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1 Algemeen beeld

1.1 Inhoud

Voor u ligt de jaarrapportage sociaal domein 2018. In deze rapportage ligt de nadruk op de drie 
decentralisaties. Er zijn aparte hoofdstukken gewijd aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), de Participatiewet en de 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”. 

In dit algemeen inleidend hoofdstuk worden de ontwikkelingen binnen het sociaal domein beschreven. 
Ook wordt hier gerapporteerd over De Vraagwijzer en klachten en bezwaar, 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 betreft de Participatiewet. Tot slot bevat hoofdstuk 4 de rapportage Jeugdhulp.
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1.2 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 de 
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. 
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Transformatieplan 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 paragraaf 1.5 van de jaarrapportage 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 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.



Jaarrapportage 2018

PAGINA 6

1.3 De Vraagwijzer

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

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.

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. 

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

Het aandeel van de Participatiewet is het grootst (44%). 
Het grootste deel (65%) van de contacten verloopt telefonisch.
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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.
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1.4 Klachten, bezwaar en beroep

Het aantal klachten, bezwaar- en beroepschriften blijft laag in 2018.

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.

Het aantal klachten, bezwaren en beroepschriften ten opzichte van het aantal genomen besluiten is 
nauwelijks gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Hieronder worden de ontwikkelingen per wet 
toegelicht.

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 toch 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. 

Jaar Aantal Percentage van  
besluiten

2016 40 2,7%

2017 9 0,3%

2018 21 0,5%

Ontvangen bezwaarschriften Wmo

Van de binnengekomen bezwaren zijn er 19 afgehandeld. Vijf daarvan zijn (gedeeltelijk) gegrond 
verklaard, zes waren er ongegrond en acht aanvragen zijn ingetrokken.

Er zijn drie beroepschriften ontvangen in 2018 en twee personen zijn in hoger beroep gegaan. 

Participatie 

Er zijn vier klachten binnengekomen in 2018.

95 personen hebben een bezwaarschrift ingediend met betrekking tot de uitvoering van de 
Participatiewet. Daarnaast is er één bezwaar binnengekomen met betrekking tot de 
Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW), één bezwaar betreffende 
het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 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). Toen waren er in totaal 44 bezwaren. Er is geen eenduidige verklaring 
voor de stijging. Overigens was in 2018 het aantal bezwaren ongeveer hetzelfde als in 2016.
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2016 102

2017 44

2018 98

Ontvangen bezwaarschriften PW/IOAW/Bbz

* PW inclusief 1x IOAW1, 1x schulddienstverlening en 1x Bbz in 2017 en 2018 

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. 

Ontvangen Nog niet 
afgehandeld Gegrond Ongegrond Deels 

gegrond
Niet 

ontvankelijk Ingetrokken

2018 98 15 19 43 7 5 9

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

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. 

1 IOAW: Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
  Bbz:     Besluit bijstandverlening zelfstandigen
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1.5 Financiën

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.

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. 

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,--
Jeugdhulp*   €        226.000,--
Uitvoeringskosten Wmo en Jeugd   €          60.000,--
Totaal (onttrekking 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. 
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* 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.

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 was voor 2018 € 900.000,-- 
gereserveerd voor uitvoeringskosten. In 2018 is € 840.000 uitgegeven. 

De uitvoeringskosten bevatten uitgaven voor bijvoorbeeld:
 consulenten / regisseurs
 beleidscapaciteit
 contractmanagement en inkoop
 business control en informatieanalyse
 De Vraagwijzer
 ICT
 administratie en facturatie

Het betreft voornamelijk structurele uitgaven. In 2018 is incidenteel extra personeel ingezet binnen de 
Wmo, ten behoeve van de overgang naar profielen. Deze extra uitgaven zijn ten laste van de Wmo 
gebracht. 
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2 Rapportage Wmo 2018

Samenvatting

Deze rapportage geeft een beeld van de uitvoering van de Wmo in 2018, met name op het gebied van 
maatwerkvoorzieningen. 

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.

Ontwikkeling cliëntaantallen

 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. De stabilisatie 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. 

 Het aantal cliënten dat in 2018 hulp bij het huishouden ontving is gestegen met 3% (27 cliënten) 
ten opzichte van eind 2017. Deze stijging is te verklaren door een verschuiving vanuit de 
huishoudelijke hulp toelage regeling (HHT-regeling), die in 2017 is geëindigd. 

 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 gewijzigd, wel zijn er meer grote woningaanpassingen geweest.

Ontwikkeling financiën
 
 In 2018 was er een negatief resultaat voor de nieuwe taken Wmo begeleiding van € 219.000,--, 

wat wort verrekend met 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 waren dan in 2017 en doordat de kosten per cliënt toenamen. 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. 

o 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.

o 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.

o 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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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. 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 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. 

De focus in deze rapportage ligt op de 2e lijn, de maatwerkvoorzieningen. De 0e en 1e lijn blijven in 
deze rapportage grotendeels buiten beschouwing. Ook de toegang tot beschermd wonen maakt geen 
onderdeel uit van deze rapportage, omdat deze gemandateerd is aan de centrumgemeente Venlo. 

Over de ervaringen van Wmo-cliënten wordt separaat gerapporteerd. In het najaar van 2018 zijn de 
resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo gecommuniceerd middels een raadsinformatiebrief. 
Dit onderzoek toonde aan dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de uitvoering van de 
Wmo. 

In de rapportage worden cijfers van 2018 in een context geplaatst door ook informatie van 2017 en 
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. 
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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 2018. Daarna wordt de ontwikkeling van kosten weergegeven per onderdeel binnen de Wmo. 
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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 
Vraagwijzer verdeeld naar 
aandachtsgebied.

Geeft inzicht in de 
informatiebehoefte van de 
inwoners.

2. Melding en gesprek Aantal meldingen van de 
hulpvraag

Geeft inzicht in de mate 
waarin inwoners worden 
bezocht voor een gesprek 
in de thuissituatie en de 
integrale ondersteunings-
behoefte in kaart wordt 
gebracht.

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 budgetten.

Geeft inzicht in de mate 
waarin aanvragen worden 
toegekend.

Geeft inzicht in de 
verdeling tussen 
leveringsvormen. 

2.2.1 Fase 1: Informatie en advies

Het eerste contact van een burger verloopt via De Vraagwijzer. In 2018 kwamen 3.331 
Wmo-gerelateerde vragen binnen. 

Vragen die aan de Wmo gerelateerd zijn komen binnen bij De Vraagwijzer, zowel telefonisch, aan de 
balie als via e-mail. Het aantal Wmo-gerelateerde vragen was 3.311 in 2018. In 2017 waren dit er 
3.500. Aan de hand van deze aantallen lijkt sprake van een stabiele behoefte aan informatie en 
advies. Het beeld van De Vraagwijzer is wel dat de vragen in complexiteit toenemen. 

2.2.2 Fase 2 en 3 : Melding en aanvraag 

In 2018 zijn alle cliënten die hulp bij het huishouden en/of begeleiding ontvangen 
gesproken. Zij hebben een nieuw besluit ontvangen, waarin zij een profiel toegekend 
hebben gekregen. Dit gesprek vond plaats op initiatief van de gemeente, waardoor het 
aantal reguliere meldingen en aanvragen vanuit de cliënt in 2018 iets lager was dan 2017. 

Een melding kan worden gedaan door of namens een inwoner die nog geen voorziening heeft, maar 
ook door bestaande cliënten, bijvoorbeeld voor wijziging of verlenging van de voorziening. Als een 
melding is gedaan verricht de gemeente onderzoek middels het gesprek. Als blijkt dat voor een cliënt 
een maatwerkvoorziening nodig is of verlenging of wijziging aan de orde is, volgt een aanvraag. 

