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1 Algemeen beeld 
 

1.1 Inhoud 
 

Voor u ligt de jaarrapportage sociaal domein 2020. In deze rapportage ligt de nadruk op de drie 
decentralisaties. Er zijn aparte hoofdstukken gewijd aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), de Participatiewet en de Jeugdhulp. Ook over andere gemeentelijke taken die niet tot de drie 
decentralisaties behoren, maar hier wel raakvlakken mee hebben, wordt gerapporteerd. 
Schulddienstverlening maakt bijvoorbeeld ook onderdeel uit van de rapportage. Omwille van de 
leesbaarheid is het in deze rapportage opgenomen in het hoofdstuk Participatie, al maakt het daar in 
de praktijk geen onderdeel van uit.  

In het algemeen worden de cijfers in de rapportage in een context geplaatst door de cijfers vanaf 
2016 weer te geven. In een aantal gevallen is voor minder jaren gekozen vanwege de 
overzichtelijkheid en beschikbaarheid van vergelijkbare cijfers. 

In dit inleidende hoofdstuk worden de algemene ontwikkelingen binnen het sociaal domein 
beschreven. Ook wordt hier gerapporteerd over De Vraagwijzer en klachten, bezwaar en beroep, 
omdat deze het hele sociale domein betreffen. Tevens wordt in dit hoofdstuk een algemeen financieel 
beeld gegeven. Hoofdstuk 2 geeft de rapportage Wmo weer. Hoofdstuk 3 betreft de Participatiewet, 
inclusief schulddienstverlening. Tot slot bevat hoofdstuk 4 een samenvatting van de rapportage 
Jeugdhulp. De volledige regionale jaarrapportage Jeugdhulp is als bijlage toegevoegd. 
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1.2 Ontwikkelingen sociaal domein 
 

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. Op diverse plekken in de rapportage lees je dit terug. Een 
aantal belangrijke onderwerpen wordt in dit algemene deel uitgelicht.  
 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
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 er de mogelijkheid tot een lening voor 
bedrijfskapitaal van €10.000,-- om in het bedrijf te investeren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de Tozo. In de rapportage Participatie 2020 (hoofdstuk 3) is meer te lezen over het 
gebruik in de gemeente Weert van deze regeling.  
 
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 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/of ontslagen zoveel mogelijk worden voorkomen. 
 
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 plaats zullen vinden 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 
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gezamenlijk hiervoor een aanjager beschikbaar. De experimenteerregeling maakt het handelen 
conform de gedeelde waarden van gemeenten en partners financieel 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 VNG en het rijk hebben een transformatiefonds Jeugdhulp ingesteld, waaruit voor de regio Midden-
Limburg West (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. Deze verevening was bedoeld om risico’s op financiële tekorten in de Jeugdhulp te 
verminderen op basis van solidariteit. 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 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 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 ministerie van VSW 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.   
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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.  

Cliëntervaring 

Ook in 2020 is op diverse manieren cliëntervaring gemeten.  

Jaarlijks vindt er een cliëntervaringsonderzoek Wmo plaats in de gemeente Weert1. 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 

                                                           
1 Dit is een verplichting die in de wet is opgenomen. In 2020 is gerapporteerd over het cliëntervaringsonderzoek 
dat betrekking had op 2019. Resultaten over het cliëntervaringsonderzoek over 2020 worden in het najaar van 
2021 bekend. 
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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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1.3 De Vraagwijzer 
 

 
De Vraagwijzer en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
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. Daarnaast verzorgt het CJG themabijeenkomsten, 
workshops, lezingen, cursussen en gastlessen. 

 
 
In 2020 zijn 13.636 contacten geregistreerd bij De Vraagwijzer. Dat zijn er meer dan in 2019. Toen 
waren het er 13.433.  
 

 
 
Het aandeel van de Participatiewet is het grootst (52%). Er is een toename zichtbaar van het aantal 
vragen in het kader van de Participatiewet en Wmo. Enerzijds komt dit door een andere manier van 
registreren, waardoor nu vragen onder Participatiewet en Wmo zijn geregistreerd, die voorheen onder 
algemeen/overig geregistreerd werden. Anderzijds zijn ook diverse vragen binnengekomen over 
bijvoorbeeld de Tozo-regeling. 
 
Het aantal contacten is toegenomen, ondanks het feit dat het aantal baliecontacten wegens de 
coronamaatregelen aanzienlijk minder was. Vrije inloop was niet meer mogelijk. Wel was het mogelijk 
om op afspraak langs te komen bij De Vraagwijzer. Het grootste deel van de contacten is hierdoor 
telefonisch verlopen (88%). 12% van de contacten vond plaats via de balie, waar dit in 2019 nog 44% 
betrof. Tevens vindt e-mailcontact plaats. Dit is niet op vergelijkbare wijze geregistreerd en is daarom 
in onderstaande grafiek achterwege gelaten. 
                

 
 

Aantal vragen De Vraagwijzer 2016 2017 2018 2019 2020

Participatiewet 6.463 5.857 5.353 6.538 7.078

Wmo 3.437 3.553 3.331 4.436 4.655

Algemeen / overig 3.791 3.127 3.390 2.459 1.903

Totaal 13.691 12.537 12.074 13.433 13.636
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) beantwoordt vragen van ouders en kinderen in het kader van 
preventieactiviteiten. Daarnaast verzorgt het CJG themabijeenkomsten, workshops, lezingen, 
cursussen en gastlessen. In 2020 zijn hiervoor digitale alternatieven ontwikkeld. Deze zijn positief 
ontvangen en worden in de toekomst voortgezet. In totaal hebben in 2020 met deze activiteiten op 
Midden-Limburgse schaal 10.152 contacten plaatsgevonden. Daarvan betrof het in 342 gevallen een 
individuele vraag. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 4 van de regionale rapportage Jeugdhulp. 
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1.4 Klachten, bezwaar en beroep 
 
 
Klachten, bezwaar en beroep 
In de uitvoering van de Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp kunnen meningsverschillen ontstaan 
tussen de gemeente en haar inwoners. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het ‘hoe’ en het 
‘wat’. Meningsverschillen over het ‘hoe’, zoals de wijze van communicatie, kunnen zich uiten als 
klacht. Meningsverschillen over het ‘wat’, de inhoud van het besluit, kunnen zich uiten als bezwaar. 
Wanneer iemand het niet eens is met de beslissing op het bezwaar, is het mogelijk om in beroep te 
gaan bij de rechtbank. 

 
 
Het aantal bezwaren en beroepschriften is gestegen ten opzichte van 2019, maar blijft relatief laag in 
vergelijking met de grote aantallen cliënten. Het aantal bezwaren binnen het onderdeel Participatie is 
gestegen. Dit heeft waarschijnlijk verband met het toegenomen aantal aanvragen voor een uitkering en 
afwijzingen van aanvragen. Een groot aandeel van de bezwaren betrekking heeft op de afwijzing van 
de aanvraag van een uitkering. Binnen de Wmo is er verschillende malen bezwaar ingediend tegen de 
afwijzing van een aanvraag voor hulp bij het huishouden.  

Hieronder worden de ontwikkelingen per wet getoond. 

 

 

*Hierin wordt ook een klein aantal zaken meegenomen met betrekking tot de 
Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW), het Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo) en schulddienstverlening. 
 

 

Een minderheid van de afgehandelde bezwaren werd gegrond verklaard. Voor Wmo was dit 31% en 
voor de Participatiewet 19%. Voor Jeugdhulp wordt hier gezien het kleine aantal niet over 
gerapporteerd. 
 
Klachten omtrent de Jeugdhulp komen binnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
Jeugdhulpaanbieders en het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit wordt verder toegelicht 
in de regionale rapportage Jeugdhulp.   

Wmo 2018 2019 2020

Klachten 4 3 4

Bezwaren 14 14 16

Beroepschriften 3 2 4

Participatie* 2018 2019 2020

Klachten 4 2 2

Bezwaren 74 88 119

Beroepschriften 16 24 32

Jeugdhulp 2018 2019 2020

Bezwaren 1 1 3

Beroepschriften 0 5



Jaarrapportage 2020 

 

PAGINA 10 

  
  

 

1.5 Financiën 
 
 
Middelen sociaal domein 
De gemeente ontving van het rijk tot en met 2018 middelen via de integratie-uitkering sociaal domein 
voor Wmo begeleiding, Jeugdhulp en Participatie (re-integratie uitkeringsgerechtigden, re-integratie 
nieuwe doelgroepen en Wet Sociale Werkvoorziening). Met ingang van 2019 zijn deze middelen 
grotendeels toegevoegd aan de algemene uitkering. De gemeente Weert heeft de beschikbare 
middelen voor de drie decentralisaties in 2019 en 2020 zelf 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.  
 
De Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) betreft het inkomensdeel van 
de Participatiewet. Dit budget wordt ingezet voor uitkeringen en loonkostensubsidies.  
 

 
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%) 
 
De stand van de reserve sociaal domein bedraagt per 31 december 2020 in de conceptjaarrekening 
2020 € 3,8 miljoen. 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 (€ 1,1 miljoen) op basis van eerdere besluitvorming overgeheveld naar de algemene 
reserve. 

