoer ingezet moet worden, vallen deze kosten onder het jeugdhulpbudget. 

 

Overzicht 2017 

 

Overzicht 2017 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Begroot € 7.315 € 8.909 € 4.742 € 3.317 € 4.366 € 17.209 € 11.230 € 57.088 

Realisatie 2017 € 17.995 € 5.459 € 975 € 3.996 € 45.222 € 97.476 € 36.186 € 207.309 

Resultaat € -10.680 € 3.450 € 3.767 € -679 € -40.856 € -80.267 € -24.956 € -150.221 

Procentuele afwijking -146% 39% 79% -20% -936% -466% -222% -263% 

Realisatie 2016 € 17.700 € 16.720 € 3.207 € 7.929 € 2.858 € 36.632 € 8.721 € 93.767 

 

Bevindingen 2017 

· Er zijn tekorten op de vervoersbudgetten, ten opzichte van realisatie 2016 (€ 93.767) bedragen de 

uitgaven meer dan het dubbele (€  207.309). 

· Bij de gemeenten Roerdalen, Roermond en Weert is sprake van een hoge stijging in 2017, wat 

verklaard kan worden doordat 2016 een opstartjaar was voor deze dienst. 
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8. Jeugd- en Opvoedhulp (J&O)  
 

Jeugd & Opvoedhulp helpt jeugdigen en opvoeders bij problemen en vragen rond opgroeien en opvoeden. 

Voor ingewikkelde problemen in de opvoeding is vaak een lange periode (intensieve) hulp nodig. Jeugdigen 

die gedragsproblemen hebben of vastlopen in hun ontwikkeling worden geholpen. Ouders/opvoeders krijgen 

de hulp die nodig is om de jeugdigen zelfstandig en zo goed mogelijk op te voeden. 

 

De hulp van Jeugd & Opvoedhulp bestaat onder andere uit: 

· Hulp thuis (ambulante jeugdhulp). 

· Hulp overdag; individueel of in een groep bij de organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp. 

· Hulp op locatie, bijvoorbeeld op scholen, kinderopvang of vrouwenopvang. 

· Hulp uit huis: in een pleeggezin of in een jeugdinstelling van de organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp.   

 

In onderstaande tabellen staan achtereenvolgens het aantal jeugdigen in zorg verdeeld naar 

leeftijdscategorie, het aantal hulpvragen verdeeld naar productcategorie en de gerealiseerde kosten per 

productcategorie. 

 
Aantal jeugdigen in 
hulp 

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

0 - 4 jaar 6 5 7 4 6 11 4 43 

4 - 12 jaar 22 40 18 6 26 56 30 198 

12 – 18 jaar 28 49 17 11 25 72 30 232 

18 + 0 8 4 0 3 4 6 25 

Totaal  56 102 46 21 60 143 70 498 

 

 

Aantal hulpvragen 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Jeugdhulp op accommodatie 
zorgaanbieder, individueel 

11 16 8 5 9 11 5 65 

Jeugdhulp thuis, individueel 29 69 28 12 36 90 44 308 

Verblijf pleegouder 24 uurs 27 46 18 9 26 88 38 252 

Verblijf zorgaanbieder 24 uurs 8 40 6 1 9 41 5 110 

Verblijf zorgaanbieder deeltijd 3 1 1 0 1 0 0 6 

Totaal  78 172 61 27 81 230 92 741 

 

 

Gerealiseerde kosten 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Jeugdhulp op 
accommodatie 
zorgaanbieder, 
individueel 

€ 24.576 € 24.038 € 18.942 € 12.093 € 55.294 € 30.998 € 19.606 € 185.547 

Jeugdhulp thuis, 
individueel 

€ 131.193 € 442.208 € 189.145 € 71.908 € 200.263 € 643.964 € 208.138 € 1.886.819 

Verblijf pleegouder 24 
uurs 

€ 252.583 € 378.136 € 186.862 € 86.096 € 259.038 € 725.205 € 344.593 € 2.232.513 

Verblijf zorgaanbieder 
24 uurs 

€ 168.884 € 1.231.782 € 133.755 € 30.984 € 273.321 € 887.262 € 131.522 € 2.857.510 

Verblijf zorgaanbieder 
deeltijd 

€ 6.260 € 16.600 € 8.284 € 0 € 5.890 € 0 € 0 € 37.034 

Totaal gerealiseerd € 583.496 € 2.092.764 € 536.988 € 201.081 € 793.806 € 2.287.429 € 703.859 € 7.199.423 

