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Doel van deze rapportage in 
relatie tot sturen op effecten

De rapportage vormt een instrument in de steeds terugkerende ‘plan-do-check-act cyclus’ binnen 
het sociaal domein; beleidsontwikkeling, uitvoering, evaluatie en bijsturing. Dit is ook meer dan in 
eerdere jaren expliciet benoemd. Dit vormt een groeimodel: voor het ene hoofdstuk is de plan-do-
check-act-cyclus al wat verder uitgewerkt dan voor het andere.
In deze rapportage wordt teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen en cijfers over 2021. Waar 
mogelijk wordt duiding gegeven aan de trends en ontwikkelingen middels de vervolgimplicaties. 
Deze implicaties worden gebruikt voor nieuwe plannen of bijstellingen, gesprekken met externe 
en interne partners en aanbieders, inkoop et cetera. Soms blijft het bij een constatering, zoals bij 
de gevolgen van het abonnementstarief hulp bij het huishouden. Ontwikkelingen in het sociaal 
domein zijn van vele factoren en actoren afhankelijk en worden slechts beperkt beïnvloed door 
gemeentelijk beleid. Ook gaat het vaak over langdurige trends en ontwikkelingen, waarbij effecten 
van beleid pas op de langere termijn zichtbaar worden.  

Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in 2021 
toegelicht. Vervolgens wordt nader ingegaan op de cijfers en ontwikkelingen op het gebied van 
Wmo, Participatiewet, Schulddienstverlening en Jeugdhulp. Tot slot wordt de financiële stand van 
zaken weergegeven.
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Ontwikkelingen sociaal domein

Algemeen beeld 2021: coronapandemie en krapte op de arbeidsmarkt

2021 was wederom een bijzonder jaar waarin corona wederom een grote impact heeft gehad op de 
samenleving en in het bijzonder het sociaal domein. Voor burgers met een kwetsbaarheid zijn de 
gevolgen nog groter. Mogelijkheden voor sociaal contact waren beperkt. Scholen en voorzieningen 
zijn, soms voor langere tijd, gesloten geweest. Landelijk zijn er geluiden over een toename van 
psychische klachten bij jeugdigen en volwassenen. In de cijfers in deze jaarrapportage is de invloed 
van corona niet altijd zichtbaar of aantoonbaar, maar vanuit het veld zijn er wel degelijk geluiden over 
de impact die de pandemie op inwoners heeft en voor de komende periode nog wordt verwacht. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ziet bijvoorbeeld een verzwaring van psychische klachten, 
zoals angsten en depressie. In 2021 zijn diverse tijdelijke regelingen uitgevoerd om ondernemers 
en inwoners financieel te ondersteunen en zijn inspanningen verleend om inwoners vroegtijdig te 
bereiken, bijvoorbeeld inwoners met geldzorgen. 

Naast de gevolgen van de coronapandemie is al langere tijd sprake van een stijgend aantal cliënten  
binnen de jeugdhulp en Wmo, zowel in de gemeente Weert als landelijk. Terwijl het aantal inwoners 
met een hulpvraag stijgt, neemt de krapte op de arbeidsmarkt in de sector toe. In 2021 was dit 
terug te zien in toenemende wachtlijsten bij het CJG. Dit landelijk probleem is niet op korte termijn 
opgelost. De gemeente Weert is met het CJG en aanbieders van jeugdhulp en Wmo in gesprek 
over deze personele problematiek. 

Transformatie in het sociaal domein
Transformeren is een proces van lange adem. In 2021 is hier verder aan gewerkt waar dat 
mogelijk was binnen de grenzen van de coronacrisis. Hieronder lichten we een aantal stappen toe 
die zijn gezet. 

Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023
Activiteiten zijn uitgevoerd binnen het kader 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’. Het beleidsplan is 
vertaald in een Regionaal Uitvoeringsplan Sociaal Domein voor 2020 en 2021. 

Samen aan de Slag! 
Samen met de gemeenten Nederweert en Cranendonck is in 2021 verdere uitvoering gegeven aan 
‘Samen aan de Slag!’. Vanuit de drie gemeenten samen is € 100.000,-- per jaar beschikbaar gesteld 
voor subsidies in het kader van de experimenteerregeling in 2019, 2020 en 2021. Voor ronde 3 
van de experimenteerregeling in 2021 zijn 13 aanvragen ingediend. Hiervan zijn vijf initiatieven 
gehonoreerd.
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Impulsen voor transformatie 
Reserve transformatie en innovatie sociaal domein gemeente Weert
In de meest recente nota reserves en voorzieningen is de reserve sociaal domein per 31 december 
2020 opgeheven en is een nieuwe reserve gevormd, bedoeld voor innovatie en transformatie in 
het sociaal domein voor de periode van 2021 tot en met 2024. Deze reserve bedroeg bij aanvang 
€ 1,5 miljoen. In 2021 is de reserve ingezet voor de volgende activiteiten:
- Subsidie Racerunners
- Subsidie ondersteuningstraject Stichting Dagopvang
- Aandeel Weert voor verdere ontwikkeling expertteam jeugdhulp Midden-Limburg
Na aftrek van uitgaven voor bovengenoemde activiteiten bedraagt de stand van de reserve per 
31 december 2021 € 1.466.382,--.

Innovatie en transformatie sociaal domein Midden-Limburg West 
(gemeenten Leudal, Nederweert en Weert) 
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 eerdere 
verevening Jeugdhulp. Gemeente Weert stelde € 500.000,-- beschikbaar en gemeente Nederweert 
€ 165.000,--. In 2021 is met gebruik van dit budget verdere uitvoering gegeven aan de pilot lokale 
behandelteams. In de behandelteams werken gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders samen in het 
bespreken en oppakken van verwijzingen naar ambulante behandeling door het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG), met als doel jeugdhulp passender te maken en dichter bij de cliënt te brengen. 
Uiteindelijk is de verwachting dat deze werkwijze leidt tot minder gebruik van gespecialiseerde 
jeugdhulp. Medio 2022 vindt evaluatie en besluitvorming over de voortgang plaats.

Transformatiefonds Jeugdhulp
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het rijk hebben een transformatiefonds 
Jeugdhulp ingesteld, waaruit voor de regio Midden-Limburg West
 € 193.355,-- per jaar gedurende drie jaar beschikbaar is gesteld. Deze middelen zijn volledig 
besteed in de jaren 2019, 2020 en 2021. In 2020 en 2021 zijn pilotactiviteiten uitgevoerd door 
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. Door corona is in deze pilots vertraging 
opgelopen. Medio 2022 vindt evaluatie en besluitvorming over de voortgang plaats. 

Koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning
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 tot en met 
2022. In dit kader wordt een aantal deelprojecten uitgevoerd om onafhankelijke cliëntondersteuning 
uit te laten groeien tot een laagdrempelige en zinvolle voorziening. De deelprojecten richten zich op het 
vergroten van de bekendheid van De Vraagwijzer als informatiepunt voor inwoners met een zorg- of 
hulpvraag, het verbreden van de inzet en bekendheid van de beschikbare clientondersteuning en het 
verminderen van overbruggingsproblematiek in het sociaal domein. Door het ministerie is hiervoor een 
subsidiebedrag van € 438.125,-- beschikbaar gesteld aan de gemeente Weert. 
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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 en slagkracht te vergroten. In 2021 is een programmaplan sociaal domein Midden-
Limburg West opgesteld op basis van een analyse van de samenwerking1. Het doel hiervan is het 
organiseren van een meer gestructureerde, duurzame en toekomstbestendige samenwerking in 
Midden-Limburg West in het sociaal domein.  

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Onderdeel van de Wmo is het bieden van beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO). 
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, 
maatschappelijke opvang, bemoeizorg en oggz2-preventie. Er blijft wel een financiële relatie met 
de centrumgemeente Venlo. Als het objectief verdeelmodel beschermd wonen wordt ingevoerd 
(per 1 januari 2023) verschuiven de middelen voor beschermd wonen gefaseerd over tien jaar van 
de centrumgemeente naar de regiogemeenten en de centrumgemeente ontvangt nog tot zeker 
2026 alle middelen voor maatschappelijke opvang.   

In 2021 zijn de juridische-, financiële- en uitvoeringsafspraken voorbereid voor de nieuwe regionale 
samenwerkingsstructuur waarin transparantie, zeggenschap en communicatie centraal staan. Deze 
afspraken worden vastgelegd  in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst. De gemeenten 
in Midden-Limburg treden toe tot de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein 
Noord-Limburg (hierna: de MGR). De MGR voert het financieel beheer uit voor de taken beschermd 
wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en oggz-preventie. De besluitvorming over deze 
afspraken is niet tijdig afgerond en daarom is  per 1 januari 2022 een overbruggingsovereenkomst 
aangegaan, zodat de continuïteit van zorg geborgd is. Zodra de besluitvorming in alle gemeenten 
rond is, wordt de overbruggingsovereenkomst vervangen door de samenwerkingsovereenkomst 
met structurele samenwerkings- en financiële afspraken. Ook treedt de gemeente Weert dan toe 
tot de MGR. Onderdeel van de samenwerkingsafspraken is dat iedere gemeente blijft investeren 
in een goede lokale sociale basis. De raad heeft hiervoor structureel € 898.000,-- beschikbaar 
gesteld. Daarnaast is met subsidie van de gemeente Venlo een pilot gestart voor ambulante zorg 
aan zorgwekkende zorgmijders, de pilot Wonen Plus. 

In het eerste en tweede kwartaal van 2021 heeft een regionale aanbesteding plaatsgevonden 
voor de inkoop van zorg voor de taken beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg 
en oggz-preventie. Spreiding, kleinschalige opvang en preventie zijn de hoofddoelstellingen. 
Na gunning van deze opdrachten is een implementatietraject gestart waarbij gemeenten en 
aanbieders alle voorbereidingen hebben getroffen om de nieuwe samenwerking per 1 januari 2022 
vorm te geven. Dat betekent dat elke gemeente lokaal de toegang tot maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen uitvoert en dat dit niet meer centraal vanuit Venlo wordt georganiseerd. 

1     Deze is behandeld in de gemeenteraad van 6 oktober 2021.
2     Openbare geestelijke gezondheidszorg.
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Het bieden van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en oggz-preventie 
draagt bij aan de doelstellingen van het Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 en de waarden 
uit de strategische visie ‘iedereen doet mee’ en ‘goed wonen voor iedereen’. 

Thuis in een welkome wijk
In 2021 is het Uitvoeringsplan Thuis in een welkome wijk 2022/2023 geschreven en vastgesteld 
door de raad. In dit plan is een lokale vertaling gemaakt van het landelijke hoofdlijnenakkoord ggz. 
In dit akkoord zijn afspraken gemaakt om de ggz te verbeteren en de kosten te beheersen. 
Eén van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord is de afbouw van klinische zorg (in een instelling) 
en de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning (in de eigen omgeving). Gemeenten hebben 
hier een belangrijke taak in. Immers, steeds meer mensen met psychiatrische problemen wonen 
zelfstandig. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er een 
sterke lokale sociale basis is die het zelfstandig wonen voor deze doelgroep mogelijk maakt. Dat 
betekent dat er vanuit gemeenten inzet nodig is op het organiseren van passende ondersteuning, 
huisvesting, werk, dagbesteding, sociale inclusie en ondersteuning voor familie en naasten. De 
raad heeft structureel een bedrag van € 77.000,-- per jaar beschikbaar gesteld voor activiteiten in 
het kader van ambulantisering ggz. Thuis in een welkome wijk draagt bij aan het versterken van de 
lokale sociale basis.

Cliëntervaring
Jaarlijks vindt er een cliëntervaringsonderzoek Wmo plaats in de gemeente Weert. Ook in 2021 bleek 
dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de uitvoering van de Wmo. De tevredenheid is 
constant gebleven ten opzichte van eerdere jaren en op onderdelen toegenomen. De resultaten 
van het cliëntervaringsonderzoek hebben het belang benadrukt van investeren in het vergroten 
van de bekendheid van de gemeente als aanspreekpunt voor zorg en- hulpvragen, de mogelijkheid 
om clientondersteuning te ontvangen en de bekendheid met algemene voorzieningen. 

Werk.Kom voert tevredenheidsonderzoeken uit bij werkzoekenden. In 2021 was het gemiddelde 
rapportcijfer voor de activiteiten van Werk.Kom een 7,7 (in 2020 een 8,1). Vanuit de gecoördineerde 
werkgeversdienstverlening Midden-Limburg (onder andere UWV en Werk.Kom) is in 2021 een 
werktevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder werkgevers. Het WerkgeversServicepunt Midden-
Limburg scoorde hierbij een 8 als gemiddeld rapportcijfer.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin rapporteert per kwartaal over de mening van cliënten over de 
dienstverlening. In 2020 beoordeelt 97% van de cliënten uit Weert de hulpverlening van het CJG 
als voldoende of goed (was 98% in 2019).

