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Inleiding

Voor u ligt de samenvatting van de jaarrapportage sociaal domein 2018. Hiermee informeren wij u 
op hoofdlijnen over de belangrijkste ontwikkelingen in het sociaal domein in 2018, de vele vormen 
van ondersteuning die wij onze inwoners hebben geboden en de financiële stand van zaken. Voor 
meer gedetailleerde informatie kunt u de integrale jaarrapportage 2018 raadplegen.
 
Het sociaal domein omvat een breed scala aan onderwerpen. In deze rapportage ligt de nadruk 
op de drie decentralisaties op het gebied van de Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp. Ook over 
andere gemeentelijke taken die niet tot de drie decentralisaties behoren, maar hier wel raakvlakken 
mee hebben, wordt gerapporteerd. Te denken valt daarbij aan minimaregelingen en hulp bij het 
huishouden. Ook het onderwerp schulddienstverlening maakt deel uit van de jaarrapportage. 
Voorheen werd hierover separaat gerapporteerd. Schulddienstverlening is opgenomen in het 
hoofdstuk ‘Participatiewet’. 
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Ontwikkelingen sociaal domein

Transformatie in het sociaal domein
2018 was het vierde jaar waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorgtaken in het sociale 
domein. We kunnen terugblikken op een geslaagde transitieperiode en hebben een start gemaakt 
met transformatie. Het spreekt voor zich dat dit een proces van lange adem is. Transformeren 
heeft tijd nodig. Tijd om hardnekkige schotten te slechten, samenwerking te bevorderen en ruimte 
te bieden aan eigentijdse vormen van ondersteuning. Deze jaarrapportage moet dan ook in deze 
meerjarige context worden gelezen. In 2018 zijn weer diverse stappen gezet in het kader van de 
transformatie. Hieronder lichten we er een aantal uit. 

Koersdocument preventie
In 2018 is het koersdocument preventie Leudal, Nederweert en Weert voorbereid. In januari 2019 
is het document vastgesteld. De transformatie is gericht op het versterken van de eigen kracht van 
inwoners en de gemeenschap. Preventie is één van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet. 
Het doel van preventie is het voorkomen van problemen of het verminderen van de ernst van 
problemen (op het gebied van armoede, arbeid, gezondheid, jeugd, onderwijs, sport, veiligheid, 
welzijn, wonen en Wmo) door het bevorderen van beschermende factoren en het voorkomen 
en verminderen van risicofactoren, waarbij inwoners vanuit hun eigen krachtwerken. Dit alles om 
de eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners en de samenleving te versterken en onze 
inwoners en de samenleving gelukkiger, gezonder, veiliger, zelfredzamer en participerend te laten 
zijn. Via uitvoering van het koersdocument preventie wordt beoogd de effectiviteit van de inzet 
van gemeenten en partners op het gebied van preventie te vergroten.

Aanvalsplan armoede
Ook het aanvalsplan armoede speelt een rol bij preventie. Ten behoeve van de opstart is in  2018 
tot en met 2020 hiervoor € 250.000,-- per jaar beschikbaar gesteld uit de reserve sociaal domein 
(naast de structurele middelen). Het jaar 2018 was een jaar van contacten leggen, ideeën genereren, 
mogelijkheden verkennen en activiteiten voorbereiden. Een dynamisch jaar, waarin partijen elkaar 
vonden, nieuwe spelers zich meldden, nieuwe initiatieven zijn ontstaan en sommige geëindigd 
zijn. Meer hierover is te lezen in het jaarverslag 2018 aanvalsplan armoede, dat in februari 2019 is 
vastgesteld.

Resultaatgericht werken Jeugdhulp en Wmo
Waar bovenstaande onderwerpen voornamelijk gericht zijn op preventie, vindt ook transformatie 
plaats binnen de maatwerkvoorzieningen. Bij Wmo en Jeugdhulp is in 2018 gestart met het 
resultaatgericht indiceren door middel van profielen. Deze manier van werken is meer gericht op 
het behalen van doelen van de cliënt (resultaatgericht) en minder op de inzet en levering van 
gecontracteerde producten. Hierdoor hebben de aanbieders meer mogelijkheden om maatwerk en 
innovatie te leveren. We investeren daarmee in een duurzame relatie met zorgaanbieders die meer 
recht doet aan de leefwereld van onze inwoners die (tijdelijk) hulp nodig hebben. Transformatieplan 
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Jeugdhulp 
De regio Midden-Limburg West heeft in september 2018 transformatieplan opgesteld, waarmee een 
extra impuls aan de transformatie van de jeugdhulp wordt beoogd. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en het Rijk hebben een transformatiefonds ingesteld, waaruit voor de regio  
€ 193.355,-- per jaar beschikbaar is gesteld. Dit wordt ingezet voor de jaren 2019, 2020 en 2021 
voor bijvoorbeeld een pilot gericht op het versnellen van de transformatie binnen de Gecertificeerde 
Instellingen (gedwongen kader) en het verkennen van onderwijs-zorgarrangementen.