 

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

In de volgende hoofdstukken worden de financiële resultaten per onderwerp toegelicht en worden ook 
de financiële resultaten behandeld op de onderwerpen die niet tot de drie decentralisaties behoren. 
Uitvoeringskosten hebben betrekking op zowel Wmo als Jeugdhulp en komen daarom hier aan bod.   
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Uitvoeringskosten Wmo en Jeugd 
Van het budget voor Wmo nieuwe taken en het budget voor Jeugdhulp was voor 2020 in totaal 
€ 1.100.000,-- gereserveerd voor uitvoeringskosten. Er is € 1.070.000,-- uitgegeven.  
 
De uitvoeringskosten bevatten voornamelijk structurele uitgaven voor bijvoorbeeld: 
 consulenten / regisseurs 
 beleidscapaciteit 
 contractmanagement en inkoop 
 business control en informatieanalyse 
 De Vraagwijzer 
 ICT 
 administratie en facturatie 
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2 Rapportage Wmo 2020 
 

Samenvatting 
 
Deze rapportage geeft een beeld van de uitvoering van de Wmo in 2020, met een focus op de 
maatwerkvoorzieningen. In 2020 is uitvoering gegeven aan diverse maatregelen om de 
zorgcontinuïteit gedurende de coronacrisis zoveel mogelijk te waarborgen.  

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. Met betrekking tot de grondslagen is een toename zichtbaar binnen de categorieën 
psychiatrisch en psychogeriatrisch. 

 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. 

 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. 

 
Ontwikkeling financiën 
 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 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. Ook waren ze hoger dan begroot.   

 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 
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.  
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2.1 Inleiding 
 

Kader 
2020 is het eerste uitvoeringsjaar van het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m 2023. Een 
belangrijk onderdeel van het beleid in het sociaal domein is het versterken van preventie, de 
basisvoorzieningen2 en de algemene voorzieningen3. Hierdoor kunnen problemen (deels) voorkomen 
worden, wordt het welzijn van inwoners vergroot en kan de inzet van individuele 
maatwerkvoorzieningen afnemen.  
 
Binnen dit kader behandelt deze rapportage de maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen 
blijven grotendeels buiten beschouwing. Ook de toegang tot beschermd wonen blijft buiten 
beschouwing, omdat deze tot en met 2021 is gemandateerd aan centrumgemeente Venlo.  

 
Coronacrisis 
In paragraaf 1.2 is op hoofdlijnen aangegeven welke maatregelen in 2020 zijn getroffen om de 
zorgcontinuïteit voor de inwoners gedurende de coronacrisis zoveel mogelijk te waarborgen. Hieronder 
is een schema weergegeven met de Wmo-gerelateerde afspraken.  
 
Onderwerp Looptijd  Toelichting Stand van zaken 
Continuïteit van 
financiering 

1 maart t/m 30 juni ‘20 Aanbieder ontvangt garantieomzet om 
omzetdaling als gevolg van vraaguitval 
te voorkomen.  

Er is in totaal  
€ 70.000,-- betaald 
aan zeven 
aanbieders. 

Meerkosten 1 maart t/m 31 dec. ‘20 
Verlengd t/m 31 dec. ‘21 

Aanbieders kunnen geconfronteerd 
worden met meerkosten om aan de 
richtlijnen van het RIVM te voldoen. 
Het rijk compenseert de gemeenten 
voor deze meerkosten.  

Er is in totaal  
€ 4.600,-- betaald 
aan vier aanbieders. 
Collegebesluit dd 30 
maart 2021. 

Effecten na corona 
(uitgestelde vraag) 

Vanaf 2020 Door uitstel van zorg wordt een 
toename van het beroep op de Wmo 
verwacht, doordat ondersteuning naar 
achter wordt verplaatst en mogelijk 
zwaardere ondersteuning nodig is. Het 
rijk compenseert de gemeenten. 

Uitstel van zorg 
wordt niet apart 
geregistreerd, zie 
paragraaf 2.2.3. 

Persoonsgebonden 
budgetten 

1 maart t/m 30 juni ‘20 
 
 
1 maart t/m 31 dec. ‘20 

 Niet-geleverde zorg mocht worden 
gedeclareerd om de continuïteit te 
borgen.  

 Regeling Extra Kosten Corona (EKC-
regeling): meerkosten kunnen 
worden vergoed. 

Er is geen gebruik 
gemaakt van deze 
regeling. 

Collectief vervoer 
(Omnibuzz) 

1 maart t/m 30 juni ‘20 In het belang van continuïteit heeft 
Omnibuzz 80% van de normale 
vervoerskosten betaald aan 
vervoerders en zijn aanpassingen om 
aan de richtlijnen te voldoen vergoed. 

Per saldo zijn de 
uitgaven lager dan 
begroot, zie 
paragraaf 2.3.3. 

Eigen bijdrage 1 april t/m 31 mei ‘20 Wmo-cliënten hoefden van rijkswege 
twee maanden geen eigen bijdrage te 
betalen. Het rijk stelt compensatie 
beschikbaar. 

Zie paragraaf 2.4. 

Rechtmatigheid 2020 Door bovenstaande maatregelen kan 
het zijn dat baten en lasten niet in 
overeenstemming zijn met contracten 
en wetgeving. Een aanbieder krijgt 
bijvoorbeeld een aanvulling tot de 
garantieomzet, zonder dat hier een 
prestatie tegenover staat.  

Landelijke richtlijn 
toegepast in 
jaarverantwoording. 

 

                                                           
2 Basisvoorzieningen zijn plekken waar inwoners van nature komen, meestal gebonden aan hun levensfase: 
consultatiebureau, kinderopvang, scholen, verenigingen, Algemeen Maatschappelijk Werk en dergelijke. 
3 Algemene voorzieningen zijn een vorm van ondersteuning zonder verwijzing, maar men moet er wel om vragen: 
eetpunten in de wijk, huiskamers van de Stichting Dagopvang Weert, De Vraagwijzer en dergelijke. 
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Leeswijzer 
De rapportage geeft een toelichting op het proces van toegang tot de Wmo-maatwerkvoorzieningen. 
Hierin wordt ingegaan op het aantal meldingen, aanvragen en toekenningen in de jaren 2018 tot en 
met 2020. Daarna wordt de ontwikkeling van kosten weergegeven per onderdeel binnen de Wmo.  
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2.2 Indicatoren per fase 
 
Deze rapportage is opgebouwd aan de hand van het proces van toegang tot de Wmo: 

1. Informatie en advies 
2. Melding en gesprek 
3. Aanvraag 
4. Levering en evaluatie van maatwerkvoorziening 

 
2.2.1 Informatie en advies 

Vragen met een relatie tot de Wmo komen in de meeste gevallen binnen bij De Vraagwijzer. Het gaat 
hierbij om het eerste contact van een inwoner met de gemeente in het kader van de Wmo. Dit 
gebeurt telefonisch, aan de balie of via e-mail. Het aantal Wmo-gerelateerde vragen was 4.655 in 
2020. Dit is een toename ten opzichte van 2019. Toen waren het 4.436 vragen.  

De vraag van de inwoner wordt verhelderd en indien mogelijk wordt de inwoner verwezen en/of 
overgedragen aan een hulpverlener die buiten de maatwerkvoorzieningen Wmo om in staat is de 
inwoner bij te staan. Dat kan bijvoorbeeld via een algemene voorziening als een huiskamerproject of 
een maaltijdservice. 

2.2.2 Melding en aanvraag  

Als een inwoner niet voldoende ondersteund wordt met een algemene voorziening, vindt een melding 
plaats. De gemeente verricht vervolgens onderzoek middels het gesprek. Als blijkt dat een 
maatwerkvoorziening nodig is of verlenging of wijziging van de bestaande maatwerkvoorziening aan 
de orde is, volgt een aanvraag.  

Onderstaande tabel geeft het aantal meldingen en aanvragen weer van 2016 tot en met 2020. Zowel 
het aantal meldingen als aanvragen is in 2020 lager dan in 2019. Tijdens de eerste coronagolf was 
een dip zichtbaar in het aantal meldingen. Daarna is het aantal weer aangetrokken. 

      
 

2.2.3 Levering en evaluatie 
 

Nadat de gemeente een aanvraag toekent kan de cliënt gebruik maken van één of meerdere 
maatwerkvoorzieningen. Deze voorzieningen betreffen begeleiding, hulp bij het huishouden en woon-, 
rolstoel- en vervoersvoorzieningen. Levering vindt plaats in de vorm van zorg in natura (waarbij de 
gemeente de ondersteuning inkoopt) of als persoonsgebonden budget (pgb) (waarmee de cliënt zelf 
de ondersteuning inkoopt). Bij begeleiding en hulp bij het huishouden vindt minstens eenmaal 
gedurende de looptijd van de voorziening een tussentijdse evaluatie plaats. 

In de volgende paragrafen wordt per soort voorziening ingegaan op het aantal cliënten, de opbouw 
van het cliëntenbestand, de leveringsvorm en de intensiteit van ondersteuning.  
 
2.2.3.1 Begeleiding 
 
 
Wmo begeleiding 
Begeleiding is ondersteuning die mensen nodig hebben bij activiteiten in het dagelijks leven die 
gericht zijn op zelfredzaamheid en meedoen in de maatschappij. De begeleiding kan individueel, in 
groepsverband of in combinatie worden aangeboden. Ook kortdurend verblijf is een vorm van 
begeleiding en kan worden ingezet als vorm van respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten. Zorg in 
natura wordt geleverd binnen één van negen profielen. De keuze voor een profiel wordt gebaseerd 
op de grondslag van de beperking en de benodigde intensiteit en complexiteit van de ondersteuning 
om het afgesproken resultaat te bereiken.  
 