Bezwaar en beroep
In 2021 waren er bij de Wmo evenveel bezwaren als in 2020 (beide jaren 16). In 2021 is er één 
inwoner in beroep gegaan. In 2020 waren dat er vier. 
Voor de Participatiewet (inclusief bijvoorbeeld Tozo) waren er 104 bezwaren. Dit waren er minder 
dan in 2020. Toen waren het er 119. 21 keer is een inwoner in beroep gegaan, terwijl dat in 2020 
nog 32 keer is gebeurd. 
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In 2021 is met betrekking tot Jeugdhulp één bezwaar binnengekomen bij de gemeente Weert. In 
20202 waren dat er drie. 

De meerderheid van de bezwaren wordt ongegrond verklaard. 

De Vraagwijzer
De Vraagwijzer is over het algemeen 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, telefoon of aan de balie 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. 

In 2021 zijn 12.809 contacten geregistreerd bij De Vraagwijzer. In 2020 waren dat er 13.636. Er is 
ten opzichte van 2020 een toename zichtbaar in het aantal vragen in het kader van de Wmo. Het 
aantal vragen gerelateerd aan participatie is afgenomen. Als gevolg van de coronamaatregelen was 
er in 2021 weinig contact aan de balie. 96% van de contacten vond telefonisch plaats. 
In het kader van het project clientondersteuning wordt ingezet op het verder vergroten van de 
bereikbaarheid en vindbaarheid van De Vraagwijzer als startpunt voor de zorg- en hulpvraag van 
onze inwoners.  

Aard vragen - procentuele verdeling 2021
15%

47%

38%

Aantal vragen De Vraagwijzer 2021

Participatiewet  6.006

Wmo   4.831

Algemeen / overig  1.972

Totaal   12.809
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WMO

Tot 2021 nam vooral het aantal cliënten toe in de leeftijd tot 59 jaar, dat gebruik maakt van 
begeleiding 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. 

Vanaf 2020 is een toename zichtbaar van het aantal cliënten met de grondslag psychogeriatrie 
(leeftijdsgerelateerde beperkingen). Wegens de coronacrisis vonden voorliggende en algemene 
voorzieningen langere tijd geen doorgang, zoals de huiskamers van de Stichting Dagopvang Weert. 
Om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen heeft hierdoor een groter aantal 75+ers zich 
gewend tot de Wmo voor ondersteuning. De verwachting is dat dit een tijdelijke grotere vraag 
teweeg heeft gebracht.

 

+5%
Aantal cliënten
begeleiding dec 2021, 796 

Zorg in natura: 778 
Persoonsgebonden budget: 18 

Het aantal cliënten met begeleiding op maandbasis is tussen december 2020 en december 2021 
gestegen met 39 (5%). Er waren 49 cliënten (7%) meer met zorg in natura en 10 cliënten minder met een 
persoonsgebonden budget (-36%). 

Het aantal cliënten met begeleiding was gemiddeld in 2021 3% hoger dan in 2020. 

Aantal cliënten begeleiding op peildatum
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1-7-2021    1-1-2022
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Vervolgimplicaties

Invloed ontwikkelingen ggz
Er is geconstateerd dat ambulantisering in de ggz invloed heeft op de mate waarin Wmo 
begeleiding wordt ingezet. In de verwervingsstrategie sociaal domein 20223 zijn diverse 
ontwikkeldoelstellingen opgenomen die gericht zijn op het verbeteren van de afstemming 
tussen ggz behandelaar, toegang en aanbieders.  Vooral ook voor de doelgroep die per 
2022 vanuit beschermd wonen is overgekomen naar de lokale gemeente is afstemming in 
de toegang met ggz aanbieders belangrijk. 

De gemeenten in Midden-Limburg, de zorgverzekeraars en het zorgkantoor werken samen 
op basis van de Samenwerkingsagenda Zorgverzekeraars & Zorgkantoor Midden-Limburg. 
Eén van de onderwerpen van deze agenda is grensvlakproblematiek, problematiek op het 
grensvlak tussen verschillende wet- en regelgeving, waaronder Wmo/Zorgverzekeringswet 
(Zvw). Behandeling ggz maakt onderdeel uit van de Zvw. Ambulante begeleiding kan vanuit 
de Wmo worden verstrekt. De ondersteuning op het grensvlak van het Wmo en de gz krijgt 
hier dus ook aandacht. Grensvlakproblematiek krijgt tevens aandacht in het koplopertraject 
Onafhankelijke Cliëntondersteuning. 

Algemene voorzieningen 
De toename van het gebruik van maatwerkvoorzieningen als gevolg van beperkte 
beschikbaarheid van algemene voorzieningen tijdens de Coronapandemie bevestigt de 
aanname dat de inzet van algemene voorzieningen het beroep op maatwerkvoorzieningen 
kan beperken. In het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m 2023 wordt hier 
aandacht aan besteed. ‘Basis- en algemene voorzieningen versterken en ontwikkelen’ is 
opgenomen als thema in het bijbehorende Regionaal Uitvoeringsplan Sociaal Domein 
2020 t/m 2021. Ook de middelen voor versterking van de lokale sociale basis passen in dit 
kader (zie paragraaf Beschermd Wonen). De bevindingen uit deze rapportage benadrukken 
dat het belangrijk is om op dit thema in te blijven zetten in de komende jaren. 

Ouderen met dementie 
De grootste groep inwoners die gebruik maakt van Wmo begeleiding bevindt zich in 
de leeftijdsgroep 75+. Het aantal ouderen met psychogeriatrische klachten neemt naar 
verwachting in de komende jaren toe, landelijk, maar ook in onze regio. Mantelzorgers 
hebben in de zorg en ondersteuning een steeds centralere rol. In het Regionaal Beleidsplan 
Sociaal Domein 2020 t/m 2023 en het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 
2020-2023 wordt hier middels diverse activiteiten aandacht aan besteed.

3     De verwerving 2022 voor Wmo begeleiding is weliswaar uitgesteld, maar de inhoud van de verwervingsstrategie blijft van kracht.
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Deze stijging wordt veroorzaakt door de landelijke 
invoering van het abonnementstarief per 2019. 
Met het abonnementstarief is de hoogte van 
de eigen bijdrage die een inwoner betaalt voor 
de Wmo niet meer afhankelijk van inkomen en 
vermogen. Hierdoor is er landelijk sprake van 
een aanzuigende werking. Toename is vooral 
zichtbaar binnen de hogere inkomensklassen.