24-uurs conferentie sociaal domein brede aanpak
Op 14, 15 en 16 november 2018 zijn tijdens de 24-uursconferentie ’Samen aan de Slag!’ ruim 
zeventig inwoners en partners samen aan de slag gegaan. De deelnemers waren afkomstig uit de 
stakeholdersgroepen inwoners/vrijwilligers, zorgaanbieders, welzijnspartijen, onderwijs, wonen- 
en vrije tijdssector, re-integratiebedrijven, ondernemers en gemeenten. Alle deelnemers hebben 
zich geconformeerd aan de stip op de horizon, waarin iedereen meetelt, meedoet en naar eigen 
kracht bijdraagt. Er zijn gedeelde waarden geformuleerd. Door hiernaar te handelen sluiten we aan 
bij de maatschappelijke behoeften en leveren we gezamenlijk een bijdrage aan de transformatie 
van het sociaal domein. Op basis hiervan is de nota: Samen aan de slag! – Op weg naar een 
waardengedreven samenwerking opgesteld, die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Innovatie doorbraakprojecten
In 2017 is een tweede tranche doorbraakprojecten uitgezet, die in 2018 zijn uitgevoerd. De 
doorbraakprojecten hadden als doel ketensamenwerking te bevorderen, verkokering tegen te 
gaan en uit te gaan van de cliënt. Hierbij is bijvoorbeeld subsidie ingezet voor jongerencoaches: 
leerlingen/leeftijdsgenoten die naast de bestaande coaches van Punt Welzijn worden ingezet. Een 
ander voorbeeld is subsidie voor digibetatrainingen door Bibliocenter zodat volwassenen kunnen 
meedoen en onafhankelijk blijven in een maatschappij die steeds meer vaardigheden vraagt om 
zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Financiële ontwikkeling
Landelijk is er sprake van grote tekorten in het sociaal domein. Een recent onderzoek vanuit het 
kabinet toont een flinke landelijke volumegroei in de Jeugdhulp. Ook in onze regio zijn de tekorten 
aanzienlijk. De regionale jaarrapportage jeugdhulp 2018 laat voor Leudal en Nederweert een tekort 
zien van respectievelijk € 3,5 miljoen en € 0,7 miljoen. Het resultaat voor Weert is weliswaar positief, 
maar laat wel een dalende tendens zien. De gemiddelde kosten per jeugdige stijgen aanzienlijk. In 
2018 heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) onderzoek gedaan naar het jeugdstelstel in Midden-
Limburg West en naar de verklaring voor verschillen in jeugdhulpgebruik binnen de regio. Eén van 
de conclusies was dat het jeugdhulpgebruik in zowel Leudal, Nederweert als Weert hoger is dan het 
landelijk gemiddelde, waarbij het gebruik in Leudal het hoogst is en in Weert het laagst. Over de 
resultaten van dit onderzoek en de vervolgacties is de gemeenteraad in november 2018 geïnformeerd. 

In 2018 was er voor het eerst sprake van een negatief resultaat voor Wmo begeleiding. Ook de kosten 
voor hulp bij het huishouden en woon-,rolstoel- en vervoersvoorzieningen namen toe. De gevolgen 
van de extramuralisering van zorg, waarbij men langer zelfstandig thuis woont, zijn financieel 
zichtbaar.
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Door inzet van maatregelen en de economische situatie is een daling van het aantal 
bijstandsuitkeringen ingezet. Deze daling van het aantal bijstandsgerechtigden heeft ertoe 
geleid dat het BUIG budget voor 2018 toereikend was. Hieruit kunnen geen conclusies voor de 
ontwikkeling in de komende jaren worden getrokken. 

In het hoofdstuk ‘Financieel resultaat’ worden de financiële resultaten toegelicht.

Samenwerking regio
In 2018 is het convenant verlengd met betrekking tot de regionale samenwerking Wmo en Jeugd 
tussen de gemeenten in Midden-Limburg West (Weert, Leudal en Nederweert). Deze samenwerking 
heeft als doel de individuele kwetsbaarheid van de gemeenten bij uitvoering van belangrijke, 
complexe en risicodragende taken in het sociaal domein te verminderen. De samenwerking gaat 
over het delen van kennis, vaardigheden en capaciteit zodat de slagkracht van de gemeenten 
wordt vergroot. De gemeenten zijn in financieel opzicht solidair met elkaar voor wat betreft de 
jeugdhulp. Er is afgesproken om in 2017 tot en met 2019 te verevenen. De verevening over 2018 
volgt in het najaar van 2019. 

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Onderdeel van de Wmo is beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze taken zijn aan 
de centrumgemeente Venlo gemandateerd. De centrumgemeente ontvangt voor de uitvoering 
in Noord- en Midden-Limburg op jaarbasis € 52 miljoen van het rijk. Het rijk bereidt een 
doordecentralisatie van de middelen naar de lokale gemeenten voor. Via een objectief verdeelmodel 
krijgen alle gemeenten zelf de middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 
Invoering vindt plaats per 1 januari 2021, tenzij in de loop van de tijd blijkt dat dit onverantwoord is. 
Binnen Midden-Limburg worden voorbereidingen voor deze doordecentralisatie getroffen, waarbij 
rekening wordt gehouden met deze onzekerheid.

Cliëntervaring
Ook in 2018 is op diverse manieren cliëntervaring gemeten. 

Er heeft een cliëntervaringsonderzoek Wmo plaatsgevonden in de gemeente Weert, waaruit 
bleek dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de uitvoering van de Wmo. 85% van de 
respondenten geeft aan zich beter te kunnen redden door de ondersteuning die men ontvangt. 

Werk.Kom voert tweemaal per jaar een tevredenheidsonderzoek uit bij werkgevers en 
werkzoekenden. De gemiddelde waardering van de werkgevers is een 8,1, van de werkzoekenden 
een 7,5. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) rapporteert per kwartaal over de mening van cliënten over 
de dienstverlening. In 2018 beoordeelt  97%-98% van de cliënten de hulpverlening van het CJG 
als voldoende of goed.
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Informatie en advies

In 2018 heeft De Vraagwijzer 12.074 vragen beantwoord en daarmee voorzien in een behoefte aan 
informatie en advies.  

