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1 Inleiding

Deze rapportage geeft een samenvatting van de ontwikkelingen in de Wmo in het derde kwartaal 
van 2019. Het betreft een rapportage op hoofdlijnen op basis van de realisatiecijfers tot en met 
het derde kwartaal. In de jaarrapportage 2019 wordt weer uitvoeriger ingegaan op de 
ontwikkelingen en trends over meerdere jaren. 

2.1 Ontwikkeling cliëntbestand begeleiding 

Het aantal cliënten met een toekenning voor Wmo begeleiding stijgt. Op 1 juli 2019 ontvingen 
679 cliënten een maatwerkvoorziening begeleiding. Op 1 oktober 2019 waren dat er 713. Het 
aantal is met 34 cliënten (5%) toegenomen in het derde kwartaal 2019. Het aantal cliënten met 
een persoonsgebonden budget is toegenomen met drie cliënten (9%).

2.2 Ontwikkeling cliëntbestand hulp bij het huishouden

In 2019 is een toename van het aantal cliënten huishoudelijke hulp zichtbaar als gevolg van de 
invoering van het abonnementstarief. Hierdoor is de bijdrage in de kosten voor de cliënt lager 
geworden, met name voor de hogere inkomens. Men betaalt in 2019 € 15,75 per vier weken voor 
de hulp bij het huishouden1. Hulp bij het huishouden middels de Wmo is financieel aantrekkelijker 
geworden ten opzichte van een particuliere hulp.

Op 1 juli 2019 ontvingen 1175 cliënten een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Op 
1 oktober 2019 waren dat er 1210. Het aantal is met 35 cliënten (3%) toegenomen in het derde 
kwartaal 2019. Het aantal cliënten met een persoonsgebonden budget is afgenomen met twee 
cliënten (4%).

1 Het landelijke tarief is € 17,50 per vier weken. Met ingang van 2020 betaalt men in Weert ook € 17,50 per vier 
weken (€ 19,00 per maand). 
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3 Financiën 

Financiën Wmo begeleiding

Op basis van de realisatiecijfers tot en met het derde kwartaal 2019 is een actuele prognose 
opgesteld voor Wmo begeleiding. 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 tweede 
kwartaalrapportage 2019 (prognose € 630.000,-- negatief).  Een negatief resultaat wordt in de 
jaarrekening onttrokken aan de reserve sociaal domein. 

De bijstellingen ten opzichte van de prognose in de tweede kwartaalrapportage 20192:
 Het budget is naar boven bijgesteld met € 45.000,-- op basis van de septembercirculaire 

2019.
 Maatwerkvoorzieningen begeleiding in natura en persoonsgebonden budget: prognose met 

€ 45.000,-- naar beneden bijgesteld op basis van actuele realisatiecijfers. 
 0e en 1e lijnsvoorzieningen: prognose met € 20.000,-- naar beneden bijgesteld als gevolg 

van bijstelling van de raming voor de aanpak van personen met verward gedrag en de 
collectieve zorgverzekering minima. Dit is gebeurd op basis van actuele realisatiecijfers. 

Financiën hulp bij het huishouden, woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen en eigen bijdrage

 De begroting voor hulp bij het huishouden is in de tweede tussenrapportage 2019 bijgesteld.  
De actuele prognose is € 110.000,-- hoger dan de bijgestelde begroting. Dit is het gevolg 
van een grotere cliëntenstijging als gevolg van het abonnementstarief dan waarmee rekening 

2 De bedragen zijn afgerond. 
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gehouden was. Het is onbekend hoelang deze stijging zich voortzet. De volgende grafiek 
toont de kostenontwikkeling hulp bij het huishouden vanaf 2016.

 De begroting voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen is eveneens bijgesteld in de 
tweede tussenrapportage 2019. De actuele prognose voor rolstoel- en vervoersvoorzieningen 
komt nagenoeg overeen met de bijgestelde begroting. De actuele prognose voor 
woonvoorzieningen ligt € 38.000,-- boven de bijgestelde begroting. Dit komt doordat de 
uitgaven voor woonvoorzieningen sterk fluctueren en moeilijk te voorspellen zijn. 

 Voor 2019 is € 413.000,-- begroot aan inkomsten uit eigen bijdragen. De prognose op basis 
van de cijfers tot en met het derde kwartaal is € 395.000,--.

 Afwijkingen ten opzichte van de begroting beïnvloeden het jaarrekeningresultaat 2019. 