2016 2017 2018 2019 2020

Meldingen 1.270 1.574 1.408 1.611 1.407

Aanvragen 826 1.086 976 1.102 1.044
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De tabel hierboven geeft het aantal cliënten weer met een toekenning voor Wmo begeleiding in de 
jaren 2016 tot en met 2020. Bij aanvang van 2020 waren er 728 cliënten. In 2020 is dit aantal met 29 
cliënten (4%) toegenomen tot 757 cliënten per 31 december 2020. Het aantal cliënten is minder 
gegroeid dan in 2019, toen het aantal cliënten met 12% toenam. In 2020 was de instroom lager dan 
in 2019 en de uitstroom hoger. De belangrijkste reden van de toegenomen uitstroom is dat een 
voorziening bij afloop vaker niet is verlengd. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat de 
geformuleerde resultaten behaald zijn en de cliënt geen ondersteuning meer nodig had. 
 
De ontwikkeling van de cliëntaantallen vanaf 2016 wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek.  
De grafiek illustreert tevens de verhouding tussen zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden 
budgetten (pgb). Het aantal cliënten met een persoonsgebonden budget is tussen 1 januari 2020 en 
31 december 2020 met vijf afgenomen. Wel is sprake van een stijging van de gemiddelde hoogte van 
de persoonsgebonden budgetten. 
 

 
 

Opbouw cliëntenbestand 
 
Leeftijd en grondslag 
In het eerste halfjaar van 2020 was voornamelijk sprake van een stijgend aantal cliënten in de 
leeftijdsgroep tot 39 jaar. Ook steeg het aantal cliënten met een psychiatrische grondslag. In het 
tweede halfjaar stabiliseerde het aantal binnen deze groep cliënten. Mogelijk is deze stabilisatie een 
tijdelijk effect dat verband houdt met de coronapandemie. De toename van het aantal cliënten in deze 
groep past bij de trend van de ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en 
wachtlijsten voor de GGZ waarbij Wmo begeleiding wordt ingezet ter overbrugging. Tevens vindt er 
doorstroom plaats vanuit beschermd wonen. Voor deze cliënten heeft de gemeente Weert in 2020 
middelen ontvangen vanuit de gemeente Venlo.  
 
In het tweede halfjaar van 2020 is sprake van een toename van het aantal cliënten boven de 80 jaar. 

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

2016 465 219 137 547

2017 547 255 167 635

2018 635 250 236 650

2019 650 286 208 728

2020 728 270 241 757

Begeleiding cliënten met toekenning
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Ook nam het aantal cliënten met de grondslag psychogeriatrie (leeftijdsgerelateerde beperkingen) toe. 
Wegens de coronacrisis zijn veel voorliggende 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.  
 
Tot slot is een lichte daling zichtbaar in 2020 van het aantal cliënten met de grondslagen verstandelijk 
gehandicapt en lichamelijk gehandicapt. Mogelijk is hier sprake van een tijdelijke afname en is men 
wegens de coronacrisis afwachtend geweest om zich te melden.    
 
Onderstaande grafieken tonen de ontwikkeling van het aantal cliënten verdeeld naar leeftijdscategorie 
en grondslag4 in 2018 tot en met 2020.  
 

 
 

 
 
Intensiteit ondersteuning 
Trends over de intensiteit van ondersteuning zijn nog niet uit de cijfers af te leiden. Er wordt pas 
relatief kort met profielen gewerkt, vanaf 2018, en er hebben sindsdien wijzigingen plaatsgevonden in 
de manier waarop profielen werden toegekend. Gemiddelde kosten per cliënt kunnen gebruikt worden 
als indicator voor de intensiteit van ondersteuning, maar zijn ook afhankelijk van inkoop en tarifering. 

                                                           
4 Voor 15% van de cliënten is de grondslag niet geregistreerd, omdat dit nog niet zo lang wordt vastgelegd. Er is 
geen reden aan te nemen dat dit invloed heeft op het algemene beeld.  
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In 2020 hadden de coronamaatregelen hier ook een beperkte invloed op. Gemiddeld werd in 2020 per 
cliënt € 8.360,-- op jaarbasis gefactureerd.  
 
2.2.3.2 Hulp bij het huishouden 
 
 
Hulp bij het huishouden  
Hulp bij het huishouden wordt hoofdzakelijk geleverd in de vorm van profielen. Voor een aantal 
producten die weinig voorkomen wordt gewerkt met uren: 
 Profiel A schoon en leefbaar huis 
 Profiel B schoon en leefbaar huis, schone was 
 Profiel C schoon en leefbaar huis, schone was, regie en instructie 
 Uren voor verzorgen van maaltijden 
 Uren voor thuis zorgen voor kinderen 
 

 

 
 

De tabel hierboven laat het aantal cliënten zien met een toekenning voor hulp bij het huishouden 
(hbh) in 2016 tot en met 2020. Het aantal cliënten is tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 
gestegen met 143 cliënten (12%). Deze stijging houdt verband met de invoering van het 
abonnementstarief. Voorheen was de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen. 
Vanaf januari 2019 betaalt een huishouden een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van € 19,--5 
per maand, ongeacht hoeveel Wmo-voorzieningen het huishouden gebruikt. Met name voor de hogere 
inkomens betekent dit een (forse) verlaging van de eigen bijdrage. Hierdoor is er sprake van een 
aanzuigende werking. Inwoners die voorheen een particuliere hulp in het huishouden hadden, melden 
zich hiervoor nu bij de Wmo. Uit de monitor abonnementstarief6 blijkt dat landelijk het aantal cliënten 
met hulp bij het huishouden in 2019 met 13% is gestegen. De stijging in de gemeente Weert komt 
overeen met dit landelijke beeld. Op dit moment zijn nog geen betrouwbare landelijke cijfers over 
2020 beschikbaar. 

                                                           
5 Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd waren al uitgezonderd van de eigen bijdrage en 
zijn dit nog steeds. 
6 Monitor abonnementstarief Wmo, tweede rapportage – 2020, Significant Public, 30 september 2020.  
 

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

2016 1213 127 188 1152

2017 1152 203 288 1067

2018 1067 252 221 1097

2019 1097 344 206 1235

2020 1235 369 226 1378

Hbh cliënten met toekenningen
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Bovenstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer van het aantal cliënten hulp bij het huishouden en 
de verdeling tussen zorg in natura en persoonsgebonden budgetten. Het aantal cliënten met een 
persoonsgebonden budget is met acht afgenomen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020. 

Opbouw cliëntenbestand 
 
Leeftijd 
Wanneer nader wordt ingezoomd op het cliëntenbestand, valt op dat het aantal cliënten in de 
leeftijdscategorie 60 tot 79 jaar is toegenomen. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het 
aantal cliënten verdeeld naar leeftijdscategorie van 2018 tot en met 2020. 
 

 

Inkomen 
Met name binnen de hogere inkomenscategorieën is een stijging van het aantal cliënten met hulp bij 
het huishouden zichtbaar. Hieronder is de verdeling van het aantal huishoudens per inkomensklasse 
weergegeven voor de jaren 2017 tot en met 20197. Over 2020 zijn nog geen gegevens beschikbaar. 
 

                                                           
7 Bron: www.monitorabonnementstarief.nl, inkomensgegevens zijn vanwege privacy niet bekend bij de gemeente. 
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Intensiteit ondersteuning 
Voor het grootste deel van de cliënten (72%) betreft hulp bij het huishouden alleen het zorgen voor 
een schoon en leefbaar huis. Bij 24% van de cliënten wordt daarnaast ook de was verzorgd. Een klein 
deel (3%) ontvangt ook regie en instructie. Uren voor het verzorgen van maaltijden en het thuis 
zorgen voor kinderen worden heel beperkt ingezet. 
 
De verdeling in de profielen en producten is sinds de introductie in 2018 nauwelijks veranderd. 

 

2.2.3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen 
 
 
Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen 
Vanuit de Wmo worden hulpmiddelen verstrekt, zoals een traplift, badkameraanpassing, rolstoel of 
scootmobiel. Ook is er sprake van collectief vervoer (Regiotaxi), verzorgd door Omnibuzz.  
 

 
Woonvoorzieningen 
In 2020 zijn er meer grote woonvoorzieningen verstrekt dan in 2019. In 2019 hebben vijf 
woningaanpassingen boven de € 5.000,-- plaatsgevonden. In 2020 waren dit elf stuks, waarvan de 
gemiddelde kosten per voorziening ook hoger waren dan in 2019. Het beeld in 2020 komt overeen 
met dat van 2018. Het aantal (grote) woningaanpassingen fluctueert jaarlijks. Wel lijkt ook bij de 
woonvoorzieningen een effect van het abonnementstarief zichtbaar, waardoor meer inwoners zich 
melden bij de Wmo.  
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Rolstoelen 
In 2020 zet de groei in het aantal rolstoelen zich voort, zij het minder sterk dan in 2019. In 2020 
maakten zo’n 2% meer cliënten gebruik van een rolstoel dan in 2019. Er werden daarnaast meer dure 
rolstoelen verstrekt, omdat er sprake is van zwaardere problematiek. Rolstoelen zijn vrijgesteld van 
het abonnementstarief. 
 