 
 
 
 
 
 

 
 

In 2018 zijn bij De Vraagwijzer 12.074 contacten geregistreerd. Dit zijn er iets minder dan in 2017 
geregistreerd zijn, maar dit is mogelijk het gevolg van de overgang naar een nieuw registratiesysteem 
en niet een daadwerkelijke terugloop van het aantal vragen. In de nieuwe registratie zijn waarschijnlijk 
nog niet alle vragen die bij De Vraagwijzer binnenkwamen als zodanig geregistreerd. 

Het aandeel van de Participatiewet is het grootst (44%).
Het grootste deel (65%) van de contacten verloopt telefonisch.

                 

De Vraagwijzer en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De Vraagwijzer is het eerste contact met de gemeente van een burger die informatie en/of advies 
vraagt op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Een burger 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.

Aantal hulpvragen De Vraagwijzer 2017 2018

Participatiewet 5.857 5.353

Wmo 3.553 3.331

Algemeen / overig 3.127 3.390

Totaal 12.537 12.074
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) beantwoordt vragen van ouders en kinderen in het kader 
van preventie activiteiten. Daarnaast verzorgt het CJG themabijeenkomsten, workshops, lezingen, 
cursussen en gastlessen. In totaal werden in 2018 met deze activiteiten op Midden-Limburgse 
schaal 3.840 personen bereikt. Daarvan betrof het in 456 gevallen een individuele vraag. Dit wordt 
verder toegelicht in hoofdstuk 4 van de rapportage Jeugdhulp.

Aard vragen - procentuele verdeling 2018 Kanalen - procentuele verdeling 2018

Participatiewet
44%

Telefoon
65%

Algemeen/overig
28%

Balie
31%

WMO
28%

Email
4%
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Klachten, bezwaar en beroep
In de uitvoering van de Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp kunnen meningsverschillen ontstaan 
tussen de gemeente en haar inwoners. 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.

Klachten & bezwaar

Het aantal klachten, bezwaren en beroepschriften ten opzichte van het aantal genomen besluiten 
is nauwelijks gestegen ten opzichte van eerdere jaren.

Wmo
Er zijn vier klachten binnengekomen in 2018.

Er zijn in 2018 21 bezwaren ontvangen met betrekking tot de Wmo. Dit betekent dat op 0,5% 
van het aantal besluiten een bezwaar is ontvangen. Het aantal bezwaren is weliswaar hoger dan 
in 2017 (9, 0,3% van het aantal besluiten), maar opvallend laag. In 2018 heeft immers iedereen 
met een voorziening begeleiding en/of hulp bij het huishouden een nieuw besluit ontvangen in 
het kader van de overgang naar het werken met profielen. Dit groot aantal besluiten heeft weinig 
bezwaren tot gevolg gehad. Van de binnengekomen bezwaren zijn er 19 afgehandeld. Vijf daarvan 
zijn (gedeeltelijk) gegrond verklaard, zes waren er ongegrond en acht aanvragen zijn ingetrokken.

Participatie 
Er zijn vier klachten binnengekomen in 2018. 95 personen hebben een bezwaarschrift ingediend 
met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet. Dit is 1,7% van het aantal genomen besluiten. 
Daarnaast is er één bezwaar binnengekomen met betrekking tot de Inkomensvoorziening Oudere 
en Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW), één bezwaar betreffende het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) en één bezwaar over schulddienstverlening. Het aantal bezwaren is hoger 
dan in 2017 (0,8% van het aantal besluiten), maar gelijk aan 2016 (eveneens 1,7% van het aantal 
besluiten).  



Jaarrapportage Sociaal Domein 2018: De kern  -  pagina 12

In onderstaande tabel zijn de beslissingen op de bezwaren weergegeven. Een groot aantal 
bezwaren wordt ongegrond verklaard. Dit patroon was ook in eerdere jaren zichtbaar. 

In 2018 zijn 25 personen in beroep gegaan. Vier personen gingen in hoger beroep. 

Jeugdhulp 
In 2018 zijn drie bezwaren binnenkomen. In 2017 waren het vier bezwaren. Dit betreft 0,3% van 
het aantal jeugdigen. In 2018 zijn vier bezwaren afgehandeld. Hiervan was er één ongegrond, 
twee zijn ingetrokken en één is opgelost door de uitvoering. Er is in 2018 één hoger beroepschrift 
ingediend.

Klachten omtrent de Jeugdhulp komen binnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
jeugdhulpaanbieders en het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit wordt verder toegelicht 
in hoofdstuk 4 van de integrale jaarrapportage. 

Overzicht afgehandelde bezwaarschriften m.b.t. Participatiewet/IOAW/Bbz

Ontvangen Nog niet 
afgehandeld

Gegrond Ongegrond Deels ge-
grond

Niet ont-
vankelijk

Ingetrokken

2018 98 15 19 43 7 5 9
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Wmo

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Binnen dit kader behandelt deze rapportage voornamelijk de maatwerkvoorzieningen. In 2018 
is een grote stap gezet in de transformatie van de maatwerkvoorzieningen. De toegang en de 
bekostiging voor de Wmo is aangepast. Er wordt gewerkt met resultaatgerichte profielen voor 
Wmo begeleiding en de resultaatgerichte profielen voor hulp bij het huishouden zijn uitgebreid. 
Bekostiging vindt niet meer plaats op basis van geleverde uren, maar op basis van een prijs per 

Inwoners zo spoedig mogelijk weer op eigen kracht in de eigen leefomgeving: 

bevorderen afschaling van zorg & ondersteuning

Beleid Wmo
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). 