2018 was een bijzonder jaar, omdat alle cliënten die hulp bij het huishouden en/of begeleiding 
ontvingen gesproken zijn in verband met de nieuwe werkwijze en een nieuw resultaatgericht profiel 
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hebben gekregen. In totaal waren dit 1571 gesprekken met cliënten die hulp bij het huishouden en/of 
begeleiding ontvingen. Voor dit gesprek hoefde de cliënt geen melding te doen. Voor een nieuwe 
vraag of wijziging, deed de cliënt wel zelf een melding. Onderstaande tabel geeft het aantal meldingen 
en aanvragen in 2016 tot en met 2018 weer. Dit is dus exclusief bovengenoemde gesprekken in het 
kader van overgang naar de nieuwe werkwijze. Zowel het aantal meldingen als aanvragen is iets lager 
in 2018 dan in 2017. Dit komt waarschijnlijk doordat cliënten in 2018 door de gemeente zijn benaderd 
voor de verlenging van hun voorziening. Normaal gesproken dient men zelf een melding voor 
verlenging in.

Aantal 2016 2017 2018

Meldingen 1.270 1.574 1.408

Aanvragen 826 1.086 976

2.2.3 Fase 4: Levering 

Nadat de gemeente een aanvraag toekent kan de cliënt 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 ondersteuning in koopt) of als persoonsgebonden budget (pgb) 
(waarmee de cliënt zelf de ondersteuning inkoopt). 

Hier wordt in de volgende paragrafen nader op ingegaan. 

2.2.3.1 Begeleiding

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. De stabilisatie 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. 

Wmo begeleiding
Begeleiding is ondersteuning die mensen nodig hebben bij activiteiten in het dagelijks leven die 
gericht zijn op zelfredzaamheid en 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.  Voor zorg in natura is in 2018 het werken 
met profielen ingevoerd. Er zijn negen profielen. De keuze voor een profiel wordt gebaseerd op 
intensiteit en complexiteit van de ondersteuning. 

De tabel hierboven geeft het aantal cliënten weer met een toekenning voor begeleiding in de jaren 
2016 tot en met 2018. Bij aanvang van 2018 waren er 635 cliënten met een toekenning. In 2018 is 
het aantal cliënten toegenomen met zeven tot 642. De instroom was conform eerdere jaren, maar de 
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uitstroom was hoger dan in 2016 en 2017. De ontwikkeling van de cliëntaantallen vanaf 2016 wordt 
geïllustreerd in onderstaande grafiek. 

Instroom
Hoewel de instroom nagenoeg gelijk blijft aan eerdere jaren (243 in 2018, 255 in 2017) is er wel 
sprake van een verschuiving van de doelgroep. Met name het aantal cliënten in de leeftijdscategorie 
tot 39 jaar is gegroeid in 2018. Hiervoor zijn twee redenen:
- Er is meer doorstroom vanuit beschermd wonen. De cliënt groeit door uit de beschermd wonen 

plek naar een zelfstandige woonsituatie met een lichtere vorm van ondersteuning. Dit komt 
overeen met de gewenste transformatie van zwaardere naar lichtere ondersteuning, zoveel 
mogelijk in de eigen omgeving.

- De samenwerking met de Participatiewet is versterkt. Cliënten die gebruik maken van de 
Participatiewet en tevens tot de doelgroep van de Wmo behoren, krijgen vaker arbeidsmatige 
dagbesteding om participatie te stimuleren.

Uitstroom
De uitstroom was hoger dan in 2017 (235 in 2018, 167 in 2017). Mogelijk komt dit doordat met elke 
cliënt de ondersteuning opnieuw is beoordeeld. Een conclusie van de beoordeling kan zijn dat er geen 
ondersteuning meer nodig is vanuit de Wmo, maar dat deze op een andere manier plaats kan vinden.
- De uitstroom naar de Wet langdurige zorg (Wlz) is verdubbeld ten opzichte van 2017 (74 in 2018, 

35 in 2017). 
- Het is vaker voorgekomen dat een voorziening niet is verlengd (40 keer in 2017, 94 keer in 2018).  

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het aantal cliënten ook in de toekomst stabiel blijft. Door 
verdere extramuralisering van zorg wordt een stijging van het aantal cliënten en de zwaarte van 
ondersteuning verwacht. Het is mogelijk dat de hogere uitstroom in 2018 een eenmalige piek betrof, 
omdat voor iedereen de situatie opnieuw beoordeeld is. Bij gelijkblijvende instroom en lagere uitstroom 
betekent dat in de toekomst een stijging van het aantal cliënten. 

De grafiek “aantal cliënten begeleiding op peildatum” illustreert tevens de verhouding tussen zorg in 
natura (ZIN) en persoonsgebonden budgetten (pgb). Hier zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van 
2017. 
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2.2.3.2 Hulp bij het huishouden

Het aantal cliënten dat in 2018 hulp bij het huishouden ontving is gestegen met 3% (27 
cliënten) ten opzichte van eind 2017. Deze stijging is te verklaren door een verschuiving 
vanuit de huishoudelijke hulp toelage regeling, die in 2017 is geëindigd. 

Hulp bij het huishouden 
Vanaf 2018 is er meer variatie mogelijk gemaakt in de hulp bij het huishouden. Het aanbod wordt 
deels geleverd in de vorm van profielen en deels in uren:
 Profiel schoon en leefbaar huis
 Profiel schoon en leefbaar huis, schone was
 Profiel schoon en leefbaar huis, schone was, regie en instructie
 Uren voor verzorgen van maaltijden
 Uren voor thuis zorgen voor kinderen

   

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand*

2016 1213 127 188 1152

2017 1152 203 288 1067

2018 1067 248 221 1094

Hbh cliënten met toekenningen

* Eindstand 2017 wijkt af van de jaarrapportage 2017 door administratieve wijzigingen achteraf.

De tabel hierboven laat het aantal cliënten zien met een actieve toekenning voor hulp bij het 
huishouden (hbh) in 2016 tot en met 2018. Het aantal cliënten is ten opzichte van 2017 in 2018 
gestegen met 27 cliënten. 40 cliënten zijn per 1 januari 2018 overgestapt vanuit de huishoudelijke 
hulp toelage regeling (HHT) naar hulp bij het huishouden. De HHT-regeling is beëindigd in 2017. 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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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 een 
persoonsgebonden budget blijft nagenoeg gelijk en is relatief laag.

2.2.3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen

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 gewijzigd, wel zijn er meer grote woningaanpassingen geweest.

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.

Woonvoorzieningen
In 2018 zijn ongeveer evenveel woonvoorzieningen verstrekt als in 2017. Er zijn wel meer grote 
woningaanpassingen geweest. In 2017 was er één woningaanpassing boven de € 5.000,--. In 2018 
waren dit er tien. Het aantal grote woningaanpassingen fluctueert jaarlijks. 

Rolstoelen
In 2018 maakten meer cliënten gebruik van een rolstoel dan in 2017 (+ 6%). De gemiddelde uitgaven 
per voorziening stegen ook met 6%. Naast een kleine indexering komt dit doordat er een duurder type 
rolstoel werd verstrekt.

Vervoersvoorzieningen
In 2018 maakten meer cliënten dan in 2017 gebruik van een vervoersvoorziening, zoals een 
scootmobiel. Het aantal is gestegen met 4%. De gemiddelde uitgaven per voorziening stegen met 5%. 
Naast een kleine indexering komt dit doordat er duurder type vervoersvoorziening is verstrekt.  