Vervoersvoorzieningen 
Het aantal individuele vervoersvoorzieningen, zoals scootmobielen, is gestegen in 2020 met ruim 10% 
op jaarbasis. Ook dit is waarschijnlijk een effect van het abonnementstarief.  
 
Het aantal cliënten met een pas voor het collectief vervoer van Omnibuzz is gedaald in de gemeente 
Weert met 3% tussen begin en eind 2020. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de coronacrisis en komt 
overeen met het beeld in andere gemeenten. De coronacrisis heeft een grote invloed op het gebruik 
van het Omnibuzz vervoer. In 2020 is in de gemeente Weert 50% gereisd van het aantal zones dat 
vooraf was begroot. Ook dit percentage komt overeen met de overige gemeenten. 



Jaarrapportage 2020 

 

PAGINA 22 

  
  

 

2.3 Financiën 

Eerst wordt ingegaan op de financiële situatie met betrekking tot de taken Wmo die vanaf 2015 door 
de gemeente worden uitgevoerd (begeleiding). Daarna komen de Wmo-taken aan bod die daarvoor 
ook al tot het takenpakket van de gemeente behoorden (hulp bij het huishouden, woon-, rolstoel- en 
vervoersvoorzieningen).  

2.3.1 Begeleiding Wmo  

Tot en met 2018 ontvingen gemeenten middelen van het rijk voor de gedecentraliseerde taken Wmo 
middels de integratie-uitkering sociaal domein Wmo. Vanaf 2019 is deze integratie-uitkering 
opgenomen in de algemene uitkering. De gemeente Weert berekent voor 2020 welk deel van de 
algemene uitkering zij beschikbaar heeft voor Wmo begeleiding. Afwijkingen ten opzichte van de 
beschikbare middelen worden in de jaarrekening verrekend met de reserve sociaal domein8.  

De beschikbare middelen zijn gestegen en de uitgaven gedaald. De beschikbare middelen voor 2020 
bedragen op basis van de decembercirculaire 2020 € 8,2 miljoen (€ 7,9 miljoen in 2019). De uitgaven 
in 2020 waren € 8,1 miljoen (€ 8,4 miljoen in 2019). Hierdoor ontstaat een positief financieel resultaat 
over 2020 van € 86.000,-- In 2019 was het resultaat € 515.000,-- negatief.  

 

         * Budget op basis van decembercirculaire 2020 

Het budget voor begeleiding wordt besteed aan maatwerkvoorzieningen (76% van de uitgaven), 0e en 
1e lijnsvoorzieningen (16%) en uitvoeringskosten (8%). Ontwikkelingen op deze onderdelen worden 
hieronder nader toegelicht. 

2.3.1.1 Wmo begeleiding Maatwerkvoorzieningen  

Het grootste deel van uitgaven voor maatwerkvoorzieningen wordt gedaan voor zorg in natura. 
Persoonsgebonden budgetten maken maar een klein onderdeel uit van de uitgaven. Onderstaande 
grafiek toont de bedragen voor begeleiding die zijn uitgegeven in 2016 tot en met 2020. 

                                                           
8 De reserve sociaal domein wordt  vervolgens per 31 december 2020 opgeheven, zie verder paragraaf 1.5. 
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De uitgaven voor maatwerkvoorzieningen zorg in natura waren in 2020 nagenoeg gelijk aan 2019. Het 
aantal cliënten is weliswaar gestegen, maar de gemiddelde kosten per cliënt waren in 2020 lager dan 
in 2019. Naast de facturatiegegevens zoals in de grafiek weergegeven, hebben zes aanbieders in 
totaal € 67.000,-- ontvangen als onderdeel van de afspraken om zorgcontinuïteit te behouden 
gedurende de coronacrisis (zie paragraaf 2.1). In 2020 is een bedrag van € 170.000,-- van de 
gemeente Venlo ontvangen ten behoeve van cliënten die doorgestroomd zijn van beschermd wonen 
naar begeleiding vanuit de gemeente Weert. Dit bedrag is niet in mindering gebracht op de bedragen 
in de bovenstaande grafiek, maar zorgt per saldo in 2020 voor lagere uitgaven dan in 2019.  

De uitgaven voor persoonsgebonden budgetten zijn met € 42.000,-- gestegen. Dit is het gevolg van 
gemiddeld hogere budgetten per cliënt dan in 2019.   

2.3.1.2 Wmo begeleiding 0e en 1e lijnsvoorzieningen  

Onder 0e en 1e lijnsvoorzieningen vallen voornamelijk uitgaven voor algemene voorzieningen. 
Uitgaven zijn bijvoorbeeld gedaan voor Inloop GGZ, formele cliëntondersteuning door het AMW, 
mantelzorgondersteuning, het Zelfregiecentrum en diverse eetpunten. De uitgaven waren in 2020  
€ 130.000,-- lager dan in 2019. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat Weer(t) Actief in 2020 
niet meer projectmatig vanuit de Wmo is gefinancierd en in de reguliere dienstverlening is 
opgenomen. Voorheen werd hier € 100.000,-- aan uitgegeven.   

2.3.1.3 Uitvoeringskosten  

Vanuit het budget voor Wmo nieuwe taken is een bedrag van € 638.000,-- gereserveerd voor 
uitvoeringskosten Wmo nieuwe taken en Jeugdhulp. Dit gaat vooral om structurele uitgaven.  

De uitgaven waren € 99.000,-- lager dan in 2019. Toen zijn er incidentele uitgaven gedaan voor de 
optimalisering van het toegangsproces. 

2.3.2 Hulp bij het huishouden 

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. In de tussenrapportage 2020 is de begroting aangepast. De uitgaven 
worden afgezet tegen deze bijgestelde begroting. 
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Bovenstaande grafiek geeft de uitgaven voor hulp bij het huishouden weer in 2016 tot en met 2020. 
De kosten zijn gestegen ten opzichte van 2019 met € 508.000,-- (14%). De stijging tussen 2018 en 
2019 bedroeg eveneens 14%. Dit komt overeen met het landelijke beeld. In 2019 waren de uitgaven 
voor hulp bij het huishouden landelijk 13% hoger dan in 20189.  Dit wordt grotendeels veroorzaakt 
door de stijging van het aantal cliënten. Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd met 4,4% ten 
opzichte van 2019. Gemeenten dienen een reële prijs voor de Wmo-ondersteuning te betalen, zoals 
vastgelegd in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële prijs Wmo. De uitgaven zijn in 2020 
€ 65.000,-- hoger dan de bijgestelde begroting in de tussenrapportage 2020. Het was vooraf lastig de 
gevolgen van het abonnementstarief voor hulp bij het huishouden precies in te schatten. Daarnaast 
wordt dit ook gecompenseerd door hogere inkomsten uit eigen bijdragen (zie paragraaf 2.4). 
 
2.3.3 Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen 
  
 

 
 
De totale uitgaven voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen waren in 2020 € 253.000,-- (17%)  
hoger dan in 2019. In bovenstaande grafiek zijn de uitgaven afgezet tegen het budget. De 
belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder per onderdeel weergegeven. 
- Woonvoorzieningen: door relatief veel (grote) woningaanpassingen waren de uitgaven in 2020  

€ 136.000,-- hoger dan in 2019 en € 5.000,-- hoger dan de bijgestelde begroting 2020. 

                                                           
9 De groeiende druk van het sociaal domein, BDO, maart 2021. 
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- Rolstoelvoorzieningen: Door de stijging van het aantal cliënten, duurdere typen rolstoelen en 
indexering waren de uitgaven in 2020 € 53.000,-- hoger dan in 2019, maar nagenoeg gelijk aan 
de bijgestelde begroting 2020. 

- Vervoersvoorzieningen:  
o Door de stijging van het aantal cliënten en indexering waren de uitgaven voor individuele 

voorzieningen (zoals scootmobielen) in 2020 € 55.000,-- hoger dan in 2019 en  
€ 18.000,-- hoger dan begroot.  

o De kosten voor het collectief vervoer van Omnibuzz zijn per saldo € 81.000,-- lager dan 
begroot: € 113.000,-- lagere kosten aan Omnibuzz, maar ook € 32.000,-- lagere 
inkomsten uit eigen vervoersbijdragen. De kosten waren daarmee in 2020 in totaal iets 
hoger dan in 2019 (€ 9.000,--). De uitgaven aan Omnibuzz waren lager, maar er stonden 
ook minder inkomsten van eigen vervoersbijdragen van de gebruikers tegenover. Dit komt 
doordat er minder gebruik is gemaakt van het collectief vervoer door de coronacrisis. 
Ondanks dit lagere gebruik heeft Omnibuzz wel 80% van de normale vervoerskosten 
betaald aan de vervoerders in het belang van continuïteit en landelijke richtlijnen hierover. 
Ook zijn kosten vergoed om het vervoer aan te passen aan de richtlijnen.  
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2.4 Abonnementstarief Wmo (eigen bijdrage) 
 
 
Abonnementstarief Wmo (eigen bijdrage) 
Tot 2019 betaalde men een inkomensafhankelijke bijdrage voor gebruik van de Wmo. Vanaf 1 
januari 2019 is dit veranderd en is het landelijke abonnementstarief van kracht, waarbij elk 
huishouden nooit meer dan € 19,-- per maand mag betalen als bijdrage in de kosten Wmo. In de 
gemeente Weert betaalde een huishouden in 2019 € 15,75 per periode van vier weken op basis 
van de verordening Wmo. Vanaf 2020 is dit € 19,-- euro per maand, conform het landelijke 
tarief. Dit komt overeen met € 17,50 per periode van vier weken en betekent dus een stijging 
ten opzichte van 2019. 
 