Aantal cliënten HbH op peildatum
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+5%Aantal cliënten hulp 
bij het huishouden 
december 2021
1.447 

1-7-2021    1-1-2022

Het aantal cliënten met hulp bij het huishouden op 
maandbasis is tussen december 2020 en december 
2021 gestegen met 71 (5%). Er waren 82 cliënten (6%) 
meer met zorg in natura en 11 cliënten minder met 
een persoonsgebonden budget (25%). Het aantal 
cliënten met hulp bij het huishouden was gemiddeld 
in 2021 6% hoger dan in 2020. 

Zorg in natura: 1.414
Persoonsgebonden budget: 33 

Vervolgimplicaties
De stijging van het aantal cliënten hulp bij het huishouden is het gevolg van landelijke 
regelgeving. Een aantal gemeenten heeft als reactie hierop een inkomenstoets ingevoerd 
bij de Wmo, maar is hierop teruggefloten door de minister. In het regeerakkoord wordt 
gesproken over een ‘eerlijkere eigen bijdrage’ voor de hulp bij het huishouden. De invloed 
van een individuele gemeente op dit onderwerp is beperkt. De landelijke ontwikkelingen 
hieromtrent worden op de voet gevolgd.



Jaarrapportage Sociaal Domein 2021  -  pagina 14

4     De aantallen met betrekking tot woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen wijken af van eerdere rapportages. Voorheen werd het gemiddeld aantal  
     voorzieningen in een jaar genoemd, nu het totaal aantal unieke cliënten dat in een jaar van één of meerdere voorzieningen gebruik heeft gemaakt.
5     Aantal inwoners met een pas in december 2021.

Een daling van het aantal reizigers in het laatste kwartaal van 2020 heeft zich begin 2021 doorgezet 
als gevolg van een nieuwe opleving van het virus. Vanaf maart 2021 is het aantal reizigers geleidelijk 
aan gaan stijgen en topte in juli 2021. Hierna vlakte de stijging af en in september is het weer 
gaan dalen als gevolg van een nieuwe besmettingsgolf. Het aantal inwoners met een pas voor 
Omnibuzz is tussen januari en december 2021 gedaald met 18% tot 1.117. Het aantal mensen dat 
daadwerkelijk heeft gereisd is wel toegenomen ten opzichte van januari 2021.  

In 2021 hadden nagenoeg evenveel cliënten één 
of meerdere rolstoelvoorzieningen als in 2020 
(463). Het aantal cliënten met één of meerdere 
vervoersvoorzieningen is met 3% gestegen ten 
opzichte van 2020 (naar 538). Aan 8% minder 
cliënten is een woningaanpassing verstrekt (201)4. 

Het gebruik van het collectief vervoer van Omnibuzz 
is ook in 2021 beïnvloed door de coronapandemie 
en maatregelen met een remmende werking op de 
mobiliteit. 

Rolstoelen   463
Vervoer   538
Woningaanpassing 201
Omnibuzz   1.1175

Aantal cliënten 2021 
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Participatiewet

-4% Aantal huishoudens met  een uitkering 
eind 2021, 852 
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De daling van het aantal uitkeringsgerechtigden komt voornamelijk doordat de uitstroom naar 
werk is toegenomen als gevolg van een betere arbeidsmarktsituatie. 

852

840
dec. 2021

Het aantal huishoudens met een uitkering6 is gedaald tussen december 2020 en december 2021 met 
4%. Gemiddeld hadden er in 2021 nog wel iets meer huishoudens een uitkering dan in 2020. Vooral in 
de laatste maanden van 2021 was er sprake van een afname. 

6    Het gaat hierbij om uitkeringen in het kader van de Participatiewet, Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen  
    zelfstandigen (Ioaz), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), het Besluit bijstandverlening       
    zelfstandigen (Bbz).
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Redenen beëindiging uitkering (procentueel)
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Oorzaak bij partner

Er zijn in 2021 meer statushouders ingestroomd in een uitkering. In 2020 was de taakstelling 
voor het huisvesten van statushouders niet behaald, die is in 2021 ingelopen. Het hogere aantal 
statushouders is terug te zien in een toegenomen aandeel van jongeren in de uitkering, een hogere 
instroom van statushouders bij Werk.Kom en een groter aantal vergoedingen voor inrichtingskosten 
binnen de minimaregelingen. Er zijn in 2021 ook meer statushouders geplaatst op een betaalde 
baan (dit waren er 44 in 2021 en 21 in 2020).

Personen met een uitkering naar leeftijd (procentueel)

0%       10%                20%         30%  40%          50%

2021

65 jaar en ouder

55 tot en met 64 jaar

45 tot en met 54 jaar

35 tot en met 44 jaar

27 tot en met 34 jaar

jonger dan 27 jaar 

2021
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Instroombeperkende en uitstroombevorderende maatregelen
Ook in 2021 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 2021 zijn er evenveel kandidaten ingestroomd bij Werk.Kom als in 2020, namelijk 241. Er 
was een hogere instroom van statushouders en een lagere van overige uitkeringsgerechtigden. 
Door Werk.Kom zijn in 2021 meer proefplaatsingen gerealiseerd en minder leerwerkplekken 
dan in 2020. Door de coronacrisis zijn werkgevers terughoudend geweest in het aanbieden van 
leerwerkplekken, maar door de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt was er wel meer ruimte 
voor proefplaatsingen.

In 2021 zijn in totaal 193 personen geplaatst op een betaalde baan vanuit Werk.Kom. In 2020 
waren dat er 157. Dit zijn uitkeringsgerechtigden die volledig7of parttime zijn gaan werken, niet-
uitkeringsgerechtigden (Nuggers) en kwetsbare jongeren. De toename van het aantal plaatsingen 
hangt samen met een toename van mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

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 
2021 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 statushouders
- Werkgeversconstructie met detachering vanuit Risse Groep 
- Project Kansrijk in de Wijk 2.0
- Pilots veranderopgave inburgering, vanwege corona verlengd tot medio 2021
- Pilot alleenstaande ouders (Solvare)

Solvare
Omdat er in de gemeente Weert in verhouding tot andere gemeenten meer alleenstaanden 
met kinderen een uitkering ontvangen, is het traject Actie Reactie met Solvare opgezet. In 
september 2020 is een eerste groep gestart met tien deelnemers. Hiervan hebben vijf 
personen inmiddels betaald werk en een persoon vrijwilligerswerk. 

