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Onderwerp

Jaarrapportage 2019 sociaal domein

Voorstel

1.De jaarrapportage 2019 sociaal domein vast te stellen.
2.De jaarrapportage 2019 sociaal domein door te leiden naar de raad met bijgevoegde
raadsi nformatiebrief.

Inleiding

De jaarrapportage 2019 sociaal domein geeft de stand van zaken weer over de uitvoering
in het sociaal domein in 2019. De nadruk ligt hierbij op de drie decentralisaties op het
gebied van Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp. Daarnaast wordt onder andere
gerapporteerd over hulp bij het huishouden, bijstand, minimaregelingen en
schulddienstverlening.

Beoogd effect/doel

Het college en de raad informeren over de uitvoering van taken in het sociaal domein in
20L9.

Argumenten

De rapportage levert inzicht in de uitvoering van de taken in het sociaal domein in 2019.

De belangrijkste bevindingen per onderdeel worden hieronder benoemd.

Wmo
a Het aantal unieke cliënten met begeleiding istussen l januari 2019 en 3l december

2019 gestegen met 75 cliënten (t2o/o). De meeste cliënten ontvangen begeleiding
met de grondslag 'psychiatrie'. Groei vond met name plaats binnen deze groep
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cliënten. Daarnaast vond een groot deel van de stijging plaats binnen de
leeftijdscategorie 18 tot en met 39 jaar.
Het aantal cliënten dat per 31 december 2019 hulp bij het huishouden ontving is
gestegen met!4o/o (149 clienten) ten opzichte van l januari 2019. Deze stijging is

te verklaren door de invoering van het abonnementstarief, waardoor de eigen
bijdrage voor hulp bij het huishouden voor hogere inkomens lager geworden is.
In 2019 zijn er meer rolstoelen (+3olo) en vervoersvoorzieningen (+4olo) verstrekt
dan in 2018. Ook werd er een duurder type voorziening verstrekt. Het aantal dure
woningaanpassingen was juist lager dan in 2018.
2019 is afgerond met een negatief resultaat voor Wmo begeleiding van
€ 515.000,--. In 2018 was het negatief resultaat € 219.000,--. De beschikbare
middelen waren hoger dan in 2018, maar deze stijging was niet voldoende om de
toegenomen kosten voor maatwerkvoorzieningen op te vangen. De kosten voor
maatwerkvoorzieningen zijn gestegen met € 1,1 miljoen (22o/o).

De uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2019 € 420.000,--
(t4o/o) hoger dan in 2018, voornamelijk door de groei van het aantal cliënten.
De totale uitgaven voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen in 2019 zijn
gestegen ten opzichte van 2018 met € 14.000,-- (1olo). De uitgaven voor vervoer
en rolstoelen zijn gestegen, terwijl die van woonvoorzieningen zijn gedaald.
De gemeente heeft € 141.000,-- (27o/o) minder eigen bijdragen ontvangen in 2019
dan in 2018 als gevolg van de invoering van het abonnementstarief.

Participatie
¡ Het aantal huishoudens met een uitkering was eínd 2019 58 (60lo) lager dan eind

2018. In december 2019 waren het er 868. Zowel het aantal huishoudens dat
instroomt, als uitstroomt uit de uitkering neemt af. Er is wederom ingezet door de
gemeente Weert en Werk.Kom op instroom beperkende en uitstroom
bevorderende maatregelen, al dan niet in samenwerking met andere partners.

. Het aantal aanvragen dat is ingediend in 2019 voor een uitkering is twaalf minder
dan in 20tB (-4o/o).

. In 2OL9 zijn 269 uitkeringen beëindigd. Dit zijn er 9 (3o/o) minder dan in 2018.
Hiervan zijn 83 uitkeringen beëindigd omdat de uitkeringsgerechtigde aan het
werk is gegaan.

. Er zijn in totaal 169 personen geplaatst op werk. Dit waren er I (5olo) minder dan
in 2018. Opvallend is het toenemend aantal personen dat parttime aan de slag
gaat.

. In 2019 is het team schulddienstverlening tijdelijk uitgebreid. Hierdoor zijn de
werkzaamheden op een kwalitatief hoger niveau gebracht. Zo is de wachttijd
teruggebracht, intakes vinden veelal plaats binnen de streeftermijn van twee
weken. Daarnaast zijn de contacten met de cliënt fors uitgebreid, is ingezet op
meer zichtbaarheid en een pro-actieve klantbenadering. Hierdoor kunnen meer
inwoners ons in een vroeg stadium bereiken op een laagdrempelige manier.