Omnibuzz verzorgde in 2018 wederom het collectief vervoer in het kader van de Wmo namens 32 
Limburgse gemeenten. Het aantal gereisde zones in Weert was lager in 2018 dan 2017. In het totale 
werkgebied van Omnibuzz nam het aantal zones juist toe ten opzichte van 2017.
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2.3 Financiën

Eerst wordt ingegaan op de financiële situatie met betrekking tot de “nieuwe” taken Wmo 
(begeleiding). Daarna komen de “oude” Wmo-taken aan bod (hulp bij het huishouden, woon-, 
rolstoel- en vervoersvoorzieningen). 

2.3.1 Begeleiding (nieuwe taken) Wmo 

In 2018 was er een negatief resultaat voor de nieuwe taken Wmo van € 219.000,--. 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 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.

De baten voor 2018 uit de integratie-uitkering sociaal domein Wmo inclusief suppletie-
cumulatieregeling vormen op basis van de decembercirculaire 2018 € 7,2 miljoen. De uitgaven in 
2018 bedroegen € 7,4 miljoen. Hierdoor ontstaat een negatief resultaat van € 219.000,--, wat ten 
laste wordt gebracht van de reserve sociaal domein. In 2017 was het resultaat € 925.000,-- positief. 
Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor maatwerkvoorzieningen dan in 
2017 (€ 880.000,--). Deze kosten stijgen doordat er op jaarbasis in 2018 meer cliënten waren dan in 
2017 en doordat de kosten per cliënt toenamen. Daarnaast waren er in 2018 incidenteel hogere 
kosten vanwege de extra inzet van personeel voor het voeren van de gesprekken met cliënten voor de 
toekenning van profielen.

De uiteindelijke realisatie wijkt nauwelijks af van de prognose in de 3e kwartaalrapportage Wmo 2018. 
Onderstaande grafiek laat zien hoe de uitgaven zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld ten 
opzichte van het beschikbare budget.

   * Op basis van decembercirculaire 2018

Het budget voor nieuwe taken wordt besteed aan maatwerkvoorzieningen, 0e en 1e lijnsvoorzieningen 
en uitvoeringskosten. In onderstaande grafiek worden de uitgaven per categorie getoond. In de 
volgende paragrafen wordt de ontwikkeling van de kosten per categorie toegelicht. 
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2.3.1.1 Wmo begeleiding Maatwerkvoorzieningen 

De uitgaven voor maatwerkvoorzieningen begeleiding waren in 2018 € 880.000,-- (21%) 
hoger dan in 2017 door een stijging van het gemiddeld aantal cliënten op jaarbasis en 
hogere uitgaven per cliënt. De uitgaven voor zorg in natura waren € 840.000,-- hoger, voor 
de persoonsgebonden budgetten € 40.000,--. 

Zorg in natura

Het grootste deel van uitgaven voor maatwerkvoorzieningen wordt gedaan voor zorg in natura. 
Persoonsgebonden budgetten maken maar een klein onderdeel uit van de uitgaven. Onderstaande 
grafiek toont de bedragen voor begeleiding zorg in natura die zijn uitgegeven in 2016 t/m 2018.

De uitgaven waren in 2018 € 840.000,-- (21%) hoger dan in 2017. In 2018 was het gemiddeld aantal 
cliënten ongeveer 10% hoger dan in 2017. Het aantal cliënten is ín 2018 weliswaar niet veel gegroeid, 
begin 2017 lag het cliëntenaantal nog flink lager. Hierdoor was het gemiddeld aantal cliënten in 2018 
hoger dan in 2017. Het overige wordt verklaard door hogere uitgaven per cliënt. De stijging van 
uitgaven per cliënt lijkt enerzijds te worden veroorzaakt door een complexere ondersteuningsvraag en 
anderzijds door toewijzing van profielen. Het college heeft op 27 november 2018 een plan vastgesteld, 
waarin is opgenomen hoe in 2018 en 2019 wordt toegewerkt naar een bestendiging van het 
resultaatgericht werken in de toegang van de Wmo en een validatie van het beoordelingsinstrument 
waarmee de profielen worden bepaald. 
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Persoonsgebonden budgetten

De uitgaven voor persoonsgebonden budgetten waren in 2018 €40.000,-- hoger dan in 2017. Dit 
wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere verzilvering: een groter deel van de afgegeven 
persoonsgebonden budgetten wordt ook daadwerkelijk gedeclareerd. In 2018 was de verzilvering 
82%, in 2019 is deze geraamd op 94%. Het betreft een raming, omdat men nog achteraf declaraties 
kan indienen. 

2.3.1.2 Wmo begeleiding 0e en 1e lijnsvoorzieningen

In 2018 waren de uitgaven € 188.000,--  (18%) hoger dan in 2017, voornamelijk vanwege 
een administratieve reden: het toerekenen van kosten aan een jaar. In 2019 wordt aan het 
beleid van algemene voorzieningen extra aandacht besteed. 

Onder 0e en 1e lijnsvoorzieningen vallen uitgaven voor bijvoorbeeld inloop GGZ, formele 
cliëntondersteuning door het AMW, mantelzorgondersteuning, het Zelfregiecentrum, gesubsidieerde 
eetpunten en overige eenmalige subsidies. In 2019 wordt aan het beleid van de algemene 
voorzieningen extra aandacht besteed en onderzocht op welke wijze een passend en 
toekomstbestendig aanbod aan algemene voorzieningen dichtbij de inwoner kan worden 
georganiseerd. De verwachting is dat het investeren in algemene voorzieningen op termijn 
kostenbesparend zal zijn en door de aanwezigheid van een goede basis van algemene voorzieningen 
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minder een beroep wordt gedaan op maatwerkvoorzieningen. In het beleid wordt meegenomen welke 
investeringen hiervoor gemaakt dienen te worden. 

De uitgaven waren in 2018 € 188.000,-- hoger dan in 2017, maar dit wordt grotendeels door de wijze 
van registreren bepaald. In 2017 waren er geen uitgaven voor mantelzorgondersteuning terwijl de 
activiteiten wel doorliepen. De uitgaven drukten op andere jaren.

2.3.1.3 Organisatiekosten

Organisatiekosten waren in 2018 € 337.000,--  (55%) hoger dan in 2017. Dit verschil wordt 
veroorzaakt door incidentele extra personele inzet voor de overgang naar profielen.

Vanuit het budget voor Wmo nieuwe taken is een bedrag van € 586.000,-- gereserveerd voor 
uitvoeringskosten Wmo nieuwe taken en Jeugdhulp. Dit gaat vooral om structurele uitgaven. Dit wordt 
samengevoegd met een bedrag vanuit het budget voor Jeugdhulp. In het hoofdstuk algemeen beeld is 
dit verder toegelicht. 

Incidentele uitgaven vinden plaats vanuit de Wmo-exploitatie. In 2018 zijn naast het structurele 
budget voor uitvoeringskosten Wmo en Jeugdhulp voornamelijk uitgaven gedaan voor extra personele 
inzet. Deze personele inzet was nodig omdat elke cliënt begeleiding en/of hulp bij het huishouden in 
2018 is gesproken. Hiervoor is € 310.000,-- uitgegeven. 

2.3.2 Hulp bij het huishouden

In tegenstelling tot Wmo begeleiding geldt voor de “oude” Wmo-taken (hulp bij het huishouden en 
woon, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) geen budgettaire neutraliteit. Voor- of nadelen komen ten 
gunste of laste van de algemene middelen. In de 2e tussenrapportage 2018 is de begroting aangepast. 
De uitgaven worden afgezet tegen deze bijgestelde begroting.

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.