Preventie Vroegsignalering

2e lijn
Maatwerk-

voorzieningen

Algemene voorzieningen/toegang

Het bevorderen van sociale samenhang, veiligheid, leefbaar-
heid  en toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en 

ruimten en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld/
het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
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profiel. Door deze nieuwe werkwijze is er meer maatwerk mogelijk voor de cliënt en meer flexibiliteit 
voor de aanbieder om de ondersteuning in te zetten die de cliënt op dat moment nodig heeft om 
het afgesproken resultaat te bereiken. 

In 2018 is het werken met profielen voor begeleiding en hulp bij het huishouden ingevoerd. Alle 
cliënten die hulp bij het huishouden en/of begeleiding ontvangen zijn gesproken tijdens een 
huisbezoek. Zij hebben een nieuw besluit ontvangen, waarin zij een profiel toegekend hebben 
gekregen.

Het aantal unieke cliënten met begeleiding stabiliseert in 2018.

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. 

Eind 2016: 547
Eind 2017: 635
Eind 2018: 642

+1%Aantal cliënten bege-
leiding t.o.v. eind 2017

 

Het aantal unieke cliënten met begeleiding is 
in 2018 nauwelijks gewijzigd: het is gestegen 
met 1% (7 cliënten) tussen 31 december 2017 
en 31 december 2018. Eerdere jaren was er 
sprake van een grotere stijging. In 2017 steeg het 
aantal cliënten nog met 88 (16%). In 2018 was 
het gemiddeld aantal cliënten ongeveer 10% 
hoger dan in 2017. De stabilisatie in 2018 komt 
door een hogere uitstroom dan in voorgaande 
jaren, met name doordat meer cliënten zijn 
uitgestroomd naar de Wet langdurige zorg (Wlz). 
De instroom blijft nagenoeg gelijk, maar stijgt wel 
binnen de leeftijdsgroep tot 39 jaar, doordat er 
meer doorstroom plaatsvindt vanuit beschermd 
wonen en er vaker sprake is van arbeidsmatige 
dagbesteding door cliënten die zowel tot de 
doelgroep van de Participatiewet als Wmo 
behoren.
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+3%Aantal cliënten hulp bij ‘t 
huishouden t.o.v.  eind 2017

Eind 2016: 1152
Eind 2017: 1067
Eind 2018: 1094

Aantal cliënten begeleiding op peildatum

ZIN PGB Totaal
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Hulp bij het huishouden
Hulp bij het huishouden wordt geleverd in de vorm van profielen en deels in uren, voor de resultaten 
schoon en leefbaar huis, schone was, regie en instructie, verzorgen van maaltijden en thuis zorgen 
voor kinderen. 

Het aantal cliënten dat eind 2018 hulp bij het 
huishouden ontving is gestegen met 3% ten opzichte 
van eind 2017.  

Het aantal cliënten dat in 2018 hulp bij het 
huishouden ontving is gestegen met 3% (27 
cliënten) ten opzichte van 2017. Deze stijging 
is te verklaren door een verschuiving vanuit de 
huishoudelijke hulp toelage regeling, die in 2017 
is geëindigd. Voor de HHT-regeling was geen 
toekenning voor hulp bij het huishouden nodig, 
maar deze regeling werd wel deels bekostigd 
door de gemeente.
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Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen
Vanuit de Wmo worden hulpmiddelen en voorzieningen verstrekt, zoals een traplift, 
badkameraanpassing, rolstoel of scootmobiel. Omnibuzz verzorgde in 2018 het collectief vervoer 
in het kader van de Wmo namens 32 Limburgse gemeenten.

Aantal cliënten HbH op peildatum
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In 2018 zijn meer en duurdere woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen verstrekt.

In 2018 zijn er meer rolstoelen (+6%) en vervoersvoorzieningen (+4%) verstrekt dan in 2017. Ook 
werd er een duurder type voorziening verstrekt. Het aantal woningaanpassingen is niet substantieel 
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Participatie

 
In Midden-Limburg is in vrijwel alle sectoren sprake van een groei in het aantal vacatures. In de 
techniek, logistiek, zorg, horeca en detailhandel is zelfs sprake van tekorten. Dit biedt steeds meer 
mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om de vacatures te kunnen 
invullen wordt er vooral op competenties gezocht naar kandidaten. 

Regelingen zoals de Banenafspraak en Social Return on Investment (SRoI) vergroten de kansen 
voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De cijfers van de Banenafspraak laten zien dat 
de marktsector in Midden-Limburg de beoogde doelen ruim heeft behaald. De overheidssector 
loopt hierin iets achter. In het kader van SRoI zijn in de gemeenten in Midden-Limburg diverse 
opleidingstrajecten gestart in 2018 in de sectoren Bouw, Groen, Zorg & Welzijn waardoor voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer mogelijkheden zijn om te participeren. 

Door de tekorten op de arbeidsmarkt is scholing een belangrijk onderdeel geworden. Opleiden 
anno 2018 is niet alleen meer van toepassing op de jongeren maar juist steeds belangrijker voor 
iedereen. Het dienstenpakket van het Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) wordt uitgebreid 
met maatwerktrajecten, trainingen, cursussen en branchegerichte certificaten. Dit vraagt meer 
flexibiliteit van de onderwijspartijen. Het ROC staat ook steeds dichter bij het bedrijfsleven en dat 
heeft een positief effect op de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 

Sub regionaal zijn we in november 2018 met meer dan 75 inwoners en partners uit het sociaal 
domein bij elkaar geweest in het kader van de conferentie ‘Samen aan de Slag!’. De deelnemers 
vertegenwoordigden acht stakeholdersgroepen: inwoners en vrijwilligers; zorg; welzijn; onderwijs; 
wonen en vrije tijd; re-integratie; ondernemers en gemeenten. Er is intensief van gedachten 
gewisseld over de toekomst van participatie in het sociaal domein. Met als centrale opgave: ‘In 

-4%

Eind 2016: 1035
Eind 2017: 969
Eind 2018: 926

Aantal huishoudens met 
een uitkering t.o.v. eind 
2017

2022 zorgen wij dat iedereen meetelt, meedoet 
en naar eigen kracht bijdraagt. Alle talenten 
komen tot ontwikkeling; voor het individu en 
voor de samenleving’. 