7     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. 
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Handhaving
Er worden diverse onderzoeken uitgevoerd naar uitkeringsfraude. Dit kan plaatsvinden tijdens het 
aanvraagproces of bij een lopende uitkering. In 2021 werden 93 fraudeonderzoeken uitgevoerd. 
In 2020 waren dat er 98. Het grootste deel van de onderzoeken richtte zich op leefvorm en 
inkomensfraude. 37 onderzoeken hebben geleid tot een gevolg voor de uitkering. Deze is 
bijvoorbeeld herzien, niet aangevraagd of beëindigd.

Vervolgimplicaties

Tweede groep alleenstaande ouders (Solvare) 
Op basis van de resultaten in 2021 is een vervolg gegeven aan het traject Actie Reactie met 
Solvare. Er is inmiddels een tweede groep gestart.

Onderzoeken mogelijkheden statushouders.
Er is binnen het uitkeringsbestand een toename zichtbaar van het aantal statushouders. 
Een deel heeft de inburgering afgerond, maar kan zich niet goed redden in de Nederlandse 
taal en is mede daardoor (nog) niet bemiddelbaar richting betaalde arbeid. In 2022 
wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning van deze groep 
uitkeringsgerechtigden.

Resultaten fraudeonderzoeken 2018 2019 2020 2021

Uitkeringsnorm aangepast 4 2 4

Aanvraag afgewezen 2 8 12 4

Aanvragen buiten behandeling gesteld 4 1 4

Aanvraag ingetrokken 2 2 5

Ongewijzigde voortzetting / toekenning 62 46 37 51

Recht op bijstand ingetrokken 
(al dan niet met herziening en terugvordering)

21 28 16 18

Overig (uitkering was reeds beëindigd, 
herziening en terugvordering*, vooronderzoek)

9 34 28 11

Totaal 104 120 98 93

* In zes gevallen was in 2021 sprake van herziening en terugvordering van de lopende uitkering

In 2021 resulteerde uit 13 onderzoeken een terugvordering. Het terugvorderingsbedrag bedroeg 
voor 2021  € 311.800,--.
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Aantal huishoudens met Tozo

Tijdelijke regelingen 

In 2021 is uitvoering gegeven aan een aantal tijdelijke regelingen. 

Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)
De Tozo was een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens 
de coronacrisis. De regeling was 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. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Tozo. De Tozo is in september 2021 geëindigd. Daarvoor is een vereenvoudigde 
BBZ-regeling in de plaats gekomen.
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TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)
De TONK regeling gold van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Deze regeling was bedoeld 
om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen voor huishoudens en 
betrof een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten. In 2021 hebben 25 gezinnen 
gebruik gemaakt van de TONK. De totale uitgaven waren € 53.000,--. 
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Kinderopvangtoeslagaffaire
Ook is in 2021 ondersteuning geboden aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. 
73 personen zijn benaderd door de gemeente. 19 personen hebben daadwerkelijk ondersteuning 
ontvangen, waarvan drie ook financiële ondersteuning hebben gehad. 

Minimaregelingen
In 2021 is meer gebruik gemaakt van minimaregelingen dan in 2020. In totaal maakten 1.991 
huishoudens gebruik van één of meerdere minimaregelingen. In 2020 waren dat er 1.786. 
Meer inwoners hebben bijvoorbeeld de meedoenbijdrage ontvangen en/of een individuele 
inkomenstoeslag ontvangen. Ook het aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan de kledingdagen 
was hoger dan de jaren daarvoor8. De grafiek hieronder geeft het gebruik van een aantal regelingen 
weer.

8     *: 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.

Aantal huishoudens minimaregelingen
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Schulddienstverlening

Vanaf 1 januari 2016 voert de gemeente Weert schulddienstverlening zelf uit. In december 2018 heeft de 
gemeenteraad het beleidsplan ‘Schulddienstverlening Weert 2019 – 2022’ vastgesteld. In het beleidsplan 
zijn de uitgangspunten voor het beleid opgenomen.

 
De gemeente Weert plaatst schulddienstverlening als instrument in de totale aanpak van 
armoedebestrijding. Conform de doelenboom Armoede is schulddienstverlening erop gericht om 
armoede te voorkomen en armoede te bestrijden. Om dat te bereiken richt het team 
schulddienstverlening zich op het voorkomen van (problematische) schulden en hulp bij schulden. 
Daarvoor zoekt het team uitdrukkelijk de samenwerking op met zowel interne als externe partners.

Voorkomen van problematische schulden
Vroegsignalering 
Vroegsignalering is een instrument om inwoners met schulden in een zo vroeg mogelijk stadium 
te bereiken om hen passende ondersteuning te bieden. Weert voert vroegsignalering sinds 2017 
uit, in samenwerking met Algemeen Maatschappelijk Werk. De nieuwe werkwijze is in Weert 
vanaf 1 april 2021 ingebed binnen de werkzaamheden van het Team Schulddienstverlening 
(SDV). Vanaf dat moment wordt samengewerkt met alle wettelijk vastgestelde signaalpartners, 
die betalingsachterstanden van vaste lasten, huur, zorgpremie, energie en drinkwater signaleren. 
Opvolging van signalen vindt in samenwerking met Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-
Limburg plaats. De vorm wordt afgestemd op de ernst van het signaal. Dit varieert van een 
huisbezoek of telefonisch contact tot een brief of een daartoe ontworpen ansichtkaart. 

Van april tot en met december 2021 zijn er 816 meldingen binnengekomen van partners. Bij 27% 
van de meldingen waarbij een contactpoging is gedaan, is contact verkregen met de inwoner. 

Met een preventief, integraal en breed toegankelijk schulddienstverleningsbeleid levert de 
gemeente Weert een bijdrage aan de maatschappelijke participatie van haar inwoners die 
te maken hebben met financiële problemen. 

2021: implementatie gewijzigde wetgeving
2021 heeft in het teken gestaan van de implementatie van de gewijzigde Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs), die per 1 januari 2021 van kracht is. De wetswijzigingen hebben 
het doel om betere ontsluiting van persoonsgegevens mogelijk te maken als middel om 
schuldhulpverlening effectiever te maken en vroegsignalering als wettelijke taak in de wet 
te verankeren. Ook is de toegang van zelfstandigen tot de schuldhulpverlening verduidelijkt. 
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36 inwoners wilden na contact hulp bij hun financiën. Dit betreft 5% van het aantal meldingen 
waarbij een contactpoging is gedaan en komt overeen met het landelijke beeld. 