Gemeenten worden vanuit het gemeentefonds gecompenseerd voor lagere inkomsten uit eigen 
bijdragen en een toegenomen vraag naar ondersteuning, al lijkt deze compensatie de gestegen 
kosten niet volledig te dekken. Er is een landelijke monitor abonnementstarief om de 
consequenties van de invoering van het abonnementstarief te volgen10.  
 

 
Onderstaande grafiek laat de inkomsten uit de eigen bijdragen zien, afgezet tegen de bijgestelde 
begroting.  
 

 
 

De inkomsten uit het abonnementstarief waren in 2020 € 4.000,-- lager dan in 2019 en wijken 
hiermee nauwelijks af van 2019. In verband met de coronacrisis heeft het rijk cliënten twee maanden 
vrijgesteld van het abonnementstarief. De gemeenten zijn dekkend gecompenseerd voor de 
misgelopen inkomsten. De compensatie is in de grafiek hierboven niet opgenomen. Ondanks deze 
vrijstelling weken de inkomsten nauwelijks af van 2019. Dit is het gevolg van: 
 Er waren meer cliënten in 2020 dan in 2019, wat een positief effect heeft op de inkomsten uit 

eigen bijdragen. 
 Cliënten betaalden in 2020 een hoger bedrag per maand dan in 2019, zoals in het kader hierboven 

toegelicht, wat een positief effect heeft op de inkomsten uit eigen bijdragen.  
 In 2020 heeft er vanuit het CAK een proceswijziging plaatsgevonden. Hierdoor is het vanaf 2020 

mogelijk om de inkomsten beter toe te wijzen aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Een 
eigen bijdrage die een klant over december 2020 betaalt, komt in 2021 binnen bij de gemeente. 
In de oude systematiek werd deze bijdrage aan 2021 toegerekend. Nu is deze toegewezen aan 
2020. Hierdoor is in 2020 eenmalig een extra maand aan inkomsten opgenomen.  

                                                           
10 Zie voetnoot 6 en 7. 
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3 Rapportage Participatie 2020 
 

Samenvatting 
 
Het aantal huishoudens dat een uitkering ontvangt is voor het eerst sinds 2016 gestegen. Het aantal 
is gestegen met 15 huishoudens (2%). 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 zijn op de arbeidsmarkt.  

Naast de reguliere uitkeringen heeft de gemeente Weert in 2020 aan 723 ondernemers een Tozo-
uitkering verstrekt. Van deze ondernemers hebben er 76 gebruik gemaakt van een lening voor 
bedrijfskapitaal. 

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. Door de 
contactbeperkende maatregelen als gevolg van corona, hebben sommige activiteiten geen of in 
andere vorm doorgang gevonden. 

In totaal maakten 1.786 huishoudens gebruik van één of meerdere minimaregelingen in 2020. In 
2019 waren dat er 1.820. De daling is in lijn met het op jaarbasis gemiddeld lagere aantal 
huishoudens met een uitkering. 

De uitgaven voor uitkeringen waren lager dan begroot, omdat het aantal uitkeringsgerechtigden 
minder gestegen is dan begroot. De uitgaven voor loonkostensubsidies waren hoger dan begroot. Ook 
waren de beschikbare middelen vanuit de BUIG hoger dan begroot.  

Voor 2020 is berekend welk bedrag uit de algemene uitkering beschikbaar was voor participatie, 
onderdeel re-integratie. De uitgaven waren lager dan dit beschikbare bedrag. Dit positief financieel 
resultaat op participatie is verrekend met de reserve sociaal domein.  

Ook 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. 
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3.1 Inleiding 
 
De impact van de contactbeperkende maatregelen voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid is 
groot. Mede door de steunpakketten van de overheid blijft het aantal faillissementen en ontslagen nog 
beperkt. De verwachting is dat op termijn niet alle bedrijven in staat zullen zijn overeind te blijven en 
al hun personeel in dienst te houden. De werkloosheid loopt daarmee op. 

Taskforce Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt 
Om de verbinding en samenwerking in de regio te bewerkstelligen is in 2020 op schaal van Midden-
Limburg plus Cranendonck een Taskforce Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt ingericht. Naast de 
gemeenten zijn UWV, Stichting Keyport, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, 
Werkgevers- en werknemersorganisaties en Onderwijs Midden-Limburg vertegenwoordigd.  
 
Door vanuit de verschillende structuren te werken aan een gecoördineerde aanpak tot in ieder geval 
2022, gericht op economisch herstel en behoud van werkgelegenheid, is in 2020 een integraal plan 
voorbereid. Dit plan biedt mogelijkheden tot een extra pakket aan maatregelen die voldoen aan de 
volgende eisen: 
 De impact op werkloosheid op de korte termijn beperken door zoveel mogelijk extra 

faillissementen en baanverlies te voorkomen; 
 Een postcorona boost voor innovatie, economie en arbeidsmarkt om klaar te zijn voor de 

toekomst; 
 We spelen in op het DNA van de regio en bouwen voort op de sterke fundering die er ligt; 
 Een pakket aan maatregelen dat nauw op elkaar aansluit en waarin de doelen elkaar versterken.  

De maatregelen zijn onderverdeeld over de volgende speerpunten: 
 Circulaire economie 
 Leven Lang Ontwikkelen 
 Mobiele arbeidsmarkt 
 Aantrekken en behouden van jong talent 
 Voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid 
 Steun voor ondernemers 

Relatie met het plan Perspectief op Werk 
Voor de realisatie van het plan Perspectief op Werk is door het rijk een impulsfinanciering van  
€ 1 miljoen aan de arbeidsmarktregio uitgekeerd met de decembercirculaire 2019 en de meicirculaire 
2020. Dit bedrag is toegekend aan de gemeente Roermond. Het ministerie heeft aan de 
arbeidsmarktregio’s gevraagd in het kader van Perspectief op Werk om met de samenwerkende 
partijen te beoordelen of er wijzigingen in het actieplan nodig zijn als gevolg van de coronacrisis. In de 
arbeidsmarktregio Midden-Limburg hebben we ervoor gekozen om de middelen vanuit Perspectief op 
Werk ondersteunend en faciliterend te laten zijn aan de benodigde aanpak voor de postcorona 
arbeidsmarkt. Hiervoor is op basis van een postcorona plan van aanpak een Doe-Agenda opgesteld 
waar met name in 2021 en 2022 uitvoering aan wordt gegeven.  
 
Pilots veranderopgave inburgering 
Voor wat betreft de integratie en participatie van statushouders hebben we in 2020 uitvoering 
gegeven aan het beleids- en actieplan opvang en integratie van statushouders en de pilots 
veranderopgave inburgering: één pilot met als thema brede intake en plan inburgering en participatie 
(PIP) en één pilot met als thema duale trajecten. De pilot loopt door in 2021. 
 
Leeswijzer  
Eerst wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling en de opbouw van het uitkeringsbestand en de Tozo 
(3.2). Vervolgens wordt nader ingezoomd op de instroom (3.3) en de maatregelen die worden 
genomen om instroom te beperken (3.4). In paragraaf 3.5 worden cijfers omtrent uitstroom toegelicht 
en in paragraaf 3.6 worden de maatregelen beschreven die uitstroom bevorderen. De inspanningen en 
resultaten op het gebied van handhaving in 2020 worden toegelicht in paragraaf 3.7. Vervolgens 
wordt aandacht besteed aan de minimaregelingen die de gemeente Weert beschikbaar heeft (3.8). 
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Paragraaf 3.9 bevat de evaluatie van schulddienstverlening. Tot slot wordt het financiële plaatje 
toegelicht in paragraaf 3.10.  
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3.2 Uitkeringsbestand 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
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). Ze voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de 
coronacrisis onder het sociaal minimum daalt. Tevens bestaat er de mogelijkheid tot aanvraag van 
een lening voor bedrijfskapitaal van € 10.000,-- om in het bedrijf te investeren. 
 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Tozo. In 2020 hebben in totaal 723 
ondernemers gebruik gemaakt van de Tozo. Van deze ondernemers hebben er 76 gebruik gemaakt 
van de lening voor bedrijfskapitaal. Onderstaande tabel laat het gebruik zien van de 
achtereenvolgende Tozo-regelingen. Het gebruik van Tozo 2 was lager, omdat in die periode sprake 
was van versoepelingen van de coronamaatregelen. Daarnaast was bij Tozo 2 en 3 sprake van een 
partnerinkomenstoets, terwijl dit bij Tozo 1 nog niet het geval was. Dit betekent dat bij Tozo 2 en 3 
het inkomen van de partner werd meegeteld voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de 
uitkering. 

Overigens is in het vervolg van de rapportage de Tozo buiten beschouwing gelaten.  

 

Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden 
Het aantal huishoudens dat een uitkering ontvangt van de gemeente Weert is voor het eerst in jaren 
gestegen, zoals zichtbaar in onderstaande grafiek. Ten opzichte van eind 2019 waren er 15 
huishoudens (2%) meer met een uitkering11. Gemiddeld ontvingen in het jaar 2020 nog wel minder 
huishoudens een uitkering dan in 2019. 