Bovenstaande grafiek geeft de uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura weer in 2016 tot 
en met 2018.

De kosten zijn gestegen ten opzichte van 2017 met € 200.000,-- (7%). Dit wordt veroorzaakt door 
een combinatie van gestegen tarieven en een lichte stijging van de cliëntaantallen. De tarieven zijn 
geïndexeerd per januari, april en oktober 2018. Aanleiding hiervoor was de invoering van een nieuwe 
loonschaal voor huishoudelijke hulpen binnen de cao per april en een cao-loonstijging per oktober 
2018. Hiermee is sprake van een reële bekostiging conform de Algemene Maatregel van Bestuur 
“Reële kostprijs Wmo” (AMvB “reële prijs”). 
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Er wordt een stijging van de kosten voor hulp bij het huishouden vanaf 2019 verwacht. Dit komt 
doordat er een aanzuigende werking wordt verwacht als gevolg van het abonnementstarief dat op 1 
januari 2019 is ingevoerd. Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd per 1 januari 2019. Deze zullen 
mogelijk nog verder stijgen als gevolg van cao-ontwikkelingen. In de begroting 2019 is rekening 
gehouden met een stijging, maar de precieze ontwikkeling in onbekend. Eventuele gevolgen voor de 
begroting 2019 worden meegenomen in de tweede tussenrapportage 2019 en voor de jaren daarna in 
de begroting 2020 en verder.

De uitgaven voor persoonsgebonden budgetten (pgb) hulp bij het huishouden (hbh) zijn in 2018 iets 
lager dan in 2017. 

2.3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen

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.  
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In bovenstaande grafiek zijn de uitgaven voor de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen afgezet 
tegen het budget. De belangrijkste ontwikkelingen:
- Woonvoorzieningen: de uitgaven voor woonvoorzieningen fluctueren jaarlijks als gevolg van het 

aantal grote woningaanpassingen. Dit is vooraf moeilijk te voorspellen. Er waren meer grote 
woningaanpassingen in 2018 dan in 2017. De begroting is hierop aangepast in de tweede 
tussenrapportage, maar uiteindelijk waren de uitgaven in de tweede helft van 2018 lager dan de 
bijgestelde begroting. 

- Rolstoelvoorzieningen: De uitgaven zijn gestegen door een stijging van het aantal cliënten, andere 
typen rolstoelen en indexering.

- Vervoersvoorzieningen: de uitgaven zijn gestegen door een stijging van het aantal cliënten, ander 
type voorzieningen en indexering. De uitgaven voor het collectief vervoer (Omnibuzz) waren lager 
dan begroot, doordat er minder gebruik is gemaakt dan verwacht.
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2.4 Bijdrage in de kosten Wmo (Eigen bijdrage)

De inkomsten uit bijdragen in de kosten (eigen bijdragen) in 2018 waren € 200.000,--  
(27%) lager dan 2017. Vanaf 1 januari 2018 is de hoogte van de eigen bijdrage verlaagd 
door de gemeenteraad, als gevolg van een besluit in jul i2017. 

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.

Per 1 januari 2017 is de eigen bijdrage van rijkswege verlaagd. De gemeenteraad heeft 
daarnaast besloten per 1 januari 2018 de bijdrage in de kosten verder te verlagen door 
bijstelling van de lokale parameters. Vanaf 1 januari 2019 is het landelijke abonnementstarief 
van kracht, waarbij elk huishouden nooit meer dan € 17,50 mag betalen per periode van vier 
weken. 

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). 

De inkomsten uit eigen bijdragen waren in 2018 iets hoger dan begroot. Ten eerste komt dit doordat 
de precieze effecten van de wijziging van de parameters vooraf lastig te berekenen waren. Ten 
tweede heeft een deel van de inkomsten in 2018 nog betrekking op 2017, toen de bijdragen nog 
hoger waren. Dit komt doordat de bijdrage altijd achteraf in rekening wordt gebracht bij de cliënt.

Voor 2019 worden lagere inkomsten uit bijdragen in de kosten voorzien vanwege de invoering van het 
abonnementstarief. Hiermee is in de begroting 2019 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 vier fasen te 
onderscheiden:

1. Informatie en advies
2. Melding en gesprek
3. Aanvraag 
4. Levering 
5. Evaluatie (bij diensten minstens één maal gedurende de indicatie)

Deze elkaar opvolgende fasen kunnen als volgt in een stroomschema worden weergegeven waarbij de 
beslismomenten en actoren in het proces zijn aangegeven. Hieronder worden de eerste drie fases 
nader toegelicht.

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 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 of telefoon contact leggen met De Vraagwijzer, maar kan ook dagelijks 
terecht bij het open inloopspreekuur.

Voor de Wmo werkt De Vraagwijzer als een eerste filter. De vraag van de inwoner wordt verhelderd en 
indien mogelijk wordt de inwoner verwezen en/of overgedragen aan de hulpverlener die buiten de 
maatwerkvoorzieningen Wmo om in staat is de inwoner bij te staan. Dat kan een algemene 
voorziening zoals een huiskamerproject zijn maar ook bijvoorbeeld een algemeen gebruikelijke 
voorziening zoals een maaltijdservice.
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Melding en gesprek

Als een inwoner die (participatie)problemen ervaart niet voldoende ondersteund is met een 
voorliggende voorziening wordt een 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 “gesprek”, waarmee 
bedoeld wordt dat er een gestructureerd gesprek wordt gevoerd met de inmiddels “cliënt” geworden 
inwoner en zijn of haar familie of ondersteuner, meestal in de vorm van een huisbezoek. In dat 
gesprek wordt de behoefte van de cliënt onderzocht en methodisch geanalyseerd. 

Meldingen moeten binnen zes 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. Als er een vraag naar 
een maatwerkvoorziening begeleiding of hulp bij het huishouden overblijft wordt een profiel bepaald 
en worden beoogde resultaten geformuleerd.  

Vervolgens gaan de beoogde aanbieder en cliënt met elkaar in gesprek, waarbij ze bespreken hoe de 
ondersteuning plaats zal vinden om de gewenste resultaten te bereiken. De te behalen resultaten en 
de inzet die door de aanbieder wordt gepleegd, wordt in een ondersteuningsplan vastgelegd.

Aanvraag en beschikking

Indien na de onderzoeksfase blijkt dat voor een cliënt een maatwerkvoorziening nodig is zal de 
regisseur sociaal domein dat in het onderzoeksverslag vermelden. De cliënt kan dan een aanvraag 
indienen voor een maatwerkvoorziening. Dat gaat in de regel eenvoudig en zonder overbodige 
administratieve lasten. 

De aanvraag moet binnen twee weken worden afgehandeld. In de aanvraagfase onderzoekt de 
backoffice medewerker of voor de cliënt een maatwerkvoorziening kan worden toegekend. Er wordt 
een beschikking opgesteld en de aanbieder krijgt opdracht om de ondersteuning te leveren.



Jaarrapportage 2018

PAGINA 29

3 Rapportage Participatie 2018

Samenvatting

Het aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt is sinds 2016 gedaald. Tijdens de piek in 
december 2016 ontvingen 1.035 huishoudens een bijstandsuitkering in Weert. In december 2018 zijn 
dat er nog 926. Het grootste gedeelte van de bijstandsgerechtigden bevindt zich in de 
leeftijdscategorie tussen de 45-64 jaar en is alleenstaand. 

