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Onderwerp

Rappoftage Kerncijfers Jeugdhulp 3e kwartaal 2019 en rapportage Wmo 3e kwa¡taal 2019

Voorstel

1. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage Kerncijfers Jeugdhulp 3e kwartaal 2019
2. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage Wmo 3e kwartaal 2019.
3. De Raad middels bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief te informeren over de
rapportage Kerncijfers Jeugdhulp 3e kwartaal 2019 en de rapportage Wmo 3e kwaftaal
20L9.

Inleiding

De rapportages Kerncijfers Jeugdhulp en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning
2015) van het 3e kwartaal 2019 rapporteren over de uitvoering van de Jeugdhulp en Wmo
in de eerste drie kwartalen van 20L9.
De regionale rappoftage Jeugdhulp heeft betrekking op Midden-Limburg West. De
rapportage Wmo is lokaal opgesteld. Deze rapportages geven beknopt de actuele cijfers
weer. In de jaarrappoftage 2019 wordt meer uitgebreid gerapporteerd over de
bela n g rij kste ontwikke I ingen en (meerja rige) trends.

Beoogd effect/doel

Het college en de Raad informeren over de uitvoering van taken op het gebied van
Jeugdhulp en Wmo in de eerste drie kwaftalen van 2019 en de financiële prognoses voor
het jaar 2OL9.

Argumenten

1.1 De rapportage Kerncijfers Jeugdhulp 3e kwartaal 2019 levert inzicht in de verrichte
Jeugdhulp in de regio tot en met het 3e kwartaal van 2019.
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De belangrijkste bevindingen worden hieronder genoemd.
Aloemene financiële prognose leuqdhulp en Wmo
¡ Voor de jaren 2019 tot cn mct 2O2L zijn door het Rijk extra middelen voor Jeugdhulp

beschikbaar gesteld. Voor Weert betreft dit ruim € 1 miljoen in 2019'
. Voor Weert wordt voor 2019 een positief resultaat verwacht van € 1,3 miljoen. Dit is

een stijging ten opzichte van 2018 (resultaat 2018 was € 0,5 miljoen positief). Deze

stijging komt doordat de middelen in 2019 meer toegenomen zijn dan de uitgaven.
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opzichte van 2018. Voor Leudal wordt een negatief resultaat verwacht van € 4,2
miljoen. De prognose voor Nederweert is een negatief resultaat van € 1 miljoen.

. Voor zowel Weert, Leudal als Nederweert is sprake van een stijging van uitgaven in

2019 ten opzichte van 2018. De prognose voor Weert is dat de uitgaven in 2019
€ 0,6 miljoen hoger zijn dan in 2018.

Ontwikkelingen binnen de oercelen
¡ De kosten binnen het perceel Jeugd met beperking/Jeugd en opvoedondersteuning

stijgen voor alle gemeenten in Midden-Limburg West. Er is sprake van een groei van
het aantal jeugdigen dat ambulante hulpverlening ontvangt. Op basis van de prognose
wordt een toename van € 740.000,-- ten opzichte van 2018 verwacht voor Weert.

¡ Naar verwachting zijn de uitgaven voor Jeugd-GGZ binnen de gemeente Weert €
190.000,-- lager in 2019 dan in 2018. Alleen ln Leudal is sprake van een stijging van
de uitgaven voor Jeugd-GGZ.

. In Midden-Limburg West waren in het derde kwartaal minder jeugdigen die langer dan
vijf dagen moesten wachten tussen de intake en staft van de hulp dan in de eerste
twee kwartalen van 2019. Deze afname wordt vooral door één aanbieder veroorzaakt,
die begin 2019 het grootste gedeelte van de wachtlijst voor zijn rekening nam.

2.1 De rapportage Wmo 3e kwartaal 2019 leveft inzicht in de ontwikkelingen in de Wmo in
de gemeente Weert tot en met het 3e kwartaal van 2019.