. De uitgaverr voor uiLkerirìgelr en loorrkosterrsul¡sidies zijn gedaald ten opzichte van
eerdere jaren door de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden.

. Uitsluitend het resultaat op Participatie (het re-integratiedeel) valt onder de
verrekening met de reserve sociaal domein en bedroeg in 2019 € 235.000,--
positief.

Jeugdhulp
o Het aantal jeugdigen dat wordt begeleid bij het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft

gelijk aan 2018, terwijl het aantal jeugdigen in de gespecialiseerde Jeugdhulp
toeneemt, met name in de ambulante hulpverlening. Bij de jeugdigen die zijn
aangewezen op gespecialiseerde Jeugdhulp nemen de gemiddelde kosten toe. Dit
is vooral binnen het perceel Jeugdhulp voor jeugd met een beperking en Jeugd- en
Opvoedhulp. Er lijkt sprake van een grotere ondersteuningsvraag.
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Binnen het perceel Jeugdhulp voor jeugd met een beperking / Jeugd- en
opvoedhulp stijgen de kosten ten opzichte van 2018 als gevolg van een
combinatie van de toename in het aantal cliënten en de stijging van de
gemiddelde kosten per cliënt. De stijging van het aantal cliënten had betrekking
op de ambulante hulpverlening.
In vergelijking met 2018 is het aantaljeugdigen binnen de GGZ gestegen. De
toename van het aantal cliënten zorgt voor een kostenstijging. Dit vindt vooral
plaats in de ambulante hulpverlening.
Het resultaat in de conceptjaarrekening 2019 bedraagt € 300.000,-- positief. In
2018 was het resultaat €. L47.0O0,-- positief.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Op basis van de realisatie Wmo begeleiding, Participatiewet en Jeugdhulp en
uitvoeringskosten Wmo en jeugd in 2019 is per saldo een positief resultaat behaald van
€ 70.000,-- ten opzichte van de beschikbare middelen. Dit bedrag is toegevoegd aan de
reserve sociaal domein (conceptjaarrekening 2019).

Het resultaat 2019 heeft betrekking op

Resultaat
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Wmo begeleiding
Participatie
Jeugdhulp
Uitvoeringskosten Wmo en Jeugd
Totaal (toevoeging reserve sociaal domein)

€
€
€

515.000,--
235.000,--
300.000,--

€ 50.000.--
€ 70.000,--

In tegenstelling tot de drie decentralisaties, worden resultaten bij hulp bij het huishouden,
woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen en bijstandsverlening niet
verrekend met de reserve sociaal domein. Deze zijn verwerkt in het gemeentelijke
(concept)jaarresultaat :

. Voor hulp bij het huishouden is in de conceptjaarrekening2OLg een tekort van
afgerond € 81.000,-- opgenomen. Dit komt door de groei van het aantal cliënten
als gevolg van het abonnementstarief.

r Voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen is in de conceptjaarrekening 2019
een tekort van € 35.000,-- opgenomen.

. Voor bijstandsverlening is in de conceptjaarrekening 2019 een voordeel van
afgerond € 528.000,-- opgenomen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een
daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Ook is een besparing behaald door
waar mogelijk loonkostensubsidies in te zetten, in plaats van bijstandsuitkeringen.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.
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eommunieatie/ participatie

De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief inclusief de integrale
jaarrapportage en het samenvattende document'Jaarrapportage sociaal domein 2019: de

kern".

Overleg gevoerd met

Intern:
De jaarrapportage is opgesteld in overleg met diverse collega's van de afdelingen OCSW

en WIZ, waaronder A. Roumen (business controller sociaal domein OCSW), S. Brouwers
(beleidsadviseur Jeugd OCSW), L. Vriens (beleidsadviseur Wmo OCSW), L. van
Grimbergen (beleidsadviseur OCSW), M. Lambers (beleidsadviseur WIZ), P. van Haren
(teamleider WIZ) en P. Vos (business controller F&C).

Extern:

De regionale rapportage Jeugdhulp is opgesteld vanuit het regionale sturingsteam.

Bijlagen:

1 Conceptraadsi nformatiebrief
2 Jaarrapportage sociaal domein 2019: de kern
3 Jaarrapportage 2019 sociaal domein
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