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Ontwikkelingen sociaal domein

Dit document is een verkorte versie van de Jaarrapportage sociaal domein 2020. Het vormt een 
greep uit de vele activiteiten en ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Een uitgebreidere 
toelichting vindt u terug in de Jaarrapportage. 

Invloed corona
Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. Uiteraard heeft dit ook op diverse 
aspecten binnen het sociaal domein invloed gehad. Dit is op de verschillende onderdelen in de 
rapportage toegelicht. 

Transformatie in het sociaal domein
Transformeren is een proces van lange adem. Transformeren heeft tijd nodig. Tijd om hardnekkige 
schotten te slechten, samenwerking te bevorderen en ruimte te bieden aan eigentijdse vormen 
van ondersteuning. In 2020 is hier verder aan gewerkt waar dat mogelijk was binnen de grenzen 
van de coronacrisis. Hieronder lichten we een aantal stappen toe die in 2020 zijn gezet. 

Beleidsplan sociaal domein 2020-2023
2020 was het eerste jaar van het regionaal beleidsplan sociaal domein 2020 tot en met 2023. 
Het is een integraal beleidsplan met één visie die de diverse beleidsvelden, zoals Jeugdwet, Wmo 
en Participatiewet, overstijgt. De visie is als volgt geformuleerd: ‘Samen aan de slag met talent: 
iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen vermogen’. De visie geeft verdere richting 
aan de ingeslagen weg zoals eerder vastgelegd in afzonderlijke beleidsplannen. Het beleidsplan is 
vertaald in een Regionaal Uitvoeringsplan Sociaal Domein voor 2020 tot en met 2021. Hierin is 
uitgewerkt welke activiteiten plaatsvinden en hoe gemonitord wordt of resultaten bereikt worden. 

Samen aan de Slag! 
Samen met de gemeenten Nederweert en Cranendonck is in 2020 verdere uitvoering gegeven 
aan ‘Samen aan de Slag!’. De ambitie is als volgt: ‘In 2022 telt iedereen mee, doet iedereen mee 
en draagt iedereen naar eigen kracht bij. Alle talenten komen tot ontwikkeling; voor het individu en 
voor de samenleving.’

Deze ambitie sluit naadloos aan bij de visie uit het beleidsplan sociaal domein. De stip op de 
horizon waarmee we een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociaal domein bereiken 
we niet alleen. Dat doen we samen met inwoners en partners. Daarbij hoort een aanpak waarbij 
iedereen de kans en ruimte krijgt om vanuit gelijkwaardigheid mee te werken en te co-creëren, te 
experimenteren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Als gemeenten hebben we in dit proces 
verschillende rollen; van geen rol (loslaten) tot een regulerende rol. Het proces op gang houden 
is een belangrijke taak, die de gemeenten in overleg met partners op zich hebben genomen. De 
gemeenten stellen gezamenlijk hiervoor een aanjager beschikbaar. De experimenteerregeling 
maakt het handelen conform de gedeelde waarden van gemeenten en partners financieel 



Jaarrapportage Sociaal Domein 2020: De kern  -  pagina 5

mogelijk door het verlenen van subsidies. Vanuit de drie gemeenten samen is € 100.000,-- per 
jaar beschikbaar gesteld voor de experimenteerregeling in 2019, 2020 en 2021. Het aandeel van 
de gemeente Weert daarin betreft € 58.897,--.

In 2020 was het voornemen in twee rondes de experimenteerregeling onder de aandacht te 
brengen. De eerste ronde heeft geleid tot 26 aanvragen voor een totaal van ruim acht keer het 
beschikbare budget. Beoordelingen werden helaas vanwege de coronapandemie uitgesteld. 
Hiermee kwam ook het proces deels stil te liggen. In het laatste kwartaal van 2020 zijn uiteindelijk 
zeven experimenten voor subsidie in aanmerking gekomen en is gestart met het opnieuw op gang 
brengen van het proces. 

Impulsen voor transformatie 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het rijk hebben een transformatiefonds 
Jeugdhulp ingesteld, waaruit voor de regio Midden-Limburg West (bestaand uit de gemeenten 
Leudal, Nederweert en Weert) € 193.355,-- per jaar gedurende drie jaar beschikbaar is gesteld. 
Dit is en wordt ingezet in de jaren 2019, 2020 en 2021. In 2020 is gereflecteerd op hetgeen is 
gerealiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en welke ervaringen zijn opgedaan 
met het brede veld van voorliggende voorzieningen en aanbieders. De ervaringen zijn vertaald 
naar pilotactiviteiten met het CJG, om een nieuwe impuls te geven gericht op verbetering van 
kwaliteit en terugdringen van kosten. Denk hierbij aan het uitbreiden van de samenwerking met 
huisartsen door inzet van CJG-medewerkers als Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-Jeugd) 
op huisartsenpraktijken of het uitbreiden van de ambulante basisjeugdhulp door het CJG. 

In 2020 is door de gemeenten Weert en Nederweert budget beschikbaar gesteld voor innovatie 
en transformatie sociaal domein in Midden-Limburg West, als een alternatief voor de verevening 
Jeugdhulp. Gemeente Weert stelde € 500.000,-- beschikbaar en gemeente Nederweert 
€ 165.000,--. De gemeente Leudal stelde geen middelen beschikbaar, omdat deze gemeente 
geconfronteerd is met grote financiële tekorten op Jeugdhulp. Dit gezamenlijke budget is 
beschikbaar voor projecten die met vernieuwingen bijdragen aan het bereiken van onze missie 
en de maatschappelijke effecten uit het beleidsplan sociaal domein. In 2020 is met gebruik 
van dit budget een pilot lokale behandelteams gestart. In de behandelteams werken zeven 
gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders samen in het bespreken en oppakken van verwijzingen naar 
ambulante behandeling door het CJG. Uiteindelijk is de verwachting dat deze werkwijze leidt tot 
minder gebruik van gespecialiseerde jeugdhulp. 

De gemeenteraad van de gemeente Weert heeft in november 2020 besloten de huidige reserve 
sociaal domein op te heffen per 31 december 2020 en een nieuwe reserve te vormen. Deze 
nieuwe reserve bedraagt € 1,5 miljoen en is bedoeld voor innovatie en transformatie in het sociaal 
domein in de gemeente Weert. 

Een laatste impuls voor transformatie is dat de gemeente Weert door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport geselecteerd is als koploper onafhankelijke cliëntondersteuning 
voor 2020 en 2021. In dit kader wordt een aantal deelprojecten uitgevoerd om onafhankelijke 
cliëntondersteuning uit te laten groeien tot een laagdrempelige en zinvolle voorziening. Door het 
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ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is hiervoor een subsidiebedrag van € 438.125,-- 
beschikbaar gesteld aan de gemeente Weert. 

Samenwerking regio
De gemeenten in Midden-Limburg West werken op basis van een convenant samen op het gebied 
van Wmo en Jeugdhulp. 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. In 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuwe wijze van inkoop.  

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Onderdeel van de Wmo is beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze taken zijn in de 
regio Noord- en Midden-Limburg tot en met 2021 aan de centrumgemeente Venlo gemandateerd. 
Vanaf 2022 is er geen sprake meer van een centrumgemeente, maar is elke individuele gemeente 
verantwoordelijk voor de zorg op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijk opvang 
en bemoeizorg en preventie. Wel is regionale samenwerking verplicht en ook noodzakelijk. 
Beschermd wonen is specialistische 24-uurszorg voor een relatief klein aantal cliënten. Om dit 
te kunnen organiseren is voldoende omvang nodig. Ook blijft er een financiële relatie met de 
centrumgemeente Venlo. Middelen voor beschermd wonen verschuiven gefaseerd over tien jaar 
van de centrumgemeente naar de lokale gemeenten en de centrumgemeente ontvangt nog tot 
zeker 2026 alle middelen voor maatschappelijke opvang.   

Voorheen werd een opsplitsing in de regio Noord- en Midden-Limburg in twee regio’s (Noord en 
Midden) beoogd. Begin 2020 werd duidelijk dat deze opsplitsing negatieve financiële gevolgen zou 
hebben. Dit naar aanleiding van de werking van een tweetal maatstaven van het huidige objectieve 
verdeelmodel voor maatschappelijke opvang. Voor de regio Noord- en Midden-Limburg zou het 
gaan om een korting van circa € 1,5 miljoen op een totale uitkering voor maatschappelijke opvang 
van circa € 7,7 miljoen. Gezien het toch al niet zo ruime budget voor maatschappelijke opvang, 
bleek dit voor onze regio een onverantwoorde keuze waardoor het huidige voorzieningenniveau 
onmiddellijk onder druk zou komen te staan. In overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
(BZK) en de VNG hebben de nieuwe regio’s (waaronder Midden-Limburg) een memo geschreven 
met scenario’s om als nieuwe regio’s gecompenseerd te worden voor de hierboven genoemde 
negatieve financiële gevolgen. Deze memo is op 13 februari  2020 ter besluitvorming voorgelegd 
aan de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO). De VNG-commissie ZJO heeft hierop 
besloten de huidige regio’s te handhaven. Er komen dus geen nieuwe regio’s en zij ontvangen dus 
ook geen eigen middelen voor de uitvoering van de taken maatschappelijke opvang, bemoeizorg 
en OGGz-preventie. 

In 2020 is in samenwerking met de andere gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg onder 
andere gewerkt aan voorbereiding van de inkoop, lokale toegang en juridische en financiële 
afspraken over een nieuwe vormgeving van regionale samenwerking per 2022. De inkoop voor 
beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie is vanaf 1 januari 2022 
gemandateerd aan de gemeente Venlo.
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Cliëntervaring
Jaarlijks vindt er een cliëntervaringsonderzoek Wmo plaats in de gemeente Weert. Ook in 2020 
bleek dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de uitvoering van de Wmo. 83% van 
de respondenten geeft aan beter de dingen te kunnen doen die zij willen. 80% is tevreden over 
de kwaliteit van de ondersteuning. Als gevolg van de cliëntervaringsonderzoeken zijn activiteiten 
ondernomen om de wachttijden en doorlooptijden te verbeteren en is er nog meer aandacht voor 
de communicatie vanuit de gemeente richting de inwoner.   

Werk.Kom voert tweemaal per jaar een tevredenheidsonderzoek uit bij werkgevers en 
werkzoekenden. In 2020 heeft er bij de werkzoekenden een aangepast onderzoek plaatsgevonden 
over hoe men de dienstverlening vanuit Werk.Kom heeft ervaren tijdens de coronaperiode. De 
gemiddelde waardering van het meest actuele onderzoek is een 8,1 van de werkzoekenden en 8,5 
van de werkgevers (was in 2019 voor beiden 8,1).

Het Centrum voor Jeugd en Gezin rapporteert per kwartaal over de mening van cliënten over de 
dienstverlening. In 2020 beoordeelt 98% van de cliënten uit Weert de hulpverlening van het CJG 
als voldoende of goed (was 99% in 2019).
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WMO

Continuïteit van zorg tijdens de coronacrisis
Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt met 
betrekking tot het bieden van financiële zekerheid gedurende de coronacrisis aan zorgaanbieders 
in het kader van de Wmo en Jeugdwet. Gemeente Weert heeft ook invulling gegeven aan deze 
afspraken. Dit betrof enerzijds het bieden van een gegarandeerde omzet en anderzijds een 
vergoeding van meerkosten die aanbieders maakten om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van 
het RIVM. Op deze manier kon zorgcontinuïteit worden geborgd en faillissementen en ontslagen 
zoveel mogelijk worden voorkomen. Voor continuïteit van financiering is in totaal € 70.000,-- 
betaald in 2020 aan zeven Wmo-aanbieders. Vier Wmo-aanbieders hebben een vergoeding van 
meerkosten ontvangen voor in totaal € 4.600,--.

 

+4%Aantal cliënten bege-
leiding t.o.v. eind 2019

Eind 2016: 547
Eind 2017: 635
Eind 2018: 650
Eind 2019: 728
Eind 2020: 757

Ontwikkeling cliëntaantallen  
Het aantal unieke cliënten met begeleiding is tussen 
1 januari 2020 en 31 december 2020 gestegen met 
29 (4%). Toename is vooral zichtbaar binnen de 
leeftijdscategorieën 18 tot en met 39 jaar en 80 jaar 
en ouder. 

Er is een toename zichtbaar van het aantal 
cliënten met een psychiatrische grondslag. Dit 
beeld past bij de trend van de ambulantisering 
van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
en wachtlijsten voor de GGZ waarbij Wmo 
begeleiding wordt ingezet ter overbrugging. 

Aantal cliënten begeleiding op peildatum
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Ook nam het aantal cliënten met de grondslag psychogeriatrie (leeftijdsgerelateerde beperkingen) 
toe. Wegens de coronacrisis zijn veel voorliggende en algemene voorzieningen gesloten, zoals de 
huiskamers van de Stichting Dagopvang Weert. De waarneming van professionals is dat hierdoor 
vaker een beroep op Wmo begeleiding wordt gedaan, mede om overbelasting van mantelzorgers 
te beperken. 

Het aantal cliënten dat per 31 december 2020 hulp 
bij het huishouden ontving is gestegen met 12% (143 
cliënten) ten opzichte van 1 januari 2020. 

De 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 (€19,-- per maand), 
omdat deze niet meer inkomensafhankelijk is. 
Toename is zichtbaar binnen de leeftijdscategorie 
60 tot en met 79 jaar en met name binnen de 
hogere inkomensklassen.

In 2020 zijn meer rolstoelen (+2%) en 
vervoersvoorzieningen (+10%) verstrekt dan in 
2019. Ook het aantal woningaanpassingen boven 
€ 5.000,-- was hoger dan in 2019. Gebruik van het collectief vervoer van Omnibuzz was 50% lager dan 
verwacht als gevolg van de coronacrisis.

Aantal cliënten HbH op peildatum
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ZIN PGB Totaal

Eind 2016: 1152
Eind 2017: 1067
Eind 2018: 1097
Eind 2019: 1235
Eind 2020: 1378

+12%Aantal cliënten hulp bij 
het huishouden t.o.v. 
eind 2019
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Participatie

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

In 2020 hebben in totaal 723 ondernemers gebruik gemaakt van de Tozo-regeling. Van deze ondernemers 
hebben er 76 gebruik gemaakt van de lening voor bedrijfskapitaal.     

De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de 
coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers (zelfstandigen zonder 
personeel). Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen 
door de coronacrisis onder het sociaal minimum daalt. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een 
aanvraag van een lening voor bedrijfskapitaal van € 10.000,-- om in het bedrijf te investeren. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Tozo. 

Tozo-Regeling Aantal Periode

Tozo 1 711 1 maart t/m 31 augustus 2020  (max 3 aaneengesloten maanden)

Tozo 2 135 1 juni t/m 30 september 2020

Tozo 3 161 1 oktober t/m 31 december 2020 (looptijd t/m 31 maart 2021)

Tozo  
bedrijfskapitaal

76

Voor uitvoering van de Tozo heeft de gemeente middelen van het rijk ontvangen. De rijksbijdrage 
voor de Tozo is gelijk aan de verstrekte Tozo-uitkeringen, bedrijfskredieten en de uitvoeringskosten 
Tozo (incl. de overheveling voor uitvoeringskosten naar 2021 op basis van de slotwijziging 2020). 
In 2020 is € 3,8 miljoen uitgegeven aan uitkeringen en bedrijfskredieten in het kader van de Tozo 
en € 150.000,-- aan uitvoeringskosten. 

+2%Aantal huishoudens met 
een uitkering t.o.v. eind 2018

Eind 2016: 1035
Eind 2017: 969
Eind 2018: 926
Eind 2019: 868
Eind 2020: 883
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Het aantal huishoudens met een uitkering is gestegen tussen december 2019 en december 2020 met 
2%. Gemiddeld ontvingen in het jaar 2020 nog wel minder huishoudens een uitkering dan in 2019.  
 
Het aantal huishoudens dat een uitkering ontvangt is voor het eerst sinds 2016 gestegen1. Het aantal 
is gestegen met 15 huishoudens. In december 2020 ontvingen 883 huishoudens een uitkering. 
In december 2019 waren dat er 868. Het effect van de coronacrisis is vooralsnog met name 
zichtbaar in een lagere uitstroom van uitkeringsgerechtigden, doordat er minder mogelijkheden 
voor uitkeringsgerechtigden waren op de arbeidsmarkt. Dit is ook zichtbaar in onderstaande grafiek 
met redenen voor beëindiging.

Aantal huishoudens met bijstandsuitkering
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dec. 2020dec. 2019dec. 2018dec. 2017dec. 2016

1035

969
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868 883

Beëindiging uitkering

1     De Tozo-regeling is hierbij buiten beschouwing gelaten.
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2     Dit aantal wijkt af van de uitstroom uit de uitkering wegens werk, omdat het daar gaat om uitstroom van minimaal zes maanden en bij Werk.Kom ook  
     een kortere plaatsing wordt meegerekend. 

Ook in 2020 is door de gemeente Weert en Werk.Kom ingezet op instroombeperkende en 
uitstroombevorderende maatregelen, al dan niet in samenwerking met andere partners. Tevens is 
er wederom ingezet op onderzoek om uitkeringsfraude op te sporen gedurende het aanvraagproces 
of bij een lopende uitkering. Door de coronapandemie, hebben sommige activiteiten geen of in 
andere vorm doorgang gevonden. 

Inzet vanuit Werk.Kom 
Werk.Kom is een samenwerkingsverband van de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert 
en Risse Groep. Werk.Kom biedt één regionaal loket voor mens en arbeid en is het aanspreekpunt 
voor alle werkgevers in de regio Cranendonck, Nederweert en Weert. 

In 2020 zijn 241 kandidaten ingestroomd bij Werk.Kom. In 2019 waren dat 252 kandidaten. Deze 
afname heeft te maken met onder andere een lagere instroom van statushouders. Daarnaast is 
het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente Weert weliswaar gestegen in 2020, maar als de 
afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is en er andere problemen spelen wordt Werk.Kom niet 
direct ingezet en wordt eerst op een andere wijze dienstverlening aangeboden.

Het aantal kwetsbare jongeren dat instroomt is hoger dan in 2019. Dat Werk.Kom vaker nodig was 
voor deze groep, komt mogelijk doordat de doorstroom van onderwijs naar werk minder goed 
verliep wegens de coronacrisis.

Door Werk.Kom zijn in 2020 meer proefplaatsingen gerealiseerd en minder leerwerkplekken. Door 
de coronacrisis zijn werkgevers terughoudend geweest in het aanbieden van leerwerkplekken. 
In 2020 zijn minder medische-, psychische en arbeidsdeskundige onderzoeken uitgevoerd dan in 
2019. Ook hier heeft de coronacrisis invloed gehad.

In 2020 zijn in totaal 157 personen geplaatst op een betaalde baan vanuit Werk.Kom. Dit zijn 
uitkeringsgerechtigden die volledig2 of parttime zijn gaan werken, niet-uitkeringsgerechtigden 
(Nuggers) en kwetsbare jongeren. Door de coronacrisis waren de mogelijkheden op de arbeidsmarkt 
in 2020 beperkt. Wel is het aantal kwetsbare jongeren en Nuggers dat geplaatst is op een baan 
toegenomen. Dit is mede veroorzaakt doordat er meer kwetsbare jongeren zijn ingestroomd bij 
Werk.Kom.

Inzet vanuit team participatie van de gemeente Weert
Uitkeringsgerechtigden 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 
2020 specifiek ingezet op een aantal doelgroepen en projecten, waar dit mogelijk was ondanks de 
coronacrisis. Een aantal voorbeelden:
 - Dienstverlening specifiek gericht op kwetsbare jongeren
 - Dienstverlening specifiek gericht op 50plussers
 - Dienstverlening specifiek gericht op statushouders
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 - Parttime ondernemen voor uitkeringsgerechtigden
 - Werkgeversconstructie met detachering vanuit Risse Groep 
 - Project Kansrijk in de Wijk 2.0
 - Pilots veranderopgave inburgering
 - Pilot alleenstaande ouders (Solvare)

Minimaregelingen
In totaal maakten 1.786 huishoudens gebruik van één of meerdere minimaregelingen in 2020. In 2019 
waren dat er 1.820. De daling komt doordat er in 2020 gemiddeld minder huishoudens een uitkering 
ontvingen dan in 2019.

*: aantal kinderen / **: aantal volwassen deelnemers in de gemeentepolis.
De meedoenbijdrage was in 2016 en 2017 nog het Sociaal Cultureel Fonds. 
De kledingdagen worden vanaf 2017 georganiseerd.

Belangrijkste ontwikkelingen:
• Het aantal huishoudens dat de meedoenbijdrage heeft ontvangen was lager in 2020 dan in 

2019. Dit houdt verband met een lager aantal uitkeringsgerechtigden. De meedoenbijdrage is 
begin 2020 verstrekt, toen het aantal uitkeringsgerechtigden lager was dan begin 2019.

• Er is een daling van het aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering minima. Dit is 
een gevolg van stijging van de premie, waardoor inwoners andere keuzes maken.

• Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van individuele inkomenstoeslag was hoger dan in 
2019, doordat er in 2020 een grotere groep rechthebbenden is aangeschreven.

• De uitgaven voor aanvullende bijstand onder 21 jaar laten een dalende trend zien. Dit komt 
doordat deze grotendeels zijn verstrekt aan statushouders, die inmiddels zijn uitgestroomd 
naar werk of 21 jaar zijn geworden.

• Het bereik van de kledingdagen is in 2020 iets hoger dan in 2019. De uitgaven waren 
daarentegen lager, doordat de kledingdag in het voorjaar geen doorgang heeft gevonden. Het 
besteedbare bedrag per kind is verhoogd bij de kledingdag in het najaar, maar niet tot het totale 
bedrag dat anders per kind op jaarbasis besteedbaar zou zijn geweest.

Aantal huishoudens minimaregeling 2016 2017 2018 2019 2020
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Schulddienstverlening  
In 2020 hebben zich 237 inwoners gemeld voor ondersteuning bij hun schuldenproblematiek. Daarvan 
zijn 203 intakes daadwerkelijk doorgegaan. 34 intakes zijn door verschillende redenen vanuit de cliënt 
geannuleerd. In 20193 meldden zich 232 cliënten en zijn 199 intakes gehouden.

Bij het aantal meldingen voor schulddienstverlening was een effect van de coronacrisis zichtbaar. 
Tijdens de lockdowns meldden zich minder inwoners voor ondersteuning bij hun financiële 
problematiek. Ten tijde van de periode met versoepelingen was juist sprake van een toename 
van het aantal hulpvragen. Dit beeld sluit aan bij het landelijke beeld dat het aantal inwoners met 
financiële problemen door de coronacrisis is toegenomen. De coronamaatregelen lijken inwoners 
ervan te weerhouden hulp te zoeken. Een fikse toename in aanmeldingen ten gevolge van de 
coronacrisis volgt naar verwachting ná de crisis.

Instroom schulddienstverlening 2018 2019 2020

Meldingen 252 232 237 

Intakes 218 199 203 

Uitval 34 33 34 

Naast de reguliere dienstverlening heeft het team schulddienstverlening het instrumentarium 
uitgebreid met het SchuldenlabWeert en de Nederlandse Schuldhulproute. Ook werd 
deelgenomen aan de pilot ‘Schuldenloket Rechtbank’. Verder is het instrument thuisadministratie 
in samenwerking met Punt Welzijn, Algemeen Maatschappelijk Werk en de gemeente Nederweert 
gestart onder de vlag ‘Thuisadministratie Weerterland’. In 2020 is de gemaakte kwaliteitsslag van 
2019 verder verankerd. De contacten met de klant zijn fors uitgebreid. Hierdoor blijven klanten 
beter gemotiveerd, krijgen zij meer begeleiding en coaching hetgeen leidt tot minder uitval, 
minder recidive en meer zelfredzaamheid. Het instrument nazorg is ingericht. Dit moet leiden 
tot minder terugval in het oude gedrag en minder recidive. Daarnaast is intensief gewerkt aan de 
uitbreiding van wettelijke taken en landelijke wijzigingen, te weten wijzigingen Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs).

3     Cijfers met betrekking tot 2019 zijn op een aantal onderdelen aangepast ten opzichte van de jaarrapportage 2019, wegens wijzigingen in de administratie.
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Jeugdhulp

In deze paragraaf zijn de belangrijkste bevindingen uit de regionale jaarrapportage Midden-Limburg 
West opgenomen, toegespitst op de gemeente Weert.
 
Continuïteit van zorg gedurende coronacrisis
Voor continuïteit van financiering gedurende de coronacrisis is in totaal € 49.000.-- betaald 
in 2020 aan zeven aanbieders van Jeugdhulp. Vier aanbieders hebben een vergoeding voor 
meerkosten ontvangen voor in totaal € 14.000,--.       

Beleidsmatige ontwikkelingen
De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in 2020 worden in de regionale jaarrapportage 
beschreven en hadden betrekking op preventie, buurtgezinnen, pilots bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin in de toegang, samenwerking Jeugdhulp en onderwijs, lokale behandelteams, pilots 
ondersteuner-Jeugd bij de huisartsen, crisishulp, Jeugdzorg Plus, financiële taakstelling gemeente 
Leudal en stand van zaken modules gecertificeerde instellingen. 

Gespecialiseerde Jeugdhulp wordt ingedeeld in percelen, bijvoorbeeld:
• Jeugdhulp voor jeugd met een beperking / Jeugd- en opvoedhulp: Jeugdigen die 

gedragsproblemen hebben of vastlopen in hun ontwikkeling worden geholpen. Ouders/
opvoeders krijgen die hulp die nodig is om de jeugdigen zelfstandig en zo goed mogelijk 
op te voeden. Daarnaast gaat het om hulp voor jeugdigen met een beperking, zoals een 
verstandelijke of lichamelijke beperking.        

• Jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan jeugdigen met een psychische 
aandoening die zo ernstig kan zijn, dat zij hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd.

• Diensten gecertificeerde instellingen betreffen het gedwongen kader (jeugdbe-
scherming en jeugdreclassering), crisisdienst jeugd en Veilig Thuis (advies- en meldpunt 
geweld en kindermishandeling).        
  

• ADHD is een psychische stoornis. Kenmerken zijn impulsief gedrag, concentratie-
problemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden.     
 

• Jeugdzorg Plus is een intensieve vorm van jeugd- en opvoedhulp voor jeugdigen 
die ernstige gedragsproblemen hebben en zich aan de noodzakelijke vrijwillige 
behandeling dreigen te onttrekken.        

• Landelijke transitiearrangement (LTA): hele specifieke gespecialiseerde Jeugdhulp 
waarvoor de VNG met aanbieders een contract heeft afgesloten.
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Het aantal jeugdigen uit de gemeente Weert dat wordt begeleid bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin daalt ten opzichte van 2019, terwijl het aantal jeugdigen in de gespecialiseerde Jeugdhulp 
toeneemt. Er is met name sprake van een toename van het aantal jeugdigen in de percelen 
Jeugdhulp voor jeugd met een beperking / Jeugd- en opvoedhulp, Jeugd GGZ en het landelijk 
transitiearrangement. Voor ADHD neemt het aantal jeugdigen af. Landelijk onderzoek laat zien 
dat sinds de decentralisaties het aantal cliënten in de Jeugdhulp in Nederland jaarlijks is gestegen4.

Hieronder wordt het aantal jeugdigen in hulp in 2018, 2019 en 2020 weergegeven voor de 
gemeente Weert en de regio Midden-Limburg West (MLW). Eén jeugdige kan vaker kan voorkomen 
in de cijfers, omdat een jeugdige ondersteuning binnen meerdere percelen kan ontvangen.

Aantal jeugdigen in hulp Weert 
2018

Weert5 
2019

Weert 
2020

Totaal
MLW 
2018

Totaal
MLW 
2019

Totaal
MLW 
2020

Centrum voor Jeugd en gezin 909 909 853 1.865 1.880 1.797

Jeugdhulp voor jeugd 
met beperking /Jeugd- en 
opvoedhulp

294 336 350 745 814 824

Jeugd GGZ (inclusief dyslexie) 647 711 728 1.298 1.520 1.494

Diensten gecertificeerde 
instellingen

85 92 93 232 263 258

ADHD 90 89 80 143 145 128
Jeugdzorg Plus 2 2 2 6 6 5
Landelijke transitiearrange-
ment

6 7 10 19 21 20

Persoonsgebonden budget 48 48 46 150 143 139

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

 
 

 

Aantal jeugdigen
 in hulp

4     Stelsel in groei: een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg, Andersson Elffers Felix, december 2020.
5     Cijfers zijn geactualiseerd ten opzichte van de jaarrapportage 2019. 

2017 2018 2019 2020

Centrum voor Jeugd en Gezin: 867 909 909 853

Gecertificeerde instellingen: 85 84 92 93

Gespecialiseerde Jeugdhulp: 1066 1087 1193 1216
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Centrum voor Jeugd en Gezin
Het aantal meldingen in het tweede kwartaal 2020 bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) was 
relatief laag, onder andere als gevolg van de coronapandemie. Het aantal meldingen heeft zich 
in het derde en vierde kwartaal 2020 weer hersteld. Het aantal mensen dat zelf de weg naar het 
CJG vindt daalt. De verwijzingen komen steeds vaker van scholen en artsen. De wachttijden voor 
jeugdigen uit de gemeente Weert zijn ten opzichte van 2019 toegenomen. De wachttijd was in 
2019 voor 46% van de jeugdigen langer dan 23 dagen. In 2020 was dat 56%. 

Interesse in preventie-activiteiten was hoog, waarbij het CJG nieuwe activiteiten heeft ontwikkeld 
binnen de beperkingen van de coronapandemie. Dit heeft geleid tot het gebruik van digitale 
kanalen. Op basis van de goede ervaringen wordt dit in de toekomst voortgezet. 

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking / Jeugd- en opvoedhulp
Het aantal jeugdigen binnen dit perceel is met 16 (4%) toegenomen binnen de gemeente Weert. 
De uitgaven voor dit perceel zijn in totaal met € 33.000,-- (1%) gestegen6. Hierbij is sprake van 
een lichte daling van de kosten voor verblijf en een lichte stijging van de kosten voor de ambulante 
hulpverlening. De gemiddelde kosten per jeugdige voor verblijf zijn gestegen met 2% en voor 
ambulante hulpverlening gedaald met 1%. 

Jeugd GGZ
Het aantal jeugdigen binnen de Jeugd GGZ binnen de gemeente Weert is met 17 (2%) gestegen ten 
opzichte van 2019. De uitgaven stegen harder dan het aantal cliënten, namelijk met € 528.000,-- 
(18%). Dit is het gevolg van hogere gemiddelde kosten per cliënt binnen de ambulante hulpverlening. 
Het grootste deel van de Jeugd GGZ betreft ambulante hulpverlening (in de gemeente Weert 98%). 
Het aandeel verblijf is ten opzichte van 2019 verder gedaald. Binnen de ambulante hulpverlening 
is een stijging zichtbaar van het aandeel van de profielen specialistisch plus en specialistisch en de 
producten dagbehandeling groep zwaar en midden. 

De ingezette zorg in 2020 was zwaarder dan in 2019. Ook in 2019 was ten opzichte van 2018 al 
een verzwaring zichtbaar. De oorzaken van de stijging van de gemiddelde kosten in de Jeugd GGZ 
worden nader onderzocht. Overigens blijkt uit onderzoek dat landelijk de gemiddelde kosten in de 
Jeugdhulp tussen 2016 en 2019 gestegen zijn7. 

6     De tarieven binnen de Jeugdhulp zijn met 2,1% geïndexeerd in 2020. 
7     Zie voetnoot 4.
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Financiën
 
 
De gemeente Weert heeft de beschikbare middelen voor de drie decentralisaties in 2020 berekend. 
Afwijkingen ten opzichte van de beschikbare middelen worden verrekend met de reserve sociaal 
domein. Per 2021 komt deze koppeling met de beschikbare rijksmiddelen en reserve sociaal 
domein te vervallen.

Op basis van de realisatie nieuwe taken Wmo begeleiding, Participatiewet en Jeugdhulp in de 
jaarrekening 2020 is een positief resultaat behaald van € 511.000,-- (2%) ten opzichte van de 
beschikbare middelen. In 2019 bedroeg dit € 70.000,--. Het resultaat 2020 heeft betrekking op:

        Resultaat
Wmo begeleiding      € 86.000,--  1%
Participatie       € 364.000,--  22%
Jeugdhulp       € 32.000,--  0,3%
Uitvoeringskosten Wmo en Jeugd    €          29.000,--  5%
Totaal (toevoeging reserve sociaal domein)    €          511.000,--   2%

Dit financieel resultaat wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein, waardoor de stand van 
de reserve sociaal domein per 31 december 2020 in de conceptjaarrekening 2020 € 3,8 miljoen 

Wmo Participatie Jeugdhulp

Resultaat
begeleiding Resultaat Resultaat

2016: € 2,3 mil
2017: € 0,9 mil 
2018: - € 0,2 mil 
2019: - € 0,5 mil
2020: € 86.000

2016: € 24.000
2017: - € 22.000
2018: € 345.000
2019: € 235.000
2020: € 364.000

2016: € 0,6 mil
2017: € 1,8 mil
2018: € 0,1 mil
2019: € 0,3 mil
2020: € 32.000
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bedraagt. Van dit bedrag wordt € 1,5 miljoen overgeheveld naar de per 2021 nieuw te vormen 
reserve innovatie en transformatie sociaal domein. Het restantbedrag van € 2,3 miljoen wordt 
inclusief claims op basis van eerdere besluitvorming (€ 1,1 miljoen) overgeheveld naar de algemene 
reserve.

Uitgaven per decentralisatie en uitvoering Wmo en Jeugdhulp

2016  2017  2018  2019  2020

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

Wmo
2020 is afgerond met een positief resultaat voor Wmo begeleiding van € 86.000,--. In 2019 was 
het resultaat € 515.000,-- negatief. De beschikbare middelen waren € 258.000,-- hoger en de 
uitgaven waren € 343.000,-- lager dan in 2019.

De afname van uitgaven ten opzichte van 2019 heeft als belangrijkste oorzaken: 
• Er is sprake van een tegemoetkoming van € 170.000,-- van de gemeente Venlo ten behoeve 

van cliënten die doorgestroomd zijn van beschermd wonen naar begeleiding vanuit de 
gemeente Weert.

• Er is € 130.000,-- minder uitgegeven aan 0e en 1e lijnsvoorzieningen. Zo is Weer(t) Actief in 
2020 niet meer projectmatig vanuit de Wmo gefinancierd. 

• De uitgaven aan organisatiekosten waren € 99.000,-- lager dan in 2019. In 2019 zijn incidenteel 
middelen ingezet voor de optimalisatie van het toegangsproces.

• De totale uitgaven voor maatwerkvoorzieningen begeleiding waren € 54.000,--  hoger dan 
in 2019. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor persoonsgebonden 
budgetten (€ 42.000,--). Ondanks een gestegen aantal cliënten zijn de uitgaven voor 
maatwerkvoorzieningen begeleiding in natura nagenoeg gelijk gebleven aan 2019 door 
gemiddeld lagere kosten per cliënt.  
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In tegenstelling tot Wmo begeleiding komen voor- of nadelen binnen de ‘oude’ Wmo-taken (hulp bij 
het huishouden, woon, rolstoel- en vervoersvoorzieningen en eigen bijdragen) ten gunste of ten laste 
van de algemene middelen.

Wmo hulp bij het huishouden
Pgb
Begroting

Zorg in natura

• De uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2020 € 508.000,-- (14%) hoger dan 
in 2019, voornamelijk door de groei van het aantal cliënten als gevolg van het abonnementstarief, 
waardoor met name de hogere inkomens een lagere eigen bijdrage betalen.

• De totale uitgaven voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen in 2020 zijn gestegen ten 
opzichte van 2019 met € 253.000,-- (17%). Op alle onderdelen was een stijging zichtbaar. Bij 

Wmo begeleiding - Ontwikkeling budget en uitgaven

Budget Uitgaven
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woonvoorzieningen was deze het grootst. Het lagere gebruik van het collectief vervoer (Omnibuzz) 
leidde niet tot evenredig lagere kosten. De vervoerders zijn gecompenseerd om zorgcontinuïteit te 
borgen.

Participatie
Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
De Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) betreft het inkomensdeel 
van de Participatiewet. Dit budget wordt ingezet voor uitkeringen en loonkostensubsidies. De 
definitief vastgestelde BUIG-inkomsten zijn € 422.000,-- hoger dan de voorlopige vaststelling die 
is geraamd in de begroting. Totaal waren de lasten op bijstandsuitkeringen € 180.000,-- minder 
dan begroot. 

Als gevolg van de coronapandemie werd een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen verwacht 
van juni tot december. Door het (tijdelijk) versoepelen van de coronamaatregelen heeft deze 
stijging niet plaatsgevonden. De kosten voor bijstand voor zelfstandigen (BBZ) zijn lager dan 
begroot, omdat zelfstandige ondernemers tijdens de coronacrisis de Tozo hebben aangevraagd. 

Participatie re-integratie
Voor- of nadelen ten opzichte van de beschikbare middelen voor participatie re-integratie komen ten 
gunste of laste van de reserve sociaal domein. 

Het participatiebudget bestaat uit twee onderdelen:
• De rijksbijdrage voor de Sociale Werkvoorzieningsindicatie (Sw-indicatie). Voor 2020 bedraagt deze 

bijdrage € 8,7 miljoen die volledig is doorbetaald aan De Risse voor de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening. In dit bedrag is € 626.000,-- opgenomen ten behoeve van coronamaatregelen. 
In 2019 betrof de rijksbijdrage € 8,6 miljoen.

• De re-integratiemiddelen om uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar werk en de begeleiding 
van de doelgroepen uit de Participatiewet. De rijksbijdrage bedroeg € 1,7 miljoen in 2020 en € 1,6 
miljoen in 2019. 

Uitgaven BUIG
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Het resultaat op Participatie (re-integratie) bedroeg in 2020 € 364.000,-- positief. In 2019 was het 
resultaat € 235.000,-- positief. Dat het resultaat positief is, wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 
hogere baten. Er was een nabetaling van € 151.000,-- voor een subsidie voor het ESF-project “Iedereen 
doet mee” (2015-2017) en een vergoeding van € 118.000,-- voor detachering van medewerkers bij 
Werk.Kom, tezamen € 269.000,--. Deze baten waren niet geraamd. De nabetaling van de subsidie is 
incidenteel. De detacheringsvergoeding is vanaf 2021 structureel geraamd. Tevens waren er € 95.000,-
- lagere uitgaven voor medisch arbeidsdeskundige onderzoeken en inzet re-integratie instrumenten. 
Dit heeft voor een groot deel te maken met de maatregelen in verband met de coronapandemie en is 
daarmee van tijdelijke aard.

De volgende grafiek toont de uitgaven en het budget voor Participatie re-integratie, exclusief Wsw.

Minimaregelingen
Er is € 2,0 miljoen uitgegeven in 2020 aan minimaregelingen. In 2019 was dat € 2,1 miljoen. Dit 
hangt samen met het kleinere aantal huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van één of meerdere 
regelingen.

Budget en uitgaven Participatie re-integratie Budget Uitgaven

Uitgave minimaregelingen  (in euro’s)
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Jeugdhulp
Hieronder is de ontwikkeling van de kosten voor de verschillende percelen in de regio weergegeven 
voor de jaren 2019 en 2020.

Onderstaande grafiek toont voor de gemeente Weert de ontwikkeling van het beschikbare budget en 
de uitgaven.

De belangrijkste financiële ontwikkelingen worden hieronder benoemd8. 
• Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn er extra middelen voor de Jeugdhulp beschikbaar gesteld 

vanuit het rijk. 

Ontwikkeling kosten 2019 - 2020

CJG subsidie           JO/Jmb           GGZ (incl dysl)           Diensten GI’s           Jeugdzorg plus           LTA           Persoonsgebonden budget

8     Bedragen die in de regionale jaarrapportage Jeugdhulp 2020 genoemd worden wijken af van de jaarrekeningen 2019 en 2020 voor de gemeente Weert. 
In de jaarrekening van de gemeente Weert zijn ook afrekeningen over eerdere jaren meegenomen.

Jeugdhulp - Ontwikkeling budget en uitgaven

Budget Uitgaven
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• In 2020 blijven de kosten voor de regio Midden-Limburg West nagenoeg gelijk aan 2019. Hierbij 
zijn er wel grote verschillen tussen de gemeenten. In de gemeente Leudal dalen de kosten met 5%. 
In de gemeenten Nederweert en Weert stijgen de kosten met respectievelijk 5% en 6%.

• Het resultaat (verschil tussen beschikbare middelen en uitgaven) is voor de gemeente Weert 
gedaald ten opzichte van 2019, doordat de uitgaven harder zijn gestegen (met € 357.000,--9) 
dan de beschikbare middelen (met € 88.000,--). Het resultaat voor Weert is positief en bedraagt  
€ 31.000,--. In 2019 was er een positief resultaat van € 300.000,--. 

• De stijging van de uitgaven voor de gemeente Weert wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging 
van de uitgaven voor Jeugd GGZ met € 528.000,--. 

9     Zie voetnoot 8. 