Pilot Schuldenloket
Tot 1 juli 2021 heeft Weert deelgenomen aan de klankbordgroep van de pilot Schuldenloket. Het 
doel van de pilot was dat inwoners die met de rechtbank Limburg in aanraking kwamen rechtstreeks 
naar schulddienstverlening van de woongemeente konden worden doorverwezen. Ondanks dat 
het aantal verwijzingen beperkt was, is besloten de samenwerking met het Schuldenloket voort te 
zetten. Elke verwijzing is er tenslotte weer één en de investering is beperkt.  

Nederlandse Schuldhulproute
De Nederlandse Schuldhulproute is een landelijk instrument met als doel om mensen met 
geldzorgen in een eerder stadium (digitaal) te bereiken en naar juiste hulp te leiden. In 2021 hebben 
323 inwoners van de gemeente Weert een online test gemaakt. Een deel daarvan klikte door tot 
een persoonlijk advies, afgestemd op het aanbod in de gemeente Weert.  

Open inloopspreekuur en voorlichting 
In het kader van laagdrempelige toegang werkt het team SDV ook op locatie. Zo was het team in 
2021 periodiek aanwezig bij de aanschuiftafels van de Weerter Minimagroep en waren er open 
inloopspreekuren bij het Zelfregiecentrum, Wonen Limburg, het Algemeen Maatschappelijk Werk, 
Werk.Kom, zorgverzekeraar CZ en vanaf 2021 in het Cwartier. Vanwege corona is een aantal 
spreekuren niet doorgegaan. Er hebben 31 contacten plaatsgevonden waarbij een advies aan de 
inwoner is gegeven en/of een traject is gestart.  
Mede vanwege de coronasituatie is er in 2021 extra aandacht besteed aan het bereiken van 
inwoners met geldzorgen. Zo zijn er berichten geplaatst op social media en in Samen Leven in 
Weert. Ook zijn er zowel intern als extern enkele voorlichtingen gegeven. 

Weert Positief
In het kader van Weert Positief werken huisartsen samen met sociaal werkers van Punt Welzijn 
en Algemeen Maatschappelijk Werk, om ervoor te zorgen dat inwoners die zich melden bij de 
huisarts, de juiste ondersteuning ontvangen. Wanneer er sprake is van geldzorgen, wordt de 
inwoner rechtstreeks in contact gebracht met het team SDV.
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Hulp bij schulden
Instroom schulddienstverlening 

Meldingen schulddienstverlening 2019 2020 2021

Aantal meldingen 229  237 201 

Vroegsignalering en preventie 14 9 22 

De Vraagwijzer en rechtstreeks team SDV 118 120 90

Inloopspreekuur 7 4

Bewindvoerder 28 37 24

Interne verwijzing 50 39 34

Externe samenwerkingspartners 19 25 27

Bovenstaande tabel geeft het aantal meldingen weer en hoe iemand in contact is gekomen met 
het team schulddienstverlening. 

In 2021 hebben zich minder inwoners gemeld bij de gemeente voor schulddienstverlening dan 
in de jaren daarvoor. Dit komt overeen met landelijke cijfers en is het directe gevolg van de 
coronasituatie. Schuldeisers hebben vanwege de coronapandemie terughoudend opgetreden. 
Hierdoor voelden mensen mogelijk minder druk om zich te melden. Ook was er sprake van 
steunmaatregelen. Landelijk is de verwachting dat de schuldenproblematiek bij inwoners juist 
is toegenomen en de instroom weer zal toenemen, zeker ook gezien de prijsverhogingen van 
brandstoffen, energie en levensmiddelen. Het blijft een aandachtspunt, zowel landelijk als lokaal, 
om mensen met geldzorgen vroegtijdig in beeld te krijgen en hen goed te kunnen bereiken en 
ondersteunen. 

Trajecten schulddienstverlening

In bovenstaande cijfers is zichtbaar dat er vaker een intensief traject werd ingezet in 2021 dan 
de jaren daarvoor. Informatie en advies is een relatief licht en kort traject, terwijl stabilisatie en 
optimalisatie intensiever zijn. Deels is dit een gevolg van de wetswijziging, waardoor eerder een 
plan van aanpak wordt opgesteld en aanvullende stukken en acties afgehandeld worden in de 
stabilisatiefase. Ook worden doorverwijzingen naar bewindvoering langer gevolgd vanuit een 
traject optimalisatie. 

 Instroom per jaar per traject 2019 2020 2021

Informatie en advies 68 62 16 

Stabilisatie 63 54 80 

Optimalisatie 1  1 13 
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Processen en resultaten lopende trajecten 2019 2020 2021

Start treffen minnelijke schuldregeling 41 45 43

Saneringskrediet 12 19 12

Minnelijke schuldregeling getroffen 31 18 23

Heronderzoeken 104 99 89

Wettelijke schuldregelingen 2019 2020 2021

WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) 20 9 9

Dwangakkoord 7 7 7

Moratorium 6 1 1

Voorlopige voorziening 1 0 0

Het valt op dat de gemiddelde schuldenlast van de personen met een actief traject is gestegen. In 
2020 was de gemiddelde schuldenlast € 31.000,-- met gemiddeld 9 schuldeisers. In 2021 was dit 
€ 37.000,-- met gemiddeld 10 schuldeisers.

Trajecten kunnen kortdurend zijn, maar de meeste trajecten schulddienstverlening nemen 3 tot 4 
jaren in beslag. Binnen de trajecten wordt een groot aantal instrumenten ingezet, van budgetbeheer 
tot nazorg. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van het aanbod van ketenpartners, zoals Stichting 
Urgente Noden en Algemeen Maatschappelijk Werk.
 
Kenmerken cliëntbestand
Onderstaande tabel geeft een beeld van het cliëntenbestand met een schuldregeling, waarbij 
opvalt dat het grootste deel van cliënten alleenstaand is en 67% een uitkering heeft. De helft 
daarvan ontvangt een uitkering in het kader van de Participatiewet.
 

Kenmerken 
cliëntenbestand 2021

Leeftijdsklasse   
18-25 jaar 6%
26-45 jaar 46%
46-65 jaar 42%
66 jaar en ouder 6%
Leefvorm   
Alleenstaand 67%
Alleenstaande met kind(eren) 15%
Samenwonend / 
gehuwd zonder kinderen 9%
Samenwonend / 
gehuwd met kinderen 9%
Inkomen  
Uitkering 67%
Inkomen uit arbeid 33%
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Ondernemers
In de gewijzigde Wgs is expliciet geregeld dat schuldhulpverlening ook openstaat voor 
zelfstandigen. Er hebben zich in 2021 11 ondernemers gemeld. Vanuit het Schuldenlab Weert zijn 
twee regisseurs in 2021 extra opgeleid om ondernemers beter te kunnen ondersteunen bij hun 
schuldenproblematiek. 