Het resultaat is een gezamenlijk toekomstbeeld 
dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraden 
Weert, Nederweert en Cranendonck. 

Het aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering 
ontvangt van de gemeente Weert is verder gedaald. 
Ten opzichte van eind 2017 is het aantal huishoudens 
gedaald met 43 (4%).
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Door inzet van maatregelen is een daling van het aantal bijstandsuitkeringen ingezet, onder 
andere door het project max WW in samenwerking met Werk.Kom en het UWV en extra inzet 
op de uitstroom van statushouders. Ten opzichte van eind 2017 waren er 43 huishoudens minder 
met een uitkering. Naast de instroom beperkende en uitstroom bevorderende maatregelen die de 
gemeente Weert uitvoert liggen ook de economische groei en het toenemend aantal vacatures 
hieraan ten grondslag.

Na een intake wordt de bijstandsgerechtigde ingedeeld in een categorie die de trajectvorm 
bepaalt. 50% van de uitkeringsgerechtigden is ingedeeld in een traject richting werk: 36% van de 
uitkeringsgerechtigden volgt een voortraject richting werk en 14% arbeidsbemiddeling.  

Het aantal aanvragen dat is ingediend in 2018 voor een bijstandsuitkering is nagenoeg gelijk aan 2017. 
Het waren er drie meer in 2018 (+1%). 

Van de 288 aanvragen in 2018 zijn er uiteindelijk 235 toegekend. In vergelijking met andere 
gemeenten is de instroom in de gemeente Weert in een bijstandsuitkering lager. Er worden diverse 
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instroombeperkende maatregelen ingezet, zoals proef max WW-traject, Expeditie ‘Samen op Weg 
naar Werk’ voor alle inwoners met een WW uitkering en handhavingsonderzoeken aan de poort. 

Een daling van het aantal bijstandsgerechtigden heeft er in 2018 toe geleid dat het Rijksbudget 
toereikend is. Dit is de afgelopen jaren steeds onvoldoende geweest. Op de beschikbare middelen 
voor participatie is in 2018 een positief resultaat geboekt. Dit positieve resultaat wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door een ontvangen subsidie over eerdere jaren. In 2014 is samen met de gemeente 
Roermond subsidie uit het Europees Sociaal Fonds voor project “Iedereen doet mee 2015-2016” 
aangevraagd. Deze is in 2018 ontvangen.

In 2018 zijn 278 uitkeringen beëindigd. Dit zijn er 30 (11%) minder dan in 2017. 

Er zijn 177 uitkeringsgerechtigden geplaatst op werk. Deze personen zijn geheel of gedeeltelijk uitgestroomd 
uit de bijstandsuitkering. Dit waren er 16 (8%) minder dan in 2017. 

Vanuit Werk.Kom en team Participatie van de gemeente Weert worden diverse activiteiten 
uitgevoerd om uitstroom te bevorderen, waarbij statushouders en kwetsbare jongeren specifieke 
begeleiding ontvangen. Er zijn diverse mogelijkheden en projecten, zoals parttime ondernemen, 
loonkostensubsidies, Weer(t) actief!, Kansrijk in de wijk en de werkgeversconstructie met de Risse.

Beëindiging uitkering

0 20 40 60 80 100 120

Overige redenen

Verhuizing

Bereiken leeftijd van 27 jaar of AOW-leeftijd

Aangaan relatie

Zelfstandig beroep of bedrijf

Arbeid in dienstbetrekking 98

96

7

16

29

32

Uitstroom naar werk
0 20 40 60 80 100 120

Aantal kwetsbare jongeren geplaatst 

Aantal Nuggers geplaatst

Aantal parttime plaatsingen

Aantal fulltime plaatsingen 98

50

13

16



Jaarrapportage Sociaal Domein 2018: De kern  -  pagina 20

Er waren in 2018 252 meldingen voor schulddienstverlening. 

Er was in 2018 sprake van diverse trajecten, onderverdeeld in informatie en advies, stabilisatie, 
optimalisatie, (minnelijke) schuldhulpverlening en crisisinterventies. De (minnelijke) schuldhulpverlening 
kwam hiervan het vaakst voor. Er zijn diverse instrumenten ingezet, waarvan preventie en sociaal-
juridische dienstverlening het vaakst voorkwam. 78 trajecten werden in 2018 succesvol afgerond.
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1     Omwille van vergelijkbaarheid zijn de aantallen 2017 herverdeeld over de categorieën en wijken hierdoor af van de aantallen in de jaarrapportage 2017.
2    Vanwege wijzigingen in de producten zijn de cijfers niet vergelijkbaar met die van 2017.

Aantal jeugdigen in hulp
Er wordt een uitbreiding van de eerste-
lijnsvoorzieningen nagestreefd, waardoor er 
minder tweedelijnsvoorzieningen nodig zijn. 
In 2018 zijn hierin verdere stappen gezet. Het 
aantal cliënten bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin neemt toe en het aantal jeugdigen in de 
gespecialiseerde jeugdzorg neemt af. Wel lijkt 
er sprake van een toenemende complexiteit 
bij de jeugdigen die zijn aangewezen op 
tweedelijnsvoorzieningen.