De groeiende economie en het stijgende aantal vacatures biedt meer mogelijkheden voor de 
bijstandsgerechtigden, maar om daadwerkelijk instroom te voorkomen en uitstroom te bevorderen 
blijven gemeentelijke maatregelen noodzakelijk. Op instroom beperkende en uitstroom bevorderende 
maatregelen is in 2018 dan ook wederom ingezet. De maatregelen worden uitgevoerd door de 
regisseurs van het team Participatie en Werk.Kom al dan niet in samenwerking met andere partners. 

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. 
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3.1 Inleiding

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. 
In 2018 is het Servicepunt Leren en Werken Midden-Limburg opgestart. Het betreft een samenwerking 
tussen het UWV en de Midden-Limburgse gemeenten (werkgeversservicepunten) met de regionale 
publieke Mbo-opleiders (Gilde Opleidingen en Citaverde College). Het servicepunt biedt werk- en 
leertrajecten die aansluiten op de regionale arbeidsmarktbehoefte en kosteloos informatie en advies 
voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden met een vraag op het gebied van leren en werken. 
Het Servicepunt Leren en Werken Midden-Limburg vervult voornamelijk een verwijzende en 
verbindende rol en maakt gebruik van de expertise die de partners bieden.

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 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. 

In deze jaarrapportage is te lezen op welke wijze Weert vorm heeft gegeven in 2018 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. Voorheen werd afzonderlijk 
gerapporteerd over schulddienstverlening, maar nu maakt dit onderdeel uit van de jaarrapportage. 
Wel is een apart jaarverslag gemaakt van het aanvalsplan Armoede Weert 2018-2020: 
https://www.weert.nl/aanvalsplanarmoede. 

Het jaar 2018 was het startjaar van het aanvalsplan Armoede Weert 2018-2020. Contacten werden 
gelegd, ideeën besproken, mogelijkheden werden verkend en activiteiten werden voorbereid en 
uitgevoerd. Gezinnen met kinderen hebben prioriteit. Zeker nu  vanuit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat armoede niet alleen overerfbaar is door socialisatie, maar ook de ontwikkeling van de 
hersenen beïnvloedt. Hierdoor is investeren in gelijke kansen voor jeugdigen nog noodzakelijker om 
onherstelbare schade te voorkomen. 

https://www.weert.nl/aanvalsplanarmoede
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3.2 Aantal bijstandsgerechtigden

Het aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Weert is verder 
gedaald. 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. 

Het grootste gedeelte van de bijstandsgerechtigden bevindt zich in de leeftijdscategorie 2 tussen de 
45–64 jaar. Ook gaat het veelal om alleenstaanden. Er hebben zich geen opvallende verschuivingen 
tussen leeftijdsgroepen en leefvorm voorgedaan ten opzichte van 2017. 

2 Leeftijd van de persoon op wiens naam de uitkering staat. 
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Verdeling van het cliëntenbestand in trajectvorm

Na een intake wordt de bijstandsgerechtigde ingedeeld in één van de zes categorieën te zien in 
bovenstaand figuur.  

103 bijstandsgerechtigden hebben volledige ontheffing van de arbeids- en re-integratieverplichtingen 
(beheer definitief). Zij worden iedere drie jaar opgeroepen voor een gesprek. Deze personen zijn 
duurzaam niet plaatsbaar op de arbeidsmarkt op basis van een medisch onderzoek. 

231 bijstandsgerechtigden zijn tijdelijk niet plaatsbaar (beheer tijdelijk). Dit kan zijn door medische 
problematiek, maar het kunnen ook alleenstaande ouders zijn die zijn belast met de zorg voor jonge 
kinderen. 

147 bijstandsgerechtigden in de categorie arbeidsbemiddeling volgen een traject bij Werk.Kom. 

115 bijstandsgerechtigden zijn niet in staat loonvormende arbeid te verrichten. Zij hebben ook geen 
groeipotentieel Wel zijn ze in staat vrijwilligerswerk te verrichten (maatschappelijke participatie). 
Hiervoor worden zij begeleid door de regisseurs participatie van de gemeente. 
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388 bijstandsgerechtigden, de grootste groep, nemen deel aan een voortraject richting werk. Zij 
worden voor een deel begeleid door Werk.Kom en voor een deel door de regisseurs participatie van de 
gemeente. 

79 bijstandsgerechtigden hebben parttime inkomsten uit arbeid en zijn maximaal belast. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn omdat zij vanwege medische beperkingen niet meer uren inzetbaar zijn. 
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3.3 Instroom in de Participatiewet
In 2018 zijn 288 aanvragen ingediend voor een bijstandsuitkering voor levensonderhoud. In 2017 
waren dat er 285 en in 2016 460. 

Van de 288 aanvragen in 2018 zijn er uiteindelijk 235 toegekend. Onderstaande figuur geeft de 
verdere status van de aanvragen weer.

In vergelijking met andere gemeenten is de instroom in de gemeente Weert in een bijstandsuitkering 
lager. Onderstaande figuur is afkomstig uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen en geeft de 
gemiddelden weer van de twaalf maanden voorafgaand aan november 2018 met betrekking tot het 
instroompercentage.
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3.4 Instroom beperkende maatregelen

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 het 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. 

Proef max WW traject
In 2017 zijn we gestart met de proef max WW-traject en in het najaar van 2018 is het derde 
instroommoment gerealiseerd. Bij dit laatste instroommoment is ook de gemeente Nederweert 
aangesloten. Het traject start met een voorlichting en vervolgens worden deelnemers middels twee 
contactmomenten per week intensief bemiddeld naar werk. Alle inwoners waarvan de WW-uitkering 
binnen zes maanden afloopt krijgen dit aanbod. In 2018 hebben 17 WW-ers uit Weert deelgenomen 
aan het project. 

Resultaten 2018 proef max WW traject Aantal

Uitstroom naar betaalde baan 10

Doorstroom naar traject voor niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) 4

Vrijwillig gestopt 1

Instroom bijstand 2

Expeditie “Samen op Weg naar Werk” voor alle inwoners met een WW uitkering
Om de mogelijkheden al te verkennen bij aanvang van de WW-periode is door de gemeente Weert en 
het UWV samen opgetrokken en is hieruit de Expeditie “Samen op Weg naar Werk” voortgekomen. De 
expeditie heeft plaatsgevonden op 5 juli 2018 en is door meer dan tweehonderd inwoners met een 
WW-uitkering bezocht. 

Aan het concept “banenmarkt” is met de Expeditie een nieuwe en bredere invulling gegeven. De 
gemeente heeft haar inwoners tijdens de Expeditie geïnformeerd over thema”s zoals uitkering en 
solliciteren, maar ook over schuldhulpverlening en zorg. Door meer kennis over al deze thema”s bij de 
inwoner in een vroeg stadium, kunnen interventies eerder worden ingezet. Hiermee wordt uiteindelijk 
nagestreefd om het beroep op de gemeente als vangnet in bijstand zo veel als mogelijk te voorkomen. 

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. 

Overzicht fraudeonderzoeken bij aanvraag 2018 Aantal

Aanvraag afgewezen 2

Aanvraag buiten behandeling 4

Aanvraag ingetrokken 2

Aanvraag toegekend 1

Vooronderzoek recht op uitkering 1

Het betreft met name onderzoeken naar de leefvorm van de aanvragers. 



Jaarrapportage 2018

PAGINA 37

3.5 Uitstroom uit de Participatiewet
In 2018 zijn 177 uitkeringsgerechtigden geplaatst op werk. Deze personen zijn geheel of gedeeltelijk 
uitgestroomd uit de bijstandsuitkering. Ondanks het stijgende aantal vacatures is het plaatsen van 
mensen uit een bijstandsuitkering op een betaalde baan niet altijd makkelijk. De 
uitkeringsgerechtigden met de kortste afstand tot de arbeidsmarkt zijn inmiddels geplaatst. Het 
huidige uitkeringsbestand heeft veelal een gebrek aan recente werkervaring en is regelmatig door 
fysieke en/ of psychische beperkingen niet in staat volledige loonwaarde te genereren. Naast het 
bieden van dienstverlening op maat aan de bijstandsgerechtigden wordt ook aandacht besteed aan 
vraagombuiging bij werkgevers. Vanuit Werk.Kom worden werkgevers ondersteunt bij een brede 
oriëntatie. 

3.5.1 Uitstroom bevorderende maatregelen

Inzet vanuit Werk.Kom
Werk.Kom is in 2013 ontstaan als samenwerkingsverband van de gemeenten Weert, Nederweert en 
Risse Groep. In 2017 is ook de gemeente Cranendonck ingestapt. Werk.Kom biedt één regionaal loket 
voor mens en arbeid en is het aanspreekpunt voor alle werkgevers in de regio Cranendonck, 
Nederweert en Weert. Per december 2018 waren er bij Werk.Kom 344 actieve trajecten vanuit de 
gemeente Weert. 
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In 2018 zijn 316 kandidaten ingestroomd bij Werk.Kom. Dit zijn er 60 minder dan begroot. Naast een 
lagere instroom in de uitkering heeft dit ook te maken met de categorie waarop nieuwe instroom in de 
uitkering wordt ingedeeld. Indien de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is en er andere 
problemen spelen wordt Werk.Kom niet direct ingezet maar wordt eerst op een andere wijze 
dienstverlening aangeboden. 

Verder zijn door Werk.Kom 52 proefplaatsingen in 2018 gerealiseerd en 32 leerwerkplekken, waarvan 
zeven leerwerkplekken voor kwetsbare jongeren. In 2017 waren dat 48 proefplaatsingen en 29 
leerwerkplekken. 

In 2018 hebben 72 medische-, psychische en arbeidsdeskundige onderzoeken plaatsgevonden. In 
2017 waren dat er 139. 
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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. Door 
het team Participatie, Werk.Kom en eventueel andere partners in het sociaal domein is in 2018 
specifiek ingezet op een aantal doelgroepen en projecten. 

Kwetsbare jongeren
Werk.Kom heeft in 2018 19 jongeren in traject genomen. 16 jongeren zijn in 2018 op een baan 
geplaatst, al dan niet met loonkostensubsidie. 

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 te 
bewerkstelligen. Het plan is wegens succes voor 2018 en 2019 verlengd. Door Werk.Kom zijn 142 
statushouders in 2018 begeleid en gecoacht op weg naar zelfstandigheid. 34 personen hiervan zijn 
geplaatst op een betaalde baan. 100 statushouders zijn nog in traject bij Werk.Kom en acht personen 
hebben een traject buiten Werk.Kom lopen. Tevens verrichten personen vrijwilligerswerk of volgen 
een opleiding. 

Statushouders 2018 Aantal

Geplaatst op een betaalde baan 34

Vrijwilligerswerk 40

Regulier onderwijs 4

Onderwijs met behoud van uitkering 4

In het hele proces wordt samengewerkt met diverse partijen en worden activiteiten gelijktijdig 
ingezet. We streven naar een integrale aanpak. Naast de reguliere inburgeringslessen worden 
statushouders sportactiviteiten aangeboden, trainingen omgaan met geld, voorlichting over 
gezondheid en opvoeden, etc. Ook zijn er aanvullende Nederlandse taallessen om de kans op de 
arbeidsmarkt te vergroten.

Parttime werkende uitkeringsgerechtigden
De gemeente Weert stimuleert bijstandsgerechtigden om parttime werk te accepteren. Parttime werk 
is een belangrijke opstap naar een fulltime baan. Het percentage bijstandsgerechtigden dat parttime 
werkt in Weert ligt dan ook veel hoger dan bij andere organisaties in Nederland, zoals blijkt uit de 
Divosa Benchmark Werk & Inkomen. 
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Parttime ondernemen (PTO) voor uitkeringsgerechtigden 
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. 

PTO 2017 2018

Aantal personen bij start (vanuit bescheiden schaal) 2 5

Uitstroom PTO 2 2

Instroom PTO 5 1

Aantal personen einde jaar 5 4

Uitstroom uit PTO naar

Zelfstandigheid 2

Loondienst + bedrijf 1

Anders 1

Met geïnteresseerden voor PTO vindt een gesprek plaats. Hierin wordt gesproken over de keuze, 
gevolgen, verschillen en (on)mogelijkheden van parttime werken met een bedrijf, volledig in 
loondienst werken of volledig starten met een bedrijf. Inclusief de bovengenoemde klanten is in 2018 
met circa 21 mensen gesproken. Daarvan heeft één persoon besloten om direct te kiezen voor 
zelfstandig ondernemerschap, gebruik makend van het Bbz 2004. Ook drie personen zijn, zonder 
enige vorm van ondersteuning, uit de bijstand gestroomd door de start van een bedrijf. Tenminste 
twee mensen zijn uitgestroomd naar loondienst.

Verschillende klanten geven aan, zich heel serieus genomen te voelen door de aangeboden vorm van 
gezamenlijke voorlichtingsgesprekken door de regisseurs werk en ondernemen. Ook worden mensen 
aan het werk gezet om zaken te onderzoeken en zelf plannen uit te werken, te onderbouwen en te 
verwoorden en keuzes te maken in trajecten. Aangenomen mag worden dat dit leidt tot een betere 
eigen oriëntatie en een groter commitment in het genomen besluit.
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In 2018 is nog een ander effect opgetreden van integraal samenwerken tussen de verschillende 
specialisten binnen de afdeling WIZ. In totaal is voor drie ondernemers waarvoor het Bbz om 
verschillende redenen geen oplossing kon bieden een andere oplossing gevonden ter voorkoming van 
instroom in de Participatiewet. In één geval is de ondernemer samen met zijn partner intensief 
begeleid door middel van gesprekken met een combinatie van regisseurs schulddienstverlening, werk 
en ondernemen. Zij zijn in hun kracht gezet, waardoor zij zelfstandig verder konden. In een ander 
geval is de partner van de ondernemer in heel korte tijd bemiddeld naar werk. In een derde geval is 
een oudere ondernemer zelf naar werk begeleid, waardoor slechts een paar weken 
inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) 
hoefde te worden betaald. 

Werkgeversconstructie
In 2015 is door Risse Groep een detacheringsfaciliteit voor uitkeringsgerechtigden gecreëerd. Dit 
instrument bevordert de uitstroom vanuit de uitkering naar een betaalde baan. De 
uitkeringsgerechtigde treedt in dienst bij De Risse en wordt van daaruit gedetacheerd naar reguliere 
werkgevers. Hiermee worden risico”s voor werkgevers weggenomen, hetgeen de drempel voor 
bedrijven verlaagt om de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. 

In december 2018 worden er voor de gemeente Weert 35 personen gedetacheerd vanuit de 
werkgeversconstructie. 

Project Kansrijk in de Wijk 2.0
Het project “Kansrijk in de Wijk” is een succesvol project geweest tussen 2014 en 2016. Het project is 
in 2016 gestopt omdat Wonen Limburg de financiële bijdrage begin 2016 heeft gestaakt. Medio 2017 
hebben de colleges van de gemeenten Nederweert en Weert middelen beschikbaar gesteld voor het 
project “Kansrijk in de Wijk 2.0”. Het project liep van 1 september 2017 tot 1 september 2018 en is 
tot 1 september 2019 verlengd.