 

                                                           
11 De aantallen wijken mogelijk enigszins af van de jaarrekening 2020 door het moment van rapporteren. In 2021 
kunnen nog registraties over 2020 plaatsvinden. Over voorgaande jaren is de stand zoals gepresenteerd in de 
jaarrapportage aangehouden, ook als daarna nog wijzigingen hebben plaatsgevonden. 

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
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In 2020 was er meer instroom en vooral minder uitstroom dan in 2019. De coronacrisis is hierop van 
invloed geweest. In de paragrafen 3.3 tot en met 3.6 wordt ingezoomd op de instroom en uitstroom 
en de maatregelen die genomen worden om de instroom te beperken en uitstroom te bevorderen.  

 

Het grootste gedeelte van de uitkeringsgerechtigden12 bevindt zich in de leeftijdscategorie 45 tot en 
met 64 jaar. De stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden ten opzichte van eind 2019 vindt plaats 
binnen alle leeftijdscategorieën, behalve de categorie 65+.  

 

De grootste groep uitkeringsontvangers betreft alleenstaanden. Het aantal uitkeringen stijgt ten 
opzichte van 2019 binnen alle leefvormen, behalve de (echt)paren met kinderen.  

 

 
 
 
 
 

                                                           
12 Leeftijd van de persoon binnen het huishouden op wiens naam de uitkering staat.  

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

2016 1003 341 309 1035

2017 1035 242 308 969

2018 969 235 278 926

2019 926 211 269 868

2020 868 230 215 883

Aantal huishoudens met uitkering
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Verdeling van het cliëntenbestand in trajectvorm 
Na een intake wordt de uitkeringsgerechtigde ingedeeld in één van zes categorieën, zoals 
weergegeven in onderstaande figuur13.   
 

 

107 uitkeringsgerechtigden hebben volledige ontheffing van de arbeids- en re-integratieverplichtingen. 
Deze personen zijn duurzaam niet plaatsbaar op de arbeidsmarkt op basis van een medisch 
onderzoek. Dit aantal is de afgelopen jaren niet gedaald. Uitstroom bij deze groep kan alleen door 
natuurlijk verloop gerealiseerd worden, zoals verhuizing en het bereiken van de AOW-gerechtigde 
leeftijd.  

105 uitkeringsgerechtigden zijn niet in staat loonvormende arbeid te verrichten en hebben geen 
groeipotentieel. Wel zijn ze in staat vrijwilligerswerk te verrichten (maatschappelijke participatie). 
Hiervoor worden zij begeleid door de gemeente. Deze groep is licht gedaald, mogelijk door natuurlijke 
uitstroom. 

199 uitkeringsgerechtigden zijn tijdelijk niet plaatsbaar (beheer tijdelijk). Dit kan zijn door medische 
problematiek, maar het kunnen ook bijvoorbeeld alleenstaande ouders zijn die zorgen voor jonge 
kinderen. Het aantal personen in deze categorie is afgenomen, soms door doorstroom naar een 
voortraject richting werk, soms naar volledige ontheffing. 

De meeste uitkeringsgerechtigden, 387, nemen deel aan een voortraject richting werk. Zij zijn nog 
niet direct bemiddelbaar naar werk, maar zullen dit naar verwachting wel zijn na afronding van het 
voortraject. Het aantal personen in deze categorie is gestegen. 

133 uitkeringsgerechtigden zijn bemiddelbaar en volgen een traject bij Werk.Kom gericht op werk. Dit 
aantal is licht gedaald ten opzichte van 2019. 

76 uitkeringsgerechtigden hebben parttime inkomsten uit werk en zijn maximaal belast. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn omdat zij vanwege medische beperkingen niet meer uren inzetbaar zijn. Dit aantal is 
de afgelopen drie jaar nagenoeg stabiel. 

  

                                                           
13 Het gaat hierbij om alle personen in de uitkering, in eerdere grafieken ging het om het aantal huishoudens. 

2017: lichtste kleur 
2018: lichte kleur 
2019: donkere kleur 
2020: donkerste kleur 
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3.3 Instroom in de Participatiewet 

In 2020 zijn 324 aanvragen ingediend. Dit aantal is hoger dan in 2019. 

 

Van de 324 aanvragen zijn er 197 toegekend14. Onderstaande figuur geeft het resultaat van de 
aanvragen weer. Hieruit blijkt dat er in 2020 relatief veel aanvragen afgewezen zijn.  

 

De instroom in de gemeente Weert is gestegen in 2020 ten opzichte van 2019, maar blijft in 
vergelijking met andere gemeenten relatief laag. In 2020 was het instroompercentage in Weert 
gemiddeld 2,3% (2019: 1,9%), in gemeenten met dezelfde grootteklasse was dit 2,7% (2019: 
2,4%)15.  

                                                           
14 Deze cijfers betreffen alleen huishoudens die niet eerder een uitkering hebben gehad. Het aantal 
wijkt hierdoor af van de instroom in de uitkering. 
15 Divosa Benchmark Werk & Inkomen, trendgrafiek gemiddeld instroompercentage  
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3.4 Instroombeperkende maatregelen 
 
Om de instroom in een uitkering te beperken worden diverse maatregelen ingezet. Deze worden in 
deze paragraaf toegelicht. 

Intake aanvraag levensonderhoud 
Elke inwoner die een aanvraag levensonderhoud indient start met een voorlichtingsbijeenkomst over 
de algemene voorwaarden die verbonden zijn aan een uitkering. In verband met de coronacrisis 
hebben er geen voorlichtingsbijeenkomsten meer plaatsgevonden. De procesgang is dan ook 
aangepast zoals hieronder beschreven.  

Inwoners melden zich bij de gemeente voor een uitkering. Ze krijgen een aanvraagpakket toegestuurd 
met daarin onder meer informatie over de rechten en plichten en een uitnodiging voor een 
intakegesprek. In dit gesprek worden elf levensdomeinen uitgevraagd volgens de methodiek van de 
zelfredzaamheidsmatrix. Doel van dit gesprek is een eventuele koppeling te realiseren tussen 
Jeugdhulp, leerplicht, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), schulddienstverlening en Wet 
maatschappelijke ondersteuning. Daar waar nodig worden acties uitgezet en wordt een basis gelegd 
voor het vervolg. In het gesprek wordt ook een snelle check verricht op het recht op uitkering. 
Wanneer deze check positief is krijgt de aanvrager direct een plan van aanpak waarin afspraken 
worden gemaakt op het gebied van re-integratie.  

In het kader van het Armoedebeleid heeft de GGD in samenwerking met gespecialiseerde partners 
(Publab en TRY) een doelgroeponderzoek gedaan naar de ‘Aanvraag bijstandsuitkering’. Het doel van 
het onderzoek was inzicht verkrijgen in welke interventies het meest kansrijk zijn om in te zetten bij 
de doelgroep en het proces van melding/aanvraag tot besluitvorming (klantreis). Het 
onderzoeksrapport wordt begin 2021 aangeboden ter besluitvorming. Hierin staan voorstellen om het 
proces te verbeteren. In 2021 is een start gemaakt om de informatievoorziening aan inwoners die een 
uitkering aanvragen, te verbeteren. Hiervoor is een werkgroep geformeerd. De werkgroep onderzoekt 
ook of er een geschikt alternatief is voor de voorlichtingsbijeenkomst.   
 
Proef max WW project 
In 2020 heeft het max WW project niet plaatsgevonden in verband met de coronacrisis. Wel hebben 
de voorbereidingen plaatsgevonden om dit project vanaf februari 2021 digitaal vorm te geven. Alle 
inwoners waarvan de werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) binnen zes maanden afloopt krijgen het 
aanbod deel te nemen aan het max WW-project. Het traject start met een voorlichting (vier maal per 
jaar) en vervolgens worden deelnemers middels twee contactmomenten per week intensief bemiddeld 
naar werk.  
 
Expeditie ‘Samen op Weg naar Werk’ voor alle werkloze inwoners  
Vanwege de coronacrisis is een expeditie in 2020 geen optie geweest. Wel is er vanuit Werk.Kom in 
2020 onderzocht of we een digitale variant van de banenmarkt konden organiseren in samenwerking 
met Meet de Youngsters. Helaas hebben we moeten concluderen dat dit geen haalbare kaart was, de 
kosten van het inrichten van zo'n platform in combinatie met de digitale vaardigheden van onze 
doelgroep maakten dat ervoor gekozen is om dit niet te organiseren.  

Handhaving 
Nadrukkelijk heeft handhaving aan de poort een rol gespeeld. De regisseurs sociaal domein worden 
hierbij gecoacht en ondersteund vanuit het team handhaving, met als bijkomend doel het bevorderen 
van fraudealertheid. Bij twijfels over de aanvraag wordt de casus in onderzoek genomen. Hierbij valt 
te denken aan het vaker uitvoeren van huisbezoeken. In 2020 hebben 23 onderzoeken 
plaatsgevonden, waardoor 12 uitkeringen niet zijn toegekend.  
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3.5 Uitstroom uit de Participatiewet 

In 2020 zijn 215 uitkeringen beëindigd. In 2019 waren dat er 269. In de volgende grafiek is 
onderscheid gemaakt naar reden beëindiging. Overige redenen voor beëindiging kunnen onder andere 
zijn detentie en overlijden. In 2020 zijn minder uitkeringen beëindigd wegens uitstroom naar werk dan 
in 2019, 2018 en 2017. Een waarschijnlijke oorzaak is gelegen in de coronacrisis. Hierdoor waren de 
kansen op de arbeidsmarkt beperkt. Ook was er minder persoonlijke begeleiding vanuit Werk.Kom bij 
re-integratie.  
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3.6 Uitstroombevorderende maatregelen 
 

In deze paragraaf wordt toegelicht welke maatregelen worden genomen door Werk.Kom en de 
gemeente om uitstroom te bevorderen, al dan niet in samenwerking met partners.  

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.  
 
Instroom Werk.Kom 
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, kan mogelijk komen doordat de doorstroom van onderwijs naar werk minder goed 
verliep wegens de coronacrisis.  

 

Actieve trajecten Werk.Kom 
Per december 2020 waren er bij Werk.Kom 303 actieve trajecten vanuit de gemeente Weert. In 
december 2019 waren dat er 288. Met name het aantal kwetsbare jongeren dat een traject volgt is 
toegenomen.  
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Activiteiten Werk.Kom 
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. Hier heeft de coronacrisis invloed op gehad.   

 

Plaatsingen Werk.Kom op een betaalde baan 
In 2020 zijn in totaal 157 personen geplaatst op een betaalde baan vanuit Werk.Kom. Dit zijn 
uitkeringsgerechtigden die volledig16 of parttime zijn gaan werken, niet-uitkeringsgerechtigden 
(Nuggers) en kwetsbare jongeren. Hieronder is weergegeven hoeveel personen er in totaal per jaar op 
een betaalde baan zijn geplaatst en is onderscheid gemaakt tussen bovenstaande categorieën.  
 

                                                           
16 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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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. Deze worden hieronder genoemd. 
 
Kwetsbare jongeren 
Werk.Kom heeft in 2020 15 kwetsbare jongeren in traject genomen. In 2019 waren dat er 9. 20 
jongeren zijn in 2020 op een baan geplaatst, al dan niet met loonkostensubsidie. Dit is meer dan in 
2019, toen waren dat er 10. 
 
Statushouders 
Het beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders is ook in 2020 in de gemeente 
Weert uitgevoerd met als doel een snelle en doeltreffende integratie van vergunninghouders te 
bewerkstelligen. Bij Werk.Kom zijn in 2020 23 statushouders ingestroomd. Per december 2020 waren 
er bij Werk.Kom 82 statushouders actief in een traject vanuit de gemeente Weert. 19 personen 
hiervan zijn geplaatst op een betaalde baan. 17 personen zijn aan de slag met vrijwilligerswerk en één 
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statushouder is gestart met een opleiding. Daarnaast zijn nog twee statushouders aan een baan 
geholpen die niet uitkeringsgerechtigd waren.  

In het hele proces wordt samengewerkt met diverse partijen en worden activiteiten gelijktijdig 
ingezet. We streven naar een integrale aanpak. Naast de reguliere inburgeringslessen worden 
statushouders sportactiviteiten aangeboden en trainingen zoals omgaan met geld, voorlichting over 
gezondheid en opvoeden. Ook zijn er aanvullende Nederlandse taallessen om de kans op de 
arbeidsmarkt te vergroten.  

 

Parttime ondernemen (PTO) voor uitkeringsgerechtigden  
Voor mensen met een uitkering is het mogelijk om parttime een zelfstandige onderneming op te 
zetten. Waarschijnlijk wegens de coronapandemie waren er in 2020 weinig geïnteresseerden voor 
PTO. In 2020 is één persoon ingestroomd, waardoor er nu drie personen begeleiding ontvangen. Zij 
genereren nu (beperkte) inkomsten en werken aan hun re-integratie.  

Werkgeversconstructie 
Risse Groep heeft een detacheringsfaciliteit voor uitkeringsgerechtigden met een verminderde 
loonwaarde. Dit bevordert de uitstroom vanuit de uitkering naar een betaalde baan. De 
uitkeringsgerechtigde treedt in dienst van De Risse en wordt van daaruit gedetacheerd naar reguliere 
werkgevers. Hiermee worden risico’s voor werkgevers weggenomen, hetgeen de drempel voor 
bedrijven verlaagt om de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden.  
 
In december 2020 worden er voor de gemeente Weert 42 personen gedetacheerd vanuit de 
werkgeversconstructie. In december 2019 waren dat er 33. 

Project Kansrijk in de Wijk 2.0  
‘Kansrijk in de Wijk’ is een samenwerking tussen de gemeenten Nederweert en Weert, 
woningbouwverenigingen en Risse Groep. Samengevat is het centrale doel het activeren en laten 
participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, welke door middel van het leveren van 
een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijken zichzelf en de Participatiesamenleving verder 
ontwikkelen. Er wordt momenteel intensief samengewerkt met PSW en de Widdonckschool en ook SO 
Maaskei sluit zich, nadat zij in Weert zijn gestart, aan. Gedurende 1 à 2 dagen in de week rijden de 
drie partijen in gezamenlijkheid naar klussen. De deelnemers van de drie partijen vermengen zich en 
leren van elkaar. Taken worden onderling verdeeld. Dit heeft erin geresulteerd dat de eerste 
kandidaten konden doorstromen van een arbeidsmatige dagbesteding naar een baan conform de 
Participatiewet. Op de overige dagen van de week voert Kansrijk in de wijk voor diverse afdelingen 
van Gemeente Weert werkzaamheden uit.  

Er hebben in 2020 20 personen vanuit sociale activering danwel vanuit een regulier traject 
deelgenomen aan het project. In 2019 waren dat 29 personen. 5 personen zijn uitgestroomd richting 
betaald werk. Vanwege de coronamaatregelen heeft de bus een groot deel van 2020 met minder 
deelnemers gereden. 

Project Weer(t) Actief! 2.0  
Het pilotproject ‘Weer(t) Actief!’ richtte zich in 2018 en 2019 op cliënten waarbij sprake is van 
psychische, fysieke en/of medische problematiek en die een hulpvraag hebben met betrekking tot 
participatie in de breedste zin van het woord. De dienstverlening die hierbij hoort bevindt zich vaak op 
het snijvlak tussen Wmo en Participatie. Op basis van de pilot is gebleken dat deze aanpak structureel 
wenselijk is. Het project is derhalve onderdeel geworden van de reguliere dienstverlening en indien 
nodig wordt aan inwoners dit aanbod aangeboden.  

Statushouders 2018 2019 2020

Geplaatst op een betaalde baan 34 33 21

Vrijwilligerswerk 40 22 17

Regulier onderwijs 4 3 1
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Pilots Veranderopgave Inburgering 
Om proactief mee te doen aan de voorbereiding van de nieuwe Inburgeringswet heeft gemeente 
Weert zich medio 2019 samen met de gemeenten Nederweert en Cranendonck ingeschreven voor 
twee pilots in het kader van de Veranderopgave Inburgering van het ministerie van SZW; de pilot met 
als thema Brede intake & Plan Inburgering en Participatie (PIP) en de pilot met als thema Duale 
trajecten. Beide pilots zijn gegund. 
 
De pilot Brede intake & PIP richt zich op het vroegtijdig kennismaken, reeds op het AZC, met de 
statushouder die op het punt staat gevestigd te worden in de gemeente, door middel van een brede 
intake. Hierna wordt er een Plan Inburgering & Participatie opgesteld, waarin wordt opgenomen aan 
welke doelen er wordt gewerkt, welke leerroute er in het kader van de inburgering wordt gevolgd en 
hoe de maatschappelijke begeleiding vorm wordt gegeven. Negen statushouders hebben deelgenomen 
aan de pilot Brede Intake & PIP. 

De pilot Duale trajecten geeft vorm aan een aanpak waarin de statushouder zo snel mogelijk aan een 
duaal traject deelneemt; een combinatie van werken en inburgeren. In totaal hebben er 20  
statushouders deelgenomen aan deze trajecten. 
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3.7 Handhaving 
 
Er worden diverse onderzoeken uitgevoerd naar uitkeringsfraude. Dit kan plaatsvinden tijdens het 
aanvraagproces (zie ook paragraaf 3.4) of bij een lopende uitkering.  

Fraudeonderzoeken 
In 2020 werden er in totaal 98 fraudeonderzoeken uitgevoerd in de gemeente Weert door het team 
handhaving. In 2019 waren dit er 120. Het grootste deel van de onderzoeken richtte zich op 
woonfraude en leefvorm. 
 
39 onderzoeken hebben geleid tot een gevolg voor de uitkering, deze is bijvoorbeeld herzien, 
ingetrokken of niet aangevraagd. 

 
* In zes gevallen was in 2020 sprake van herziening en terugvordering 
 
Bovenstaande cijfers leverden de volgende (fictieve) besparing op. In 2020 werden 29 uitkeringen 
afgewezen, buiten behandeling gesteld en ingetrokken. Verder werd in vier onderzoeken de norm 
aangepast. 

Een uitkering kost een gemeente gemiddeld € 14.000,-- per jaar en gemiddeld € 2.900,-- aan 
uitvoeringskosten per jaar17. De (fictieve) besparing (bij twaalf maanden uitkering) is hiermee 
€ 490.100,-- over het jaar 2020 (29 x € 16.900,--). 

Terugvordering 
In 2020 werd in twaalf onderzoeken een terugvordering ingesteld. Het terugvorderingsbedrag bedroeg 
in totaal € 94.994,--. 