Verplichtingen € 115.071 € 190.584 € 103.079 € 90.791 € 73.482 € 216.478 € 117.770 € 907.255 

Totale kosten 2017 € 698.567 € 2.283.348 € 640.067 € 291.872 € 867.288 € 2.503.907 € 821.629 € 8.106.678 
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Onderstaande staafdiagram toont de top 5 van producten met de hoogste kosten voor Midden Limburg 

binnen het perceel Jeugd- en Opvoedhulp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachttijden en wachtlijsten 4e kwartaal 2017 

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een overzicht geven van de 

wachttijden en wachtlijsten. Alle aanbieders binnen dit perceel hebben de informatie aangeleverd. De 

resultaten van de uitvraag bij aanbieders zijn als volgt:  

 

Wachttijd 
aanmelding 
bij aanbieder - 
intake 

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal % 

< 5 dagen 0 1 0 0 2 0 0 3 17% 

> 5 - < 30 
dagen 

0 1 1 0 2 1 0 5 28% 

> 30 dagen 1 1 0 0 0 0 8 10 56% 

Totaal 1 3 1 0 4 1 8 18 100% 

 

Wachttijd 
einde intake - 
start 
behandeling 

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal % 

< 5 dagen 12 32 1 5 1 2 10 63 48% 

> 5 - < 30 
dagen 

6 15 7 0 2 1 9 40 31% 

> 30 dagen 2 7 2 2 3 3 9 28 21% 

Totaal 20 54 10 7 6 6 28 131 100% 

 

Wachtlijst 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw 

Nederweer
t 

Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Aantal 
jeugdigen 

0 9 8 2 3 25 8 55 

 

Het aantal jeugdigen op een wachtlijst is met 53 jeugdigen gestegen. Dit wordt veroorzaakt door één 

aanbieder, er zullen afspraken met deze aanbieder worden gemaakt om deze terug te dringen. 
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Overzicht 2017 

 

Overzicht 2017 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Begroot € 849.708 € 1.639.356 € 660.047 € 278.263 € 739.082 € 2.704.186 € 1.031.125 € 7.901.767 

Realisatie 201716 (incl. 
verplichtingen) 

€ 698.567 € 2.283.348 € 640.067 € 291.872 € 867.288 € 2.503.907 € 821.629 € 8.106.678 

Resultaat € 151.141 € -643.992 € 19.980 € -13.609 € -128.206 € 200.279 € 209.496 € -204.911 

Procentuele afwijking 18% -39% 3% -5% -17% 7% 20% -3% 

Realisatie 2016 € 847.949 € 1.782.966 € 651.216 € 276.313 € 931.504 € 2.648.680 € 1.098.538 € 8.237.166 

Aantal jeugdigen in hulp 56 102 46 21 60 143 70 498 

Aantal hulpvragen 78 172 61 27 81 230 92 741 

Aantal dagen in hulp 12.497 23.576 9.767 4.788 13.333 37.551 16.652 118.164 

Gem. kosten per jeugdige € 12.474 € 22.386 € 13.915 € 13.899 € 14.455 € 17.510 € 11.738 € 16.278 

Gem. aantal hulpvragen per 
jeugdige 

1,39 1,69 1,33 1,29 1,35 1,61 1,31 1,49 

Gem. aantal dagen in hulp 
per jeugdige 

223 231 212 228 222 263 238 237 

 

Jaarprognose Q3  € 574.149  € 2.382.681  € 476.252  € 274.140  € 874.110  € 2.493.948  € 847.327  € 7.922.608  

 

Bevindingen 2017 

· De kosten voor J&O dalen in de regio in 2017, na een stijging in 2016. Op gemeente niveau zien we 

hetzelfde beeld, met uitzondering van gemeente Leudal, waar er in 2017 een grote stijging van de kosten 

is. In Leudal zijn er relatief veel cliënten in zorg in het perceel Jeugd- en Opvoedhulp ten opzichte van de 

andere Midden Limburgse gemeenten en worden relatief duurdere productvormen (verblijf en 

behandelgroepen) afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door een aantal voogdij-jeugd die woonachtig is bij 

de 2 jeugdinstellingen in de gemeente Leudal. 