Op de volgende pagina wordt het aantal 
jeugdigen in hulp in 20182 weergegeven. Eén 
jeugdige kan vaker voorkomen, omdat iemand 
ondersteuning binnen meerdere percelen kan 
ontvangen. 

Jeugdhulp

Er is sprake van een verschuiving in het aantal cliënten van tweede lijn naar eerstelijnszorg. Het aantal 
cliënten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin neemt toe ten opzichte van 2017, terwijl het aantal jeugdigen 
in de gespecialiseerde jeugdzorg afneemt. Dit leidt in 2018 niet tot lagere uitgaven. Bij die jeugdigen 
die zijn aangewezen op gespecialiseerde jeugdzorg nemen de gemiddelde kosten toe, met name binnen 
de Jeugd GGZ. Hier kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. Er worden nadere analyses 
gemaakt.
 
Vanuit de regio Midden-Limburg West is een jaarrapportage opgesteld. Deze vormt een separate 
bijlage van deze rapportage. Hierin staat het zorggebruik, kosten en ontwikkelingen van de 
gemeenten Leudal, Nederweert en Weert beschreven. In deze paragraaf zijn de belangrijkste 
bevindingen uit de regionale jaarrapportage opgenomen, toegespitst op de gemeente Weert.

Het voorkomen of vroegtijdig signaleren van problemen bij het opvoeden en opgroeien van 
jeugdigen staat centraal in het regionale jeugdhulpbeleid. Om het preventieve beleid te versterken 
zijn enkele extra preventieve activiteiten gestart vanaf 2018. De meest opvallende ontwikkelingen 
in 2018 worden hieronder beschreven.

Eind 2016: 1035
Eind 2017: 969
Eind 2018: 926

-7%Aantal jeugdigen1

in hulp

2017: 2018:
Centrum voor Jeugd en Gezin:  

867 909 
Gecertificeerde Instellingen:  

85 84
Gespecialiseerde Jeugdzorg: 

1066
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Gemiddelde kosten per cliënt
De gemiddelde kosten per cliënt stijgen in 2018 ten opzichte van 2017. Dit is in alle drie de 
gemeenten in de regio het geval, maar de mate waarin verschilt. De grootste stijging is zichtbaar 
binnen Jeugd GGZ. Dit wordt verderop nader toegelicht. Onderstaande tabel laat zien hoe de 
gemiddelde kosten per cliënt zich ontwikkeld hebben per perceel en gemeente ten opzichte van 
2017. 

Procentuele stijging kosten per cliënt 2018 ten opzichte van 2017

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking
Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp voor jeugd met een beperking lijkt over 2017 
en 2018 vrij stabiel te zijn voor de gehele regio. In gemeente Weert stijgen de kosten, als gevolg 
van een stijging van de gemiddelde kosten per cliënt ten opzichte van 2017 met 21%. In Leudal en 
Nederweert dalen de kosten per cliënt binnen dit perceel.

Aantal jeugdigen in hulp 2018 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW3

Centrum voor Jeugd en gezin 676 280 909 1.865

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking 287 105 255 639

Jeugd GGZ 395 180 547 1.122

Jeugd- en Opvoedhulp 113 41 63 212
Diensten gecertificeerde instellingen 116 32 84 223
ADHD 24 11 58 93
JeugdzorgPlus 2 2 2 6
Landelijk transitiearrangement 6 0 3 9
Persoonsgebonden budget 75 27 48 150

Leudal Nederweert Weert Eindtotaal

ADHD 21% 22% 13% 16%

Dyslexie 4% -20% -21% -14%

Diensten gecertificeerde instellingen 8% -15% 0% 4%

Jeugd- en Opvoedhulp 12% -33% -14% -2%
Jeugd GGZ 33% 35% 32% 32%
Jeugd met Beperking -6% -26% 21% 0%

3     Het totaal voor MLW hoeft niet gelijk te zijn aan de som van de drie gemeenten, in verband met verhuizingen kan een jeugdige in meerdere  
    gemeenten worden meegeteld, maar in het totaal slechts één keer. 
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Jeugd GGZ
In vergelijking met 2017 is het aantal jeugdigen binnen de GGZ fors gedaald in de drie gemeenten. 
De gemiddelde kosten per cliënt stijgen met 32% ten opzichte van 2017 voor zowel de regio 
als gemeente Weert. De stijging van kosten vindt vooral plaats in de ambulante zorg. Mogelijke 
oorzaken zijn de invoering van profielen en/of verzwaring van zorg. Hier vindt nadere analyse op 
plaats.

Wachtlijsten
Van een wachtlijst is sprake wanneer een jeugdige op een peildatum langer dan vijf dagen na de 
intake wacht op jeugdhulp van een gespecialiseerde zorgaanbieder. Na een afname in het eerste 
kwartaal van 2018 stijgen de wachtlijsten. In het laatste kwartaal 2018 nemen de wachtlijsten licht 
af. De wachtlijsten zijn het grootst binnen het perceel Jeugd GGZ. De wachtlijsten worden met de 
aanbieders besproken. De aanbieders wijten de wachtlijsten vooral aan een gebrek aan voldoende 
gekwalificeerd personeel.

Vervoer
De kosten voor vervoer bij GGZ-hulp zijn gestegen ten opzichte van 2017. Dit wordt verklaard door 
de toename van het aantal ouders dat vervoer niet zelf kan regelen.