Beëindigingsredenen lopende trajecten
Hieronder staan de beëindigingsredenen vermeld van trajecten die zijn afgesloten. In 2021 zijn 313 
cliënten in een traject geweest.
 
Beëindigingsredenen 2019 2020 2021

Positief beëindigd 43 62 42

Negatief beëindigd 35 38 23

Schulddienstverlening niet langer passend of noodzakelijk 2  2  6

Beëindigd op verzoek cliënt 23  12  9

Beëindigd wegens verhuizing/overlijden 1 4 2

Vervolgimplicaties
In 2021 is veel aandacht besteed aan de implementatie van de gewijzigde Wgs. In 2022 
vraagt dit verdere aandacht, waarbij landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Ook wordt 
er aandacht besteed aan kwalitatieve verbetering van de processen. Tot slot blijft de 
aandacht groot voor het bevorderen van de zichtbaarheid van schulddienstverlening en 
bewustwording bij interne en externe partners, om zo mensen met geldzorgen zo vroeg 
en goed mogelijk te bereiken. 
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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.

Gespecialiseerde Jeugdhulp
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 (GI’s) betreffen het gedwongen kader 
 (jeugdbescherming en jeugdreclassering), crisisdienst jeugd en Veilig Thuis (advies- en 
 meldpunt geweld en kindermishandeling).
•  ADHD is een psychische stoornis. Kenmerken zijn impulsief gedrag, 
 concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden. 
• Jeugdzorg Plus (JZ+) 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.

Het aantal jeugdigen uit de gemeente Weert dat wordt begeleid bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin blijft in lijn met 2020, terwijl het aantal jeugdigen in de gespecialiseerde Jeugdhulp toeneemt. 
Binnen alle percelen is sprake van een toename van het aantal jeugdigen, behalve voor ADHD. 

Hieronder wordt het aantal jeugdigen in hulp vanaf 2018 weergegeven voor de gemeente Weert. 
Eén jeugdige kan vaker kan voorkomen in de cijfers, omdat een jeugdige ondersteuning binnen 
meerdere percelen kan ontvangen. 

 
 

 

Aantal jeugdigen in hulp 2021
Centrum voor jeugd en gezin:   858
Gecertificeerde instellingen: 100
Gespecialiseerde jeugdhulp: 1.306
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Aantal Jeugdigen in hulp 2018 2019 2020 2021

Centrum voor Jeugd en Gezin 909 909 853 858

Jeugdhulp voor jeugd met beperking/Jeugd- en opvoedhulp 294 336 351 385

Jeugd ggz (inclusief dyslexie) 647 711 727 792

Diensten gecertificeerde instellingen 85 92 93 100

ADHD 90 89 84 63

Jeugdzorg Plus 2 2 2 5

Landelijke transitiearrangement 6 7 10 12

Persoonsgebonden budget 48 48 46 49

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het aantal meldingen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in 2021 zat in dezelfde lijn als 2020. 
Het aantal mensen dat zelf de weg naar het CJG vindt stijgt ten opzichte van 2020. De wachttijden 
voor jeugdigen waren langer dan gebruikelijk. In het vierde kwartaal 2021 kon de helft van de 
jeugdigen binnen zes weken terecht. Voor de andere helft bedroeg de wachttijd zeven weken of 
langer. Van invloed hierop is met name de werkdruk, die mede veroorzaakt wordt door het moeilijk 
ingevuld krijgen van vacatureruimte als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Het team werkte 
als gevolg hiervan met onvolledige formatie. Voor het CJG heeft het prioriteit om de formatie op 
sterkte te krijgen.

Interesse in preventieactiviteiten blijft ook in 2021 hoog, waarbij het grootste gedeelte van de 
preventieactiviteiten in 2021 digitaal is aangeboden.

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking / Jeugd- en opvoedhulp
Het aantal jeugdigen binnen dit perceel is met 10% (34) toegenomen binnen de gemeente Weert 
ten opzichte van 20209. De uitgaven voor dit perceel zijn in totaal met € 215.000,-- (5%) gestegen, 
wat deels wordt veroorzaakt door indexering van de tarieven10. De uitgaven voor verblijfszorg zijn 
nagenoeg gelijk gebleven (+€ 9.000,--). De kosten voor de ambulante hulpverlening zijn gestegen 
met € 206.000,--. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door een groot gezin met vijf 
kinderen waarvoor de gemeente verantwoordelijk werd.  

Wachttijden 
4e kwartaal 2021 
CJG

0 t/m 2 weken   23%
3 t/m 4 weken  16%
5 t/m 6 weken 11%
7 weken of langer 50%

9       Cijfers zijn geactualiseerd ten opzichte van de jaarrapportage 2020. 
10     In 2021 zijn de tarieven geïndexeerd met 3,3% voor verblijfsproducten en 3,8% voor ambulante hulpverlening. 
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Jeugd ggz
Het aantal jeugdigen binnen de Jeugd ggz binnen de gemeente Weert is met 65 (9%) gestegen 
ten opzichte van 2020. De uitgaven stegen harder dan het aantal cliënten en indexering11, namelijk 
met € 680.000,-- (21%). Dit is het gevolg van hogere gemiddelde kosten per cliënt binnen de 
ambulante hulpverlening als gevolg van verzwaring van zorg. Daarnaast zijn ook de uitgaven voor 
verblijfszorg toegenomen. Sinds 2018 is er sprake van stijgende gemiddelde kosten per cliënt 
binnen de Jeugd ggz. Mogelijk heeft ook corona hier in 2021 een invloed gehad. Deze invloed 
is niet te onderbouwen met cijfers, maar het Centrum voor Jeugd en Gezin constateert wel een 
verzwaring van psychische klachten als gevolg van corona, zoals depressies en angsten.

Jeugdzorg Plus
Jeugdzorg Plus betreft intensieve zorg, met hoge kosten per jeugdige. In Weert zijn de uitgaven 
in 2021 meer dan verdriedubbeld ten opzichte van 2020, de kosten waren € 420.000,-- hoger. 
Begin 2021 was sprake van een grote instroom, wat deze kostenstijging veroorzaakte. Vanaf het 3e 
kwartaal is de dalende lijn ingezet. Door de hoge kosten per jeugdige kunnen de uitgaven binnen 
dit perceel sterk fluctueren. 