De belangrijkste bevindingen worden hieronder genoemd.

. Het aantal cliënten met een toekenning voor begeleiding is met 34 cliënten (5olo)

toegenomen in het 3e kwartaal 2019.
. Het aantal cliënten met een toekenning voor hulp bij het huishouden is met 35

cliënten (3olo) toeqenomen in het 3e kwartaal 2019. Deze stijging is waarschijnlijk het
gevolg van het abonnementstarief.

. Op basis van de realisatiecijfers tot en met het 3e kwartaal 2019 is een actuele
prognose opgesteld voor Wrno begeleidirtg. De prognose is een negatief resultaat per
jaareinde 2019 van € 520.000,--. Dit verschilt € 110.000,-- in positieve zin met de
prognose ten tijde van de 2e kwaftaalrapportage 2019 (prognose € 630.000,--
negatief). Een negatief resultaat wordt in de jaarrekening onttrokken aan de reserve
sociaal domein.

. De begroting voor hulp bij het huishouden is in de 2e tussenrappoftage 2019
bijgesteld. De actuele prognose is € 110.000,-- hogerdan de bijgestelde begroting. Dit
is het gevolg van een grotere toename van het aantal cliënten als gevolg van het
abonnementstarief dan waarmee rekening gehouden was.

. De actuele prognose voor woonvoorzieningen ligt € 38.000,-- boven de bijgestelde
begroting 2019. De uitgaven voor woonvoorzieningen kunnen sterk fluctueren en zijn
moeilijk te voorspellen.

Kanttekeningen en risico's

De financiële prognoses 2Ot9 zijn gebaseerd op de cijfers van de eerste drie kwartalen
2019 en aannames over de ontwikkelingen in de overige maanden van 2019. Hoewel de
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zekerheid over de prognoses gedurende het jaar toeneemt, is er nog steeds sprake van
een onzekerheid over het uiteindelijke resultaat per jaareinde.
Financiële, personele en juridische gevolgen

Opgemerkt wordt dat het resultaat Jeugdhulp in de jaarrekening lokaal afwijkt van het
resultaat in de regionale rapportage. Dit geldt voor zowel de resultaten van de afgelopen
jaren als de prognose voor 2019. Dit komt doordat er lokaal verschillen kunnen ontstaan
door bijvoorbeeld (subsidie)afrekeningen over voorgaande jaren, toegerekende
u itvoerin gskosten enzovoorts.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de rapportage 2e kwartaal 2019 zijn:
¡ De prognose voor het resultaat Jeugdhulp is met € 284.000,-- naar beneden

bijgesteld. Het verwacht overschot is bijgesteld van € 1,6 miljoen naar € 1,3 miljoen.
Dit overschot wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.

. De prognose voor het resultaat Wmo begeleiding is met € 110.000,-- naar boven
bijgesteld. Het verwacht tekoft is bijgesteld van € 630.000,-- naar € 520.000,--. Dit
tekort wordt verrekend met de reserue sociaal domein.

. Voor hulp bij het huishouden en woonvoorzieningen worden negatieve afwijkingen op
de begroting 2019 (gebaseerd op de 2e kwartaalrapportage 2019) verwacht van
respectievelijk € 110.000,-- en € 38.000,--. Deze afwijkingen drukken op het
gemeentel ijk jaa rreken in gresu ltaat.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Commun icatie/ participatie

De Raad wordt geTnformeerd middels bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met

Intern:

L. Vriens (Beleidsadviseur Wmo OCSW), P. Vos (financieel beleidsadviseur F&C) en A.
Roumen (Business controller sociaal domein OCSW).

Extern:

De regionale rappoftage Jeugdhulp is opgesteld vanuit het regionale sturingsteam.

Bijlagen:

1. Conceptraadsinformatiebrief
2. Kerncijfers Jeugdhulp 3e kwartaal 2019
3. Rapportage Wmo 3e kwartaal 2019
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