Wachtlijstontwikkeling 2018
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Financieel resultaat
 
 
2018 resulteerde voor de drie decentralisaties Wmo, Participatiewet  en Jeugdhulp in een positief 
resultaat van €  412.000,--   ten opzichte van het beschikbare budget uit de integratie-uitkering sociaal 
domein. Bij zowel Wmo als Jeugdhulp is sprake van stijgende kosten per cliënt. Dit lijkt een gevolg van de 
toenemende complexiteit van problematiek. 

     
      

Op basis van de realisatie nieuwe taken Wmo begeleiding, Participatiewet en Jeugdhulp in 
de jaarrekening 2018 is een positief resultaat behaald van € 412.000,-- ten opzichte van de 
beschikbare middelen. Dit resultaat heeft betrekking op: 

         Resultaat
Wmo begeleiding         € -/-   219.000,--
Participatie          €        345.000,--

Middelen Sociaal Domein
De gemeente ontvangt van het Rijk tot en met 2018 middelen via de integratie-uitkering sociaal 
domein voor Wmo begeleiding, Jeugdhulp en Participatie (re-integratie bijstandsgerechtigden, re-
integratie nieuwe doelgroepen en Wet Sociale Werkvoorziening). 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. 

2016: € 2,3 mil
2017: € 0,9 mil
2018: - € 0,2 mil

2016: € 0,6 mil
2017: € 1,8 mil
2018: € 0,2 mil

2016: € 24.000
2017: - € 22.000
2018 € 345.000

Resultaat
Resultaat 
begeleiding Resultaat4

Wmo Participatie Jeugdhulp

4     Het resultaat dat hier en in de jaarrekening is genoemd (€226.000,--) wijkt af van het resultaat voor Weert in de regionale Jeugdrapportage 2018 
   (€ 515.366,--). Dit komt doordat de Jeugdrapportage puur betrekking heeft op 2018 en in het jaarrekeningresultaat ook afrekeningen over eerdere 
   jaren zijn opgenomen.  
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Jeugdhulp*          €        226.000,--
Uitvoeringskosten Wmo en Jeugd       €          60.000,--
Totaal (toevoeging reserve sociaal domein)     €         412.000,-- 

* Het resultaat jeugdhulp dat in de jaarrekening en hierboven is opgenomen (€ 226.000,--) wijkt af van 
het resultaat voor Weert in de regionale Jeugdrapportage jaar 2018 ( € 515.366,--). Dit komt doordat de 
Jeugdrapportage puur betrekking heeft op cijfers uit 2018. In het jaarrekeningresultaat voor Weert zijn 
ook afrekeningen over eerdere jaren meegenomen. 

De stand van de reserve sociaal domein bedraagt per 31 december 2018 in de conceptjaarrekening 
2018 € 7,3 miljoen. De komende jaren wordt op basis van  besluitvorming door de gemeenteraad 
een verdergaand beroep op de reserve gedaan. In de kadernota 2020 is opgenomen dat de reserve 
in 2023 daalt naar een niveau van ca. € 5,5 miljoen.

Het saldo is na toevoeging van bovengenoemd resultaat, maar vóór verevening Jeugdhulp 2018. 
Na vaststelling van de jaarrekeningen van Leudal, Nederweert en Weert wordt de regionale 
verevening berekend. 

* Dit is het bedrag voor participatie re-integratie uit de integratie-uitkering, dus exclusief Wsw. De budgetten voor Wmo nieuwe taken 
en Jeugdhulp zijn exclusief het budget voor uitvoering.

Wmo
In 2018 was er een negatief resultaat voor de nieuwe taken Wmo van € 219.000,--, wat wordt 
onttrokken aan de reserve sociaal domein. In 2017 was het resultaat nog € 925.000,-- positief. Het 
grootste verschil wordt veroorzaakt door een stijging van de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen 
begeleiding met € 880.000,--. Deze kosten stijgen doordat er op jaarbasis in 2018 meer cliënten 

Budget en uitgaven 2016 t/m 2018 per decentralisatie en uitvoering WMO 
en Jeugdhulp
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waren dan in 2017 en doordat de kosten per cliënt toenamen. Daarnaast was er sprake van 
incidentele uitgaven in verband met de overgang naar profielen.

WMO nieuwe taken - Ontwikkeling budget* en uitgaven

Budget Uitgaven
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* Obv decembercirculaire 2018

• In 2018 was er een negatief resultaat voor de nieuwe taken Wmo begeleiding van € 219.000,--, 
wat wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. In 2017 was het resultaat nog € 925.000,-- 
positief. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door een stijging van de uitgaven voor 
maatwerkvoorzieningen begeleiding met € 880.000,-- (21%). Deze kosten stijgen doordat 
er op jaarbasis in 2018 ongeveer 10% meer cliënten waren dan in 2017 en doordat de kosten 
per cliënt toenemen. Daarnaast was er sprake van incidentele uitgaven voor de overgang naar 
profielen.

• In tegenstelling tot bij begeleiding, worden resultaten bij de ‘oude Wmo-taken’ (hulp bij het 
huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) niet verrekend met de reserve 
sociaal domein. Deze komen ten gunste of laste van het gemeentelijke jaarrekeningresultaat. 
•  De uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2018 € 200.000,-- (7%) 

hoger dan in 2017 door een groter aantal cliënten en gestegen tarieven als gevolg van cao-
ontwikkelingen. 

•  De uitgaven voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen zijn gestegen ten opzichte van 
2017 met € 117.000,-- (8%). Dit komt doordat er meer en duurdere voorzieningen zijn 
verstrekt. Voornamelijk het aantal grote woningaanpassingen was relatief hoog.