Samengevat is het centrale doel van het project “Kansrijk in de Wijk 2.0”: het activeren en laten 
participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt welke middels hun inzet een bijdrage 
leveren aan hun eigen ontwikkeling, de participatiesamenleving en de leefbaarheid in de wijken. Van 
1 september 2017 tot 1 september 2018 hebben er aan het project 24 personen deelgenomen. Er is 
deelgenomen vanuit reguliere trajecten en trajecten Sociale Activering. Zes personen zijn 
uitgestroomd naar werk, waarvan drie naar Prio Verve. Eén persoon is uitgestroomd naar een 
beschutte werkplek.

Project Weer(t) Actief! 2.0
Toekomst & Arbeid heeft medio 2017 van gemeente Weert de vraag gekregen om een projectplan op 
te stellen om 20 klanten te begeleiden die zich qua ontwikkeling bevinden op het snijvlak tussen Wmo 
en Participatie(wet). Er ligt voor deze klanten een hulpvraag op het domein participatie. De aanleiding 
voor deze experimentele aanpak is de onduidelijkheid met betrekking tot de in te zetten route. Na een 
aantal vruchtbare gesprekken is het idee voor “Weer(t) Actief!” geboren. Vervolgens is dit in juli 2017 
als pilotproject “Weer(t) Actief!” daadwerkelijk van start gegaan.  

Het pilotproject “Weer(t) Actief!” richt zich op klanten waarbij sprake is van psychische, fysieke en/of 
medische problematiek en die een hulpvraag hebben met betrekking tot participatie in de breedste zin 
van het woord. Vaak is bij bovengenoemde klanten sprake van problematiek die op verschillende 
leefgebieden zichtbaar maar soms ook onzichtbaar is. Dit vormt tevens de uitdaging; hoe kunnen we 
als organisatie samen met ketenpartners de extra zorg en specifieke begeleiding inzetten die de klant 
nodig heeft? Met het project “Weer(t) Actief!” wordt individuele begeleiding ingezet om mogelijkheden 
en kansen richting maatschappelijke participatie (activering) te vergroten en worden klanten (waar 
haalbaar) voorbereid op de arbeidsmarkt.  

Van de 21 aanmeldingen zijn 20 klanten geactiveerd. Daarnaast zijn stappen gemaakt met betrekking 
tot het verbeteren en beter beheersbaar maken van de persoonlijke effectiviteit en/of zijn nieuwe 
mogelijkheden op het gebied van maatschappelijke participatie vergroot. Vooruitgang betekent voor 
iedere klant iets anders. Voor de klanten is het belangrijk dat diverse domeinen in kaart worden 
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gebracht, zodat een totaalbenadering plaatsvindt wat uiteindelijk de basis vormt voor een duurzame 
en effectieve participatie in de toekomst. 

Weer(t) actief! 2.0 %

Deelname aan maatschappij in vorm van dagbesteding, vrijwilligerswerk of
een werkervaringsplek bij een reguliere werkgever 65%

Werkzaam in betaalde baan 20%

Hulp geaccepteerd voor behandeling (zorgmijders) 10%

Onvoldoende commitment 5%

Tijdens een groot aantal trajecten is gewerkt aan één of meerdere (sub)doelen. Dit was van essentieel 
belang om tot bovenstaand resultaat te komen. 

Weer(t) actief! 2.0 %

Traject gericht op bewegen en gezondheid 50%

Behandeling of acceptatie hulp 50%

Traject inzicht in financiën (eventueel schulddienstverlening) 30%

3.5.2 Overige uitstroomredenen

In 2018 zijn er 278 uitkeringen beëindigd. 

Overige reden voor beëindiging kunnen onder andere zijn: aanvang studie, detentie, niet verstrekken 
van inlichtingen en overlijden.
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3.6 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. 

Onderstaande grafiek geeft het aantal huishoudens weer dat gebruik heeft gemaakt van de 
voorziening.

*: aantal kinderen / **: aantal deelnemers in de gemeentepolis
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In de volgende grafiek worden de gemiddelde uitgaven per voorziening per huishouden getoond.
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3.7 Schulddienstverlening 
Op 1 juli 2012 is de Wet gemeente schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Gemeenten 
hebben hiermee expliciet de verantwoordelijkheid gekregen om schuldhulpverlening uit te (laten) 
voeren. De wet schrijft maar heel beperkt voor hoe gemeenten de schuldhulpverlening moeten 
uitvoeren, maar dwingt gemeenten wel om er een visie op te formuleren en vast te leggen in een 
beleidsplan. Verder is gesteld dat de schuldhulpverlening “integraal” dient te worden uitgevoerd. Dat 
wil zeggen dat gemeenten niet alleen de schulden moet aanpakken, maar ook de onderliggende 
oorzaken. In december 2018 heeft de gemeenteraad het beleidsplan “Schulddienstverlening Weert 
2019 – 2022” vastgesteld. 

Vanaf 1 januari 2016 voeren we schulddienstverlening in Weert zelf uit. In maart 2018 is een 
tussenevaluatie opgesteld. Het onderwerp schulddienstverlening is nu voor het eerst opgenomen in de 
jaarrapportage sociaal domein. Omdat de tijdvakken afwijken, zijn er nog geen vergelijkbare cijfers 
ter vergelijking over eerdere jaren opgenomen. 

3.7.1 Dienstverlening

Inwoners komen op diverse manieren met het team Schulddienstverlening in contact, zowel via de 
reguliere weg (De Vraagwijzer) als via interne en externe samenwerkingspartners. Het merendeel van 
de aanmeldingen verloopt via de centrale toegang van De Vraagwijzer. 

In 2018 hebben zich in totaal 252 klanten gemeld voor ondersteuning bij hun schuldenproblematiek. 
Daarvan zijn 218 intakes daadwerkelijk doorgegaan. 34 intakes zijn door verschillende redenen 
geannuleerd. 

Instroom schulddienstverlening 2018

Meldingen 252

Intakes 218

Uitval 34

Binnen schulddienstverlening is er sprake van een viertal trajecten, waarbinnen diverse instrumenten 
worden ingezet, te weten:

1- informatie en advies
2- stabilisatie
3- optimalisatie
4- (minnelijke) schuldregeling 
Van deze trajecten kwam de (minnelijke) schuldregeling het vaakst voor.

Daarnaast wordt er actief gereageerd op crisissituaties. Van een crisis spreken we als het gaat om 
(dreigende): 
- huisuitzetting (woning of kamer) 
- afsluiting water 
- afsluiting energie
- uitzetting zorgverzekering
- executieverkoop woning

Trajecten 2018

Informatie en advies 30

Stabilisatie 37

Optimalisatie 10

(Minnelijke) schuldregeling 60

Crisisinterventie 11
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Binnen de trajecten schulddienstverlening worden diverse instrumenten ingezet. Afhankelijk van de 
problematiek kunnen dit één of meerdere instrumenten zijn, zowel gelijktijdig als opeenvolgend. 
Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van het aanbod van ketenpartners.

Instrumenten 2018

Budgetbeheer 12

Budgetcoaching 2

Preventie 332

Beschermingsbewind 5

WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) 3

Ondersteuning VAO (stichting vrijwillige administratieve ondersteuning Weert eo) 19

Ondersteuning Algemeen Maatschappelijk Werk 7

Dwangakkoord 2

Inzet sociaal-juridische dienstverlening 46

3.7.2 Resultaten 

In 2018 werden 78 trajecten succesvol afgerond.  

Resultaten 2018

Succesvol beëindigd 78

Beëindigd vanwege verhuizing 2

Beëindigd vanwege overlijden 1

Voortijdig gestopt op initiatief cliënt 46

Voortijdig gestopt door regisseur 22

Voortijdig afgebroken 17

Niet succesvol beëindigd 31

Anders (incl. afsluiten preventieprojecten) 317

Doorverwijzing 7

3.7.3 Financieel

De uitgaven voor schulddienstverlening in 2018 hebben binnen de beschikbare budgetten 
plaatsgevonden. Naast het reguliere budget voor schulddienstverlening is daarbij ook incidenteel 
gebruik gemaakt van de beschikbare budgetten voor het Aanvalsplan armoede 2018-2020 en 
minimabeleid. Tot slot wordt het bedrag dat in 2018 via de algemene uitkering is ontvangen voor 
versterking van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid overgeheveld naar 2019 en 2020, waar 
het wordt ingezet voor tijdelijke formatie-uitbreiding schulddienstverlening.
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3.8 Handhaving
In totaal werden er in 2018 104 fraudeonderzoeken afgehandeld in de gemeente Weert. 

Soorten onderzoek Aantal

Huisbezoek 3
Inkomsten 24
Vermogen 11
Leefvorm 39
Onderzoek regisseur 3
Themacontrole 0
Anders 20
Tipmelding 4
Totaal 104

Resultaten Aantal

Uitkeringsnorm aangepast 4
Aanvraag afgewezen 2
Aanvragen buiten behandeling gesteld 4
Aanvraag ingetrokken 2
Ongewijzigde voortzetting / toekenning 62
Recht op bijstand ingetrokken 21
Overig (uitkering was reeds beëindigd, herziening en terugvordering, vooronderzoek) 9
Totaal 104

Bovenstaande cijfers leverden de volgende (fictieve) besparing op. In 2018 werden 29 
bijstandsuitkeringen afgewezen, buiten behandeling gesteld en ingetrokken. Verder werd in vier 
onderzoeken de norm aangepast of gedeeltelijk herzien en teruggevorderd, deze besparing is niet in 
de totale fictieve besparing verwerkt.

Een bijstandsuitkering kost een gemeente gemiddeld € 14.000,-- per jaar en gemiddeld € 2.900,-- 
aan uitvoeringskosten per jaar3. De (fictieve) besparing (bij 12 maanden bijstandsuitkering) is 
hiermee  29 x € 16.900,-- = € 490.100,-- over het jaar 2018.

Themacontrole
In 2018 werd de themacontrole kamerbewoning uitgevoerd. Binnen de gemeente Weert bevinden zich 
een aantal kamerpanden. Een groep uitkeringsgerechtigden van de gemeente Weert maakt gebruik 
van deze kamerpanden. Uit ervaring en eerdere controles is gebleken dat deze uitkeringsgerechtigden 
met regelmaat niet daadwerkelijk verblijven in deze kamers. Ook staan kamers leeg of worden zij, 
zonder of met toestemming van de verhuurder, onderverhuurd. Eindconclusie van deze themacontrole 
is dat nagenoeg alle gecontroleerde woon- en leefsituaties kamerbewoning correct waren. Deze 
uitkomsten zijn cijfermatig verwerkt in bovenstaande tabellen, maar niet apart benoemd.

3 Onderzoek Berenschot augustus 2018, via https://www.gemeente.nu/sociaal/uitvoering-bijstand-
kost-bijna-2900-euro-per-uitkering/

https://www.gemeente.nu/sociaal/uitvoering-bijstand-kost-bijna-2900-euro-per-uitkering/
https://www.gemeente.nu/sociaal/uitvoering-bijstand-kost-bijna-2900-euro-per-uitkering/
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Bestuurlijke boete

Boeteonderzoeken 2018 Aantal

Opgelegde boete 80
Opgelegde boete (recidive) 3
Afgezien van boete 5
Afzien waarschuwing boete 6
Waarschuwing boete 70
Abusief 4
Totaal 168

Boeteonderzoek vind plaats als er sprake is van schending inlichtingenplicht met een financieel nadeel. 
Boetes die zijn opgelegd op grond van het, sinds 1 januari 2013 in het sociale zekerheidsrecht 
geldende, boeteregime moeten worden getoetst aan het evenredigheidsbeginsel. 

Als uitgangspunt bij bepaling van de hoogte van de boete geldt:
 opzet aantoonbaar: 100% van het benadelingsbedrag;
 grove schuld: 75% van het benadelingsbedrag;
 geen opzet en geen grove schuld: 50% van het benadelingsbedrag;
 verminderde verwijtbaarheid op grond van de criteria van artikel 2a Boetebesluit of om een 

andere reden verminderde verwijtbaarheid: 25% van het benadelingsbedrag.

In 2018 werd in totaal voor een bedrag van € 22.279,-- aan boetes opgelegd.

Vermogenssignalen Inlichtingenbureau
Vermogenssignalen (kentekens, bankrekeningnummers, inkomsten dienstverband/afkoop pensioen) 
worden periodiek aangeleverd door het Inlichtingenbureau (IB). De ervaring leert dat, na onderzoek, 
dit meestal geen gevolgen heeft voor het recht op bijstand. Wel volgt met enige regelmaat, na 
onderzoek, aanpassing van het vrij te laten bescheiden vermogen.

In 2018 zijn 990 vermogenssignalen onderzocht.

Maatregelen
Het recht op een uitkering is altijd verbonden aan de plicht zich in te zetten om weer onafhankelijk 
van de uitkering te worden. Dit betekent dat de vaststelling van de hoogte van de uitkering niet alleen 
afhangt van de toepasselijke uitkeringsnorm en de beschikbare middelen van de belanghebbende, 
maar ook van de mate waarin de opgelegde verplichtingen worden nagekomen. 

Wanneer betrokkene zich niet houdt aan de vastgestelde verplichtingen kan er direct 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. 
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In 2018 zijn er 16 maatregelen opgelegd. In alle gevallen zijn er maatregelen op gelegd die te maken 
hadden 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.

In geld uitgedrukt is in 2018 in totaal € 12.046,-- aan maatregelen opgelegd. 

Onderstaande grafiek toont het aantal en totaalbedrag van maatregelen in 2015 tot en met 2018. De 
daling van het aantal maatregelen hangt samen met de positieve benadering die we als gemeente 
kiezen waarbij we uitgaan van ieder zijn talenten en kwaliteiten en hiervoor maatwerk leveren. 
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3.9 Financiën

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 is. 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.
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4 Rapportage Jeugdhulp 2018

4.1 Inleiding

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. 

4.2 Ontwikkelingen 

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. Er lijkt sprake van een grotere ondersteuningsvraag. 

Aantal jeugdigen in hulp
Er wordt een uitbreiding van de eerstelijnsvoorzieningen 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.

Hieronder wordt het aantal jeugdigen in hulp in 20184 weergegeven. Eén jeugdige kan vaker 
voorkomen, omdat iemand ondersteuning binnen meerdere percelen kan ontvangen. 

Aantal jeugdigen in hulp 2018 Leudal Nederweert Weert Totaal MLW5 

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

4 Vanwege wijzigingen in de producten zijn de cijfers niet vergelijkbaar met die van 2017.
5 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. Dit geldt voor de gehele rapportage 
waar het totalen van jeugdigen en hulpvragen betreft.
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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

Leudal Nederweert Weert Eindtotaal

ADHD 21% 22% 13% 16%

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

JBJR 8% -15% 0% 4%

Jeugd- en Opvoedhulp 12% -33% -14% -2%

Jeugd GGZ 33% 35% 32% 32%

Jeugd met Beperking -6% -26% 21% 0%

Totaal 30% 5% 27% 25%

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.

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.
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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.
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4.3 Financiën

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

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. 
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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.