Vervolgimplicaties
Binnen de jeugdhulp en met name binnen de Jeugd ggz is er sprake van een stijging 
van het aantal jeugdigen, verzwaring van zorg en meer jeugdigen die specifieke, dure 
ondersteuning ontvangen. Deze trend is al langere tijd zichtbaar en is onder andere reden 
geweest om diverse activiteiten in gang te zetten, zoals ook opgenomen in het Regionaal 
uitvoeringsplan Sociaal Domein 2020 t/m 2021. Deze activiteiten zijn er veelal op gericht 
om te voorkomen dat jeugdigen jeugdhulp nodig hebben en wanneer dat wel zo is, zo tijdig 
mogelijk passende ondersteuning in te zetten, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.

Een aantal voorbeelden is in het hoofdstuk ‘ontwikkelingen sociaal domein’ benoemd, 
zoals de pilot POH-Jeugd bij de huisarts en de pilot lokale behandelteams. In de eerste 
helft van 2022 vindt besluitvorming plaats over de voortgang van deze pilots.

11      In 2021 zijn de tarieven geïndexeerd met 3,3% voor verblijfsproducten en 3,8% voor ambulante hulpverlening.
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Financiën
 
 
Tot 2021 werden de (berekende) rijksmiddelen voor de decentralisaties apart gehouden en kwamen 
afwijkingen ten gunste of laste van de reserve sociaal domein. Vanaf 2021 is deze koppeling 
losgelaten en is de reserve sociaal domein opgeheven. In deze paragraaf worden de grootste 
uitgavenposten toegelicht.

WMO

Na een stijging van de uitgaven tot 2019 zijn de afgelopen jaren de uitgaven voor Wmo begeleiding 
nagenoeg stabiel, terwijl het aantal cliënten is gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een daling van 
de gemiddelde kosten per cliënt vanaf 2019, ondanks een indexering van de tarieven.

Maatwerkvoorzieningen begeleiding
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Wmo Hulp bij het huishouden 
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De uitgaven voor hulp bij het huishouden zijn de afgelopen jaren gestegen door een toename van 
het aantal cliënten en indexering van de tarieven.

ZIN     PGB
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Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen
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De uitgaven voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen zijn in totaal 2% hoger in 2021 
dan in 2020. Er is een verschuiving zichtbaar tussen rolstoelen en vervoersvoorzieningen 
(zoals scootmobielen). Dit komt doordat de gemeente vanaf maart 2021 gebruik maakt van 
een andere hulpmiddelenleverancier. De tarieven voor rolstoelen zijn gemiddeld lager en voor 
vervoersvoorzieningen hoger dan voorheen.  

Participatiewet
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. Het aantal 
uitkeringsgerechtigden Participatiewet is gemiddeld gezien toegenomen ten opzichte van 2020. 
Loonkostensubsidie is een instrument om personen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon 
kunnen verdienen aan een baan te helpen. Uitstroom van personen met loonkostensubsidie is nihil, 
omdat een loonwaarde van 100% vaak niet haalbaar is voor deze personen. Hieronder worden de 
uitgaven van de afgelopen jaren weergegeven.

Uitgaven BUIG

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rolstoel          Vervoer          Woon
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Participatie re-integratie
Naast de BUIG ontvangt de gemeente voor uitvoering van de Participatiewet middelen via het 
gemeentefonds.  
•  De rijksbijdrage voor de Sociale Werkvoorzieningsindicatie (Sw-indicatie). Voor 2021 bedraagt 
 deze bijdrage ruim € 9,2 miljoen die volledig is doorbetaald aan De Risse voor de uitvoering van 
 de Wet sociale werkvoorziening. Een deel van dit bedrag betreft coronacompensatie. In 2020 
 betrof de rijksbijdrage € 8,7 miljoen.
•  De re-integratiemiddelen om uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar werk en de begeleiding 
 van de doelgroepen uit de Participatiewet. Naar aanleiding van de coronacrisis hebben gemeenten 
 extra middelen gekregen voor de extra kosten en inkomstenderving. Er werd een flinke toename 
 van de instroom in de uitkeringen verwacht. De toename was echter beperkt, waardoor met de 
 reguliere middelen en personeel de dienstverlening op peil is gehouden. Dit heeft geleid tot een 
 budgettair voordeel van € 235.000,-- in 2021. De totale uitgaven bedroegen in 2022 € 1.261.576,--.

Uitgave minimaregelingen  (in euro’s)
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De uitgaven voor minimaregelingen stijgen als gevolg van een groter aantal deelnemers, met name 
bij de meedoenbijdrage, kledingdagen en inrichtingskosten. De uitgaven voor inrichtingskosten 
stijgen als gevolg van instroom van statushouders. 

Jeugdhulp
De uitgaven in de gemeente Weert voor Jeugdhulp zijn gestegen ten opzichte van 2020 met in 
totaal 15%12. Ook in de andere gemeenten in Midden-Limburg West zijn de uitgaven toegenomen, 
in de gemeente Leudal met 13% en in de gemeente Nederweert met 15%. Voor een deel is dit 
het gevolg van indexering van de tarieven13. De grootste kostenstijging in de gemeente Weert was 
zichtbaar binnen de Jeugd ggz, als gevolg van een stijging van het aantal jeugdigen, hogere kosten 
per jeugdige en hogere uitgaven voor verblijfszorg. Ook binnen met name de percelen Jeugdzorg 
Plus en het Landelijk Transitiearrangement stijgen de kosten. Dit betreft zeer specialistische 
ondersteuning met hoge kosten per jeugdige, waardoor de uitgaven sterk kunnen fluctueren. In 
het algemeen is er sprake van een stijging van het aantal jeugdigen, verzwaring van zorg binnen 
de ggz en meer jeugdigen die specifieke, dure ondersteuning ontvingen in 2021 dan eerdere jaren.

2016  2017  2018          2019           2020 2021
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Ontwikkeling totale uitgaven Jeugdhulp gemeente Weert

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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12       De genoemde percentages kunnen afwijken van de jaarrekening, door de manier waarop facturatie, subsidie en persoonsgebonden budgetten aan  
       jaren zijn toegewezen.
13      Voor verschillende vormen van ondersteuning is sprake van verschillende percentages voor indexering, maar voor de grootste uitgavenposten 
       betrof de indexering 3,8%. 

Ontwikkeling uitgaven per perceel 2018 t/m 2021
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