•  De inkomsten uit bijdragen in de kosten (eigen bijdragen) waren € 200.000,-- (27%) 
lager dan 2017. Vanaf 1 januari 2018 is de hoogte van de eigen bijdrage verlaagd door de 
gemeenteraad. 
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Participatie

Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
Door inzet van maatregelen is een daling van het aantal bijstandsuitkeringen ingezet, onder andere 
door het project max WW in samenwerking met Werk.Kom en het UWV en extra inzet op de uitstroom 
van statushouders. Een daling van het aantal bijstandsgerechtigden in 2018 heeft ertoe geleid dat het 
BUIG budget voor 2018 toereikend zal zijn. Het BUIG-budget is al een aantal jaar op rij onvoldoende 
geweest om de uitkeringen voor inwoners van Weert te kunnen betalen. De raming voor de kosten 
van bijstandsuitkeringen 2018 is in de tussenrapportages 2018 neerwaarts bijgesteld als gevolg van de 
daling van de bijstandsuitkeringen. De inkomsten vanuit de BUIG zijn definitief € 404.000,-- hoger 
vastgesteld dan de voorlopige vaststelling zoals opgenomen in de begroting 2018. 

Participatie
Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is het participatiebudget onderdeel geworden 
van de integratie-uitkering sociaal domein. Voor- of nadelen komen ten gunste of laste van de reserve 
sociaal domein. Het budget is opgebouwd uit twee onderdelen:

• De rijksbijdrage voor de Sociale Werkvoorzieningsindicatie (Sw-indicatie). Voor 2018 bedraagt deze bijdrage 
€ 9 miljoen die volledig is doorbetaald aan De Risse voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. 

• De re-integratiemiddelen om bijstandsgerechtigden te begeleiden naar werk en de begeleiding 
van de (nieuwe) doelgroepen. Doordat er sinds 2015 geen mensen meer de Sw-regeling of 
Wajongregeling instromen, ontvangen de gemeenten middelen om deze mensen die nu instromen 
in de Participatiewet, te begeleiden naar werk. De rijksbijdrage bedroeg €1,5 miljoen in 2018.  

Het resultaat op participatie bedroeg in 2018 € 345.000,-- positief. Dit positieve resultaat wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door een ontvangen subsidie over eerdere jaren. In 2014 is samen met 
de gemeente Roermond subsidie uit het Europees Sociaal Fonds voor project “Iedereen doet mee 
2015-2016” aangevraagd. Deze is in 2018 ontvangen. Daarnaast is er minder uitgegeven aan medisch 
arbeidsdeskundige onderzoeken, loonwaardemetingen en administratieve vergoedingen van Werk.
Kom. Deze vergoedingen worden vanaf medio 2018 gedeeltelijk door werkgevers betaald.

Budget en uitgaven - Participatie en inkomensvoorziening 2018
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Minimaregelingen
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en een goede zorgverzekering heeft. Het minimabeleid 
ondersteunt hierin. Het minimabeleid bestaat niet alleen uit de inkomensondersteunende maatregelen 
op grond van de Participatiewet zoals de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag 
maar ook de minimaregelingen op grond van de Gemeentewet (zoals de Meedoenbijdrage), 
schulddienstverlening en minimaregelingen. Hieronder zijn voor de grootste onderwerpen de uitgaven 
weergegeven. In 2018 is op deze onderdelen € 2,1 miljoen uitgegeven.

Jeugdhulp
Hieronder is de ontwikkeling van de kosten voor de verschillende percelen in de regio weergegeven. 

Uitgave minimaregeling 2018 (in euro’s)
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Ontwikkeling kosten 2017 - 2018
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De meest opvallende patronen in de vergelijking tussen 2017 en 2018 in de percelen zijn:
• De kosten binnen het perceel Jeugdhulp voor jeugd met een beperking nemen voor de 

gemeenten Leudal en Nederweert af en voor gemeente Weert toe.
• Binnen de percelen Jeugd GGZ en Jeugd- en opvoedhulp nemen de kosten voor alle drie de 

gemeenten toe. Voor Jeugd GGZ wordt de stijging mogelijk veroorzaakt door de overgang naar 
profielen en/of verzwaring van zorg.

• De stijging van kosten ten opzichte van 2017 in gemeente Leudal voor Jeugd- en opvoedhulp 
is bijzonder fors, als gevolg van een stijging van de kosten voor verblijf.

• In Weert is een toename zichtbaar in JeugdzorgPlus. Dit zijn dure trajecten, waardoor de kosten 
sterk kunnen fluctueren.

Onderstaande grafieken tonen per gemeente in Midden-Limburg West de ontwikkeling van de 
beschikbare budgetten, uitgaven en resultaten. 

Leudal budget vs. kosten

Kosten Budget Resultaat
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Nederweert budget vs. kosten
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Weert budget vs. kosten
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De ontwikkeling van de budgetten en kosten voor de gemeenten toont het volgende:
• Sinds 2015 dalen de inkomsten vanuit het Rijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Alleen in de 

gemeente Weert is er in 2018 een lichte stijging van inkomsten.
• Voor de gemeente Weert dalen de kosten sinds de decentralisatie. In 2018 zien we de kosten voor 

de eerste maal stijgen.
• In de gemeente Leudal zien we de kosten sinds 2016 stijgen. In 2018 waren de kosten het hoogst 

sinds de decentralisatie.
• Na een stijging in 2017, dalen de kosten voor gemeente Nederweert in 2018.

Kosten Budget Resultaat
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