 

 

                                                      
16 In de realisatie is een prognose van de grootste J&O aanbieder opgenomen, daar deze nog niet alle kosten over 2017 had 
gedeclareerd. 
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· Het resultaat voor de regio op dit perceel is in 2017 positief, alleen gemeenten Leudal en Roerdalen 

behalen een negatief resultaat. 
· De gemiddelde kosten per jeugdige verschillen erg tussen de gemeenten. Dit wordt veroorzaakt door 

verschil in zwaarte van zorg en inzet (intensiteit en periode).  
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9. Diensten Gecertificeerde Instellingen 
 

9.1 Gedwongen kader 

Het gedwongen kader bestaat uit Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.  

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige 

ontwikkeling van een jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. 

Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jongeren die veroordeeld 

zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Als een leerplichtambtenaar proces verbaal opmaakt wegens 

schoolverzuim kan jeugdreclassering ook toegepast worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.2 Crisisdienst Jeugd 

Crisisdienst Jeugd (voorheen SEH) wordt verleend als er sprake is van een (dreigende) crisissituatie binnen 

een gezin. Spoedeisende hulp is 24/7 beschikbaar om in te grijpen in ernstige situaties waarbij de veiligheid 

van een jeugdige in het geding is. 

Iemand (dat kan een willekeurige burger zijn, een professional die met jeugdigen werkt of de politie) kan een 

melding maken van een crisissituatie buiten kantooruren bij de gecertificeerde instelling. De gecertificeerde 

instelling neemt de melding in ontvangst en onderneemt daarop actie. 

 

 

Aantal 
jeugdigen 
in hulp 

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

0 - 4 jaar 13 7 10 3 7 27 5 72 

4 - 12 jaar 27 42 17 6 17 81 37 227 

12 – 18 jaar 35 51 17 21 24 96 33 277 

18 + 9 5 4 1 5 27 9 60 

Totaal  84 105 48 31 53 231 84 636 

Aantal hulpvragen 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Jeugdbescherming 98 113 53 34 72 258 91 719 

Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 7 1 8 

Totaal  98 113 53 34 72 265 92 727 

Gerealiseerde 
kosten in € 

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Jeugdbescherming 387.329  450.978  253.893  175.542  268.040 1.209.848  456.617  3.202.247 

Jeugdreclassering 0  0  0 0 0  26.144  5.313 31.457 

Totaal 
gerealiseerd 

387.329 450.978  253.893 175.542  268.040  1.235.992  461.930 3.233.704 

Verplichtingen 61.540 66.902 31.805 23.927 34.288 133.514 60.532 412.508 

Totaal kosten 
2017 

448.869   517.880  285.698   199.469  302.328  1.369.506   522.462   3.646.212  

 Hulpvragen 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Crisisdienst meldingen 13 10 11 5 7 46 26 118 

Totaal  13 10 11 5 7 46 26 118 

Subsidiekosten 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Jaarrealisatie € 31.471 € 62.540 € 20.556 € 22.346 € 25.504 € 105.011 € 73.220 € 340.648 
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De subsidie wordt gegeven voor de beschikbaarheidsstelling en heeft zodoende geen relatie met het aantal 

meldingen. 

 

9.3 Veilig thuis 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier kunnen slachtoffers, 

daders en omstanders terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, 

die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling en geeft advies en biedt ondersteuning. 

 

Ontwikkeling monitoring 

Veilig Thuis levert elk kwartaal de wettelijk verplichte informatie aan bij de gemeenten in Noord- en Midden-

Limburg. In het kader van de doorontwikkeling wordt momenteel in samenwerking met Veilig Thuis 

onderzocht welke relevante extra beleidsinformatie de gemeenten in de toekomst willen ontvangen van 

Veilig Thuis. De verwachting is dat het huidige registratiesysteem hiervoor moet worden aangepast. 

 

Veilig Thuis heeft geen wachtlijst. 

 
Adviezen/meldingen 
2017 

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond17 Weert Totaal 

Adviezen 50 47 16 3 29 808 98 1.051 

Meldingen 52 44 35 10 30 146 89 406 

Totaal 102 91 51 13 59 954 187 1.457 

 
Politiemutaties/ 
zorgmeldingen politie 
2017 

Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Politiemutatie 191 266 98 104 145 605 517 1.926 

Zorgmelding 13 15 11 15 17 98 58 227 

 

De term “Zorgmelding” is een term uit de interne registratie van de politie. Hierbij gaat het over een 
zorgsignalen waarbij jeugdigen betrokken zijn. 

 

Onderzoeken 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Aantal onderzoeken 30 16 11 4 11 59 43 174 

 

Subsidiekosten 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Jaarrealisatie € 107.417 € 130.600 € 69.714 € 47.356 € 64.021 € 242.060 € 163.848 € 825.016 

 

9.4 Totaaloverzicht Gecertificeerde instellingen 

De zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben voor 2016 subsidie verleend aan 2 gecertificeerde 

instellingen voor de uitvoering van de bovenstaande taken. In 2017 declareren deze instellingen de 

geleverde hulp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17 Het opgegeven aantal adviezen voor Gemeente Roermond is niet correct, waardoor ook het totaal aantal niet klopt. Veilig Thuis levert 
hier een correctie voor aan, echter deze wordt niet meer tijdig ontvangen om in de jaarrapportage op te nemen.  
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Overzicht 2017 
 

Overzicht 2017 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Begroot € 611.384 € 907.893 € 357.045 € 286.448 € 466.802 € 1.792.289 € 884.828 € 5.306.689 

Realisatie 2017(incl. 
verplichtingen) 

€ 587.757 € 711.020 € 375.968 € 269.171 € 391.853 € 1.716.577 € 759.530 € 4.811.876 

Resultaat € 23.627 € 196.873 € -18.923 € 17.277 € 74.949 € 75.712 € 125.298 € 494.813 

Procentuele afwijking 4% 22% -5% 6% 16% 4% 14% 9% 

Realisatie 2016 € 552.829 € 836.538 € 309.863 € 249.330 € 459.630 € 1.716.491 € 806.385 € 4.931.066 

Aantal jeugdigen in hulp 84 105 48 31 53 231 84 636 

Aantal producten 98 113 53 34 72 265 92 727 

Aantal dagen in hulp 18.365 24.687 12.759 7.625 12.272 54.497 21.175 151.380 

Gem. kosten per jeugdige € 6.997 € 6.772 € 7.833 € 8.683 € 7.393 € 7.431 € 9.042 € 7.566 

Gem. aantal hulpvragen 
per jeugdige 

1,17 1,08 1,1 1,1 1,36 1,15 1,1 1,14 

Gem. aantal dagen in 
hulp per jeugdige 

219 235 266 246 232 236 252 238 

 

Bevindingen 2017 

· De kosten voor dit perceel nemen op Midden Limburgs niveau af vanaf 2015; van € 6.160.925 
naar € 4.811.876. 

· Kostendaling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door teruggang in het aantal Jeugdbeschermings-en 

Jeugdreclasseringsmaatregelen 

· Bij de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Nederweert is er na een daling van kosten in 2016 in 

2017 weer een stijging zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Het aantal SEH meldingen is gedaald van 304 in 2016 naar 118 in 2017. 

· Op basis van ontwikkelingen en beleid zijn de gerealiseerde kosten voor SEH meldingen en Veilig Thuis 

hoger dan in 2016. Hiervoor zijn in 2017 hogere subsidiebedragen afgegeven. 

· Ook voor 2017 wordt net als in 2016 een overschot gerealiseerd op Midden Limburgse schaal. Alleen 

Maasgouw behaalt een klein negatief resultaat. 
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10. Jeugdzorg Plus 
 

Jeugdzorg Plus is een intensieve vorm van jeugd- en opvoedhulp voor jeugdigen die ernstige 

gedragsproblemen hebben en zich aan de noodzakelijke vrijwillige behandeling dreigen te onttrekken. 

Jeugdzorg Plus betekent hulp met dwang en drang voor jeugdigen voor wie een 'machtiging gesloten 

jeugdzorg' is afgegeven door de kinderrechter. 

 

De Jeugdzorg Plus is, evenals voorgaande jaren, voor 2017 op schaalgrootte van Nederland Zuid (Zeeland, 

Noord-Brabant, Limburg) ingekocht op basis van beschikbaarheid van bedden. Er zijn door de regio 11 

bedden / plekken ingekocht voor jeugdzorg Plus. Hiermee is een bedrag gemoeid van circa € 1,1 miljoen. 

 

Jeugdigen 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Aantal jeugdigen  1 1 1 2 1 9 2 17 

 

Overzicht 2017 

 

Overzicht 2017 
Echt-
Susteren 

Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Begroot € 147.576 € 107.044 € 232.103 € 90.070 € 49.192 € 436.491 € 98.730 € 1.161.206 

Realisatie 2017 € 62.320 € 2.660 € 68.780 € 115.520 € 46.360 € 694.260 € 24.320 € 1.014.220 

Resultaat € 85.256 € 104.384 € 163.323 € -25.450 € 2.832 € -257.769 € 74.410 € 146.986 

Procentuele afwijking 58% 98% 70% -28% 6% -59% 75% 13% 

Realisatie 2016 € 5.446 € 27.548 € 54.456 € 81.043 € 209.496 € 689.670 € 73.996 € 1.141.655 

Aantal jeugdigen in hulp 1 1 1 2 1 9 2 17 

Aantal hulpvragen 1 1 1 2 1 17 2 25 

Aantal dagen in zorg 164 7 181 304 122 1.827 64 2.669 

Gem. kosten per 
jeugdige 

€ 62.320 € 2.660 € 68.780 € 57.760 € 46.360 € 77.140 € 12.160 € 59.660 

Gem. aantal hulpvragen 
per jeugdige 

1 1 1 1 1 1,89 1 1,47 

Gem. aantal dagen in 
zorg per jeugdige 

164 7 181 152 122 203 32 157 

 

Bevindingen 2017 

· Jeugdzorg Plus kenmerkt zich door een klein aantal jongeren met relatief hoge kosten per jeugdige. De 

instroom is lastig te voorspellen. Hierdoor kunnen de kosten veel fluctueren. 

· In 2017 dalen de kosten voor de regio met 11%. 

· De gemeente Roermond heeft opvallend hogere kosten binnen dit perceel in vergelijking met de overige 

gemeenten. 
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11. Landelijk Transitiearrangement 
 

Voor hele specifieke gespecialiseerde jeugdhulp wordt gebruik gemaakt van instellingen die onderdeel zijn 

van het landelijke transitiearrangement (LTA). De VNG heeft met deze aanbieders een contract gesloten. 

Gemeenten betalen de factuur als een jeugdige uit de eigen gemeente (woonplaatsbeginsel) hier gebruik 

van maakt.  

 

Aantal jeugdigen in hulp 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

0 - 4 jaar 1 0 0 0 0 3 0 4 

4 - 12 jaar 1 7 0 0 4 3 2 17 

12 – 18 jaar 2 2 6 2 2 10 2 26 

18 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal  4 9 6 2 6 16 4 47 

 

Hulpvragen 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Jeugd GGZ 1 0 0 0 0 0 0 1 

Jeugdbescherming 0 4 2 0 0 5 0 11 

Jeugdhulp ambulant 0 0 0 0 1 0 0 1 

Jeugdhulp crisis 0 0 0 0 0 2 0 2 

Jeugdhulp op accommodatie 
zorgaanbieder, individueel 

0 1 1 1 0 1 0 4 

Jeugdhulp verblijf (incl. 
Behandeling) 

0 1 0 0 3 3 1 8 

Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 1 0 1 

Slachtoffers loverboys 0 0 0 0 0 1 0 1 

Specialistische ggz 2 2 2 1 4 6 4 21 

Voedselweigering 2 2 2 0 3 4 0 13 

Totaal  5 10 7 2 11 23 5 63 

 

Gerealiseerde kosten 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Jeugd GGZ € 659  0  0 0  0 0  0  € 659 

Jeugdbescherming 0  € 12.660 € 12.337 0 0 € 7.849 0  € 32.846 

Jeugdhulp ambulant 0  0  0  0 0   0  € 0 

Jeugdhulp crisis 0  0  0  0 0 € 1.388 0  € 1.388 

Jeugdhulp op accommodatie 
zorgaanbieder, individueel 

0  € 920 € 1.656 € 345 0 € 1.380 0  € 4.301 

Jeugdhulp verblijf (incl. 
Behandeling) 

0  € 7.700 0 0  € 184.113 € 65.063 € 6.443 € 263.319 

Jeugdreclassering 0  0   0  0  0  € 63.640 0  € 63.640 

Slachtoffers loverboys 0  0  0 0  0  € 38.722 0  € 38.722 

Specialistische ggz € 821 € 3.222 € 9.540 € 1.162 € 17.202 € 12.562 € 4.197 € 48.706 

Voedselweigering € 29.789 € 691 € 12.801  0 € 66.891 € 133.025  0 € 243.197 

Totaal gerealiseerd € 31.269 € 25.193 € 36.334 € 1.507 € 268.206 € 323.629 € 10.640 € 696.778 

Verplichtingen € 0 € 0 € 8.818 € 564 € 0 € 48.669 € 0 € 58.052 

Totaal kosten 2017 € 31.269 € 25.194 € 45.152 € 2.071 € 268.205 € 372.298 € 10.641 € 754.830 
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Overzicht 2017 
 

Overzicht 2017 
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Begroot € 87.782 € 106.913 € 56.904 € 39.809 € 52.396 € 206.507 € 134.757 € 685.068 

Realisatie 2017 (incl 
verplichtingen) 

€ 31.269 € 25.194 € 45.152 € 2.071 € 268.205 € 372.298 € 10.641 € 754.830 

Resultaat € 56.513 € 81.719 € 11.752 € 37.738 -€ 215.809 -€ 165.791 € 124.116 -€ 69.762 

Procentuele afwijking 64% 76% 21% 95% -412% -80% 92% -10% 

Realisatie 2016 € 5.082 € 162.723 € 75.472 € 70.992 € 179.072 € 257.349 € 177.777 € 928.467 

Aantal jeugdigen in hulp 4 9 6 2 6 16 4 47 

Aantal hulpvragen 5 10 7 2 11 23 5 63 

Aantal dagen in hulp 217 1.369 1.456 261 1.550 2.255 325 7.433 

Gem. kosten per jeugdige € 7.817 € 2.799 € 7.525 € 1.036 € 44.701 € 23.269 € 2.660 € 16.060 

Gem. aantal hulpvragen per 
jeugdige 

1,25 1,11 1,17 1,00 1,83 1,44 1,25 1,34 

Gem. aantal dagen in hulp per 
jeugdige 

54 152 243 131 258 141 81 158 

 

Prognose jaarrealisatie Q3 € 0  € 2.148 € 345 € 460 € 216.990 € 221.523 € 0  €441.467 

 

Bevindingen 2017 

· In 2016 stegen de kosten voor LTA en in 2017 dalen deze. De stijging in 2016 werd veroorzaakt door 

enkele dure trajecten. Dit kenmerkt de grilligheid van het perceel, waar de instroom niet te beïnvloeden is. 

· De verschillen tussen de gemeenten voor de kosten van het Landelijk Transitie Arrangement verschillen. 

Gemeenten Roerdalen en Roermond hebben in 2017 meeste kosten gemaakt. Deze gemeenten hebben  

hierdoor een negatief resultaat. 

· Opvallend is dat de kosten voor de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert fors lager 

liggen dan de gerealiseerde kosten in 2016.  

· De realisatie van 2017 ligt hoger dan de prognose in Q3, dit komt omdat er in Q3 een aantal LTA 

trajecten ten onrechte onder het perceel GGZ zijn opgenomen. 
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12. Persoonsgebonden budgetten (PGB) 
 

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee ouders zelf hulp kunnen inkopen. De ouder(s) 

moet(en) aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen om voor een pgb in aanmerking te komen. 

1. De ouder(s) moet(en) zelf een plan opstellen waaruit blijkt welk soort hulp noodzakelijk is, hoe deze 

ingezet gaat worden en met welk doel. 

2. De ouder(s) moet(en) in staat zijn zelfstandig (of met hulp van iemand uit het netwerk) de taken uit te 

voeren die horen bij een pgb, zoals administratie. 

3. De ingezette hulp moet voldoen aan de kwaliteitseisen die de Jeugdwet stelt, zoals een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) en Meldcode Kindermishandeling. Voor bepaalde vormen van hulp is een 

geregistreerde professional nodig. 

4. De ouder(s) moet(en) kunnen motiveren waarom men van een pgb gebruik maakt en niet van Zorg in 

Natura.  

 

Overzicht 2017 

 

  
Echt-

Susteren 
Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

Exploitatiebegroting € 471.008 € 653.220 € 248.667 € 158.094 € 243.635 € 499.201 € 726.175 € 3.000.000 

Toegekende PGB's € 494.631 € 536.757 € 226.740 € 177.656 € 225.313 € 394.898 € 632.130 € 2.688.124 

Realisatie € 371.222 € 481.115 € 171.378 € 148.290 € 214.718 € 345.129 € 508.000 € 2.239.852 

Resultaat € 99.786 € 172.105 € 77.289 € 9.804 € 28.917 € 154.072 € 218.175 € 760.148 

Procentuele afwijking 21% 26% 31% 6% 12% 31% 30% 25% 

Realisatie 2016 € 400.000 € 550.000 € 225.000 € 150.000 € 200.000 € 415.000 € 615.000 € 2.555.000 

Aantal jeugdigen met PGB18 61 76 33 26 21 53 68 338 

Gem. kosten per jeugdige € 6.086 € 6.330 € 5.193 € 5.703 € 10.225 € 6.512 € 7.471 € 6.627 

Gem. aantal hulpvragen per 
jeugdige 

1,36 1,46 1,42 1,38 1,57 1,45 1,60 1,47 

 

Bevindingen 2017 

· De daling van de kosten voor PGB’s zet in 2017 door. Dit wordt veroorzaakt doordat het aanbod ZIN 

aanbieders toeneemt. Hierdoor vindt een verschuiving van PGB’s naar de overige percelen plaats. 

· Alle gemeenten behalen een positief resultaat op de PGB’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 In het hoofdstuk van CJG staan iets afwijkende aantallen, dit verschil wordt veroorzaakt door verschil in peilmoment.  
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Bijlage 1: Informatiebronnen 
 

Deze rapportage Jeugd geeft een zo volledig mogelijk beeld over de ontwikkelingen van de Jeugdhulp over 

2017. De rapportage is opgebouwd uit verschillende bronnen: 

- Declaratie Zorg in natura (ZIN). 

- Verplichtingen 

- Gemeentelijke uitvraag Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp, SVB portaal. 

- Jeugd-GGZ monitor. 

- Uitvraag wachtlijsten en wachttijden bij aanbieders. 

- Rapportages van de subsidiepartners. 

 

Declaratie Zorg in Natura (ZIN) 

Jeugdigen die gespecialiseerde hulp nodig hebben, worden door Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 

gecertificeerde instelling(GI)19 of arts toe geleid naar een aanbieder. De aanbieder bepaalt vervolgens de 

omvang en duur van de benodigde jeugdhulp. De declaratiecijfers komen uit de regionale jeugdadministratie 

en zijn niet meer verzameld via de berichten van de jeugdhulp aanbieders. Alle declaratiecijfers t/m 30 

december 2017 (stand 15 januari 2018) zijn opgenomen in deze rapportage.   

 

Verplichtingen zijn meegenomen die op 16-2-2018 bekend waren voor facturen m.b.t. 2017 die nog erna zijn 

ontvangen. 

 

Gemeentelijke uitvraag Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp, zittend vervoer GGZ 

De gegevens omtrent de Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp en zittend vervoer GGZ zijn middels 

een uitvraag bij de Midden-Limburgse gemeenten opgevraagd via het portaal van de SVB. 

 

Jeugd-GGZ monitor 

Landelijk is afgesproken dat de Jeugd-GGZ aanbieders tot en met 31 december 2017 afrekenen volgens de 

´DBC systematiek´. Dit houdt concreet in dat facturen pas na afsluiting van de hulp worden vastgesteld en 

ingediend (en niet zoals bij andere jeugdhulp maandelijks of vierwekelijks op basis van geleverde hulp). Om 

toch zo vroeg mogelijk zicht te kunnen krijgen op de gerealiseerde hulp van jeugd GGZ aanbieders, is een 

aparte monitor gestart. In deze monitor zijn gegevens van gerealiseerde uren en verblijfsdagen over het 

tweede kwartaal apart uitgevraagd. Op basis hiervan is het mogelijk om ook voor de jeugd GGZ aanbieders 

een prognose te maken met betrekking tot de besteding van het GGZ Jeugd budget (afgezet tegen de 

bestaande budget plafonds).  

 

Uitvraag wachtlijsten en wachttijden bij aanbieders 

In de uitvoeringscontracten is opgenomen dat aanbieders per kwartaal een inzicht geven in wachtlijsten en 

wachttijden. In het kader van jaarrapportage is hierover een uitvraag gedaan bij de aanbieders.  

 

Rapportage van subsidiepartners 

Als laatste hebben we bij Jeugd te maken met een aantal gesubsidieerde aanbieders van Jeugdhulp. De 

gerealiseerde hulp van deze aanbieders wordt uiteraard niet zichtbaar in de declaratiestroom. De 

gesubsidieerde instellingen leveren per kwartaal een rapportage aan over de stand van zaken. De 

uitkomsten van deze rapportages zijn opgenomen in deze kwartaalrapportage. 

 

                                                      
19Bureau Jeugdzorg of de William Schrikker Groep 