Coronapandemie 
De coronapandemie is ook van invloed geweest op de werkzaamheden van de sociale recherche: 

 Er konden tijdelijk geen spreekkamergesprekken worden uitgevoerd; 
 Gedurende de lockdowns konden geen huisbezoeken worden afgelegd; 
 Door medewerkers van de sociale recherche is 425 uur ondersteuning geboden bij de 

uitvoering van de Tozo-regeling. 
 
Themacontrole waterverbruik 
Voor 2020 stond de themacontrole “waterverbruik” op de planning. Bij watermaatschappij WML is een 
overzicht opgevraagd met het waterverbruik van alle uitkeringsgerechtigden. Op basis van het 
verbruik is een lijst gemaakt met afwijkend verbruik. Dit kan een relatief hoog of laag verbruik zijn, 
wat een signaal kan zijn voor hoeveel mensen op een bepaald adres leven. Op basis van deze 

                                                           
17 Onderzoek Berenschot oktober 2019, via https://www.consultancy.nl/nieuws/24796/gemeente-
2900-kwijt-aan-uitvoering-bijstandsuitkering 

 

Resultaten 2018 2019 2020

Uitkeringsnorm aangepast 4 2 4
Aanvraag afgewezen 2 8 12
Aanvragen buiten behandeling gesteld 4 1
Aanvraag ingetrokken 2 2
Ongewijzigde voortzetting / toekenning 62 46 37
Recht op bijstand ingetrokken (al dan niet met herziening en terugvordering) 21 28 16
Overig (uitkering was reeds beëindigd, herziening en terugvordering*, vooronderzoek) 9 34 28
Totaal 104 120 98
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gegevens zou verder onderzoek verricht worden. Vanwege de coronapandemie is echter besloten om 
de themacontrole op een later moment voort te zetten, om huisbezoeken en reisverkeer te beperken. 
 
Bestuurlijke boete 

 
 
Boeteonderzoek vindt plaats als er sprake is van schending inlichtingenplicht met een financieel 
nadeel. Boetes die zijn opgelegd op grond van het boeteregime moeten worden getoetst aan het 
evenredigheidsbeginsel. Een boetebedrag ligt gemiddeld tussen de € 300,00 en € 700,00. Als 
uitgangspunt bij bepaling van de hoogte van de boete geldt: 
 opzet aantoonbaar: 100% van het benadelingsbedrag; 
 grove schuld: 75% van het benadelingsbedrag; 
 geen opzet en geen grove schuld: 50% van het benadelingsbedrag; 
 verminderde verwijtbaarheid op grond van de criteria van artikel 2a Boetebesluit of om een 

andere reden verminderde verwijtbaarheid: 25% van het benadelingsbedrag. 

Vermogenssignalen Inlichtingenbureau 
Vermogenssignalen (kentekens, bankrekeningnummers, inkomsten dienstverband/afkoop pensioen) 
worden periodiek aangeleverd door het Inlichtingenbureau (IB). De ervaring leert dat, na onderzoek, 
dit meestal geen gevolgen heeft voor het recht op een uitkering. Wel volgt met enige regelmaat, na 
onderzoek, aanpassing van het vrij te laten bescheiden vermogen. In 2020 zijn 158 
vermogenssignalen onderzocht. 
 
Maatregelen 
Het recht op een uitkering is altijd verbonden aan de plicht zich in te zetten om weer onafhankelijk 
van de uitkering te worden. Dit betekent dat de hoogte van de uitkering niet alleen afhangt van de 
toepasselijke uitkeringsnorm en de beschikbare middelen van de belanghebbende, maar ook van de 
mate waarin de arbeidsverplichtingen worden nagekomen.  
 
Wanneer de uitkeringsgerechtigde zich niet houdt aan de arbeidsverplichtingen kan een maatregel 
worden opgelegd. De maatregel kan een korting op de uitkering zijn of een waarschuwing. Bij het 
opleggen van een maatregel wordt altijd getoetst aan de ernst van de gedraging, de verwijtbaarheid 
en de persoonlijke omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende. Het betreft 
dus altijd maatwerk. Het doel van de maatregel is niet straffen, maar is er juist op gericht om het 
gedrag van de uitkeringsgerechtigde te sturen en aan te passen.  
De regering is voor een aantal arbeidsverplichtingen van mening dat iedere gemeente hierbij 
eenzelfde lijn moet voeren ten aanzien van het niet nakomen hiervan. Deze verplichtingen zijn 
rechtstreeks benoemd in de Participatiewet en heten geüniformeerde verplichtingen. Een gemeente is 
verplicht om bij het niet nakomen hiervan over te gaan tot het overwegen en opleggen van een 
maatregel. Een voorbeeld van het niet nakomen van een geüniformeerde verplichting is het niet 
aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid. Daarnaast zijn er de niet- 
geüniformeerde verplichtingen. Dit is bijvoorbeeld het geregistreerd staan bij het UWV als 
werkzoekende. Hierbij hebben gemeenten beleidsvrijheid in de voorwaarden en hoogte van de 
maatregel en kunnen dit vastleggen in hun afstemmingsverordening.  
 
In 2020 zijn 25 maatregelen opgelegd, evenals in 2019. In alle gevallen zijn maatregelen opgelegd die 
te maken hadden met verwijtbare gedragingen zoals verwijtbaar ontslag, onvoldoende solliciteren, het 

Boeteonderzoeken 2018 2019 2020

Opgelegde boete 80 33 8
Opgelegde boete (recidive) 3 10 2
Afgezien van boete 5 4 4
Afzien waarschuwing boete 6 1 1
Waarschuwing boete 70 56 72
Abusief 4 13
Totaal 168 117 87
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niet nakomen van gemaakte afspraken, ernstige misdragingen op de werkvloer en het te snel interen 
op vermogen.  
 
In geld uitgedrukt is in 2020 € 17.459,-- aan maatregelen opgelegd. In 2019 was dit € 25.640,--. 
Gemiddeld genomen waren de maatregelen in 2020 dus lager dan in 2019.  
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3.8 Minimaregelingen 

Het minimabeleid ondersteunt erin dat inwoners mee kunnen doen. Het minimabeleid bestaat uit de 
inkomensondersteunende maatregelen op grond van de Participatiewet en de minimaregelingen op 
basis van de Gemeentewet. De volgende regelingen vallen hieronder: 

 Beschermingsbewind 
 Meedoenbijdrage 
 Individuele inkomenstoeslag 
 Inrichtingskosten / huisraad 
 Maaltijdvoorziening 
 Woonkostentoeslag 
 Overbruggingsuitkering 
 Rechtsbijstand / griffiekosten 
 Aanvullende bijstand onder de 21 jaar 
 Kledingdagen 
 Collectieve zorgverzekering voor minima 
 Dieetkosten 
 Individuele studietoeslag 

Er maakten in 2020 1.786 huishoudens gebruik van één of meerdere van deze regelingen. In 2019 
waren dat er 1.820. Er is op deze onderdelen € 2,0 miljoen uitgegeven. In 2019 was dit € 2,1 miljoen. 
Hieronder worden de uitgaven weergegeven voor de regelingen waarvan het meest gebruik gemaakt 
wordt18.  

 

De volgende grafiek geeft het aantal huishoudens weer dat gebruik heeft gemaakt van de voorziening.  

 

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

In de volgende grafiek worden de gemiddelde uitgaven per voorziening per huishouden getoond. 

 

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 
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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.  
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3.9 Schulddienstverlening19  
 
Op 1 juli 2012 is de Wet gemeente schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Gemeenten 
hebben hiermee expliciet de verantwoordelijkheid gekregen om schuldhulpverlening uit te (laten) 
voeren. De wet schrijft maar heel beperkt voor hoe gemeenten de schuldhulpverlening moeten 
uitvoeren, maar dwingt gemeenten wel om er een visie op te formuleren en vast te leggen in een 
beleidsplan. Verder is gesteld dat de schuldhulpverlening ‘integraal’ dient te worden uitgevoerd. Dat 
wil zeggen dat gemeenten niet alleen de schulden moeten aanpakken, maar ook de onderliggende 
oorzaken. Vanaf 1 januari 2016 voert de gemeente Weert schulddienstverlening zelf uit. In december 
2018 heeft de gemeenteraad het beleidsplan ‘Schulddienstverlening Weert 2019 – 2022’ vastgesteld.  

Algemene ontwikkelingen 2020 
De coronacrisis heeft het bevorderen van de zichtbaarheid en bekendheid van schulddienstverlening 
bemoeilijkt. Zo was deelname aan bijvoorbeeld informatiemarkten en het geven van voorlichting aan 
interne en externe partners tijdelijk minder mogelijk. Ook zijn de (inloop)spreekuren op locatie bij de 
ketenpartners conform de geldende richtlijnen geminimaliseerd. Wel zijn inwoners via de reguliere 
communicatiekanalen herhaaldelijk geïnformeerd over de mogelijkheden van ondersteuning door het 
team schulddienstverlening. Ook zijn nog steeds gesprekken met klanten in de spreekkamer gevoerd. 
Dit is conform de landelijke oproep om fysieke loketten voor schulddienstverlening zoveel als mogelijk 
open te houden.  
 
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’. Deze pilot is vanwege de coronapandemie verlengd tot 1 juli 2021. 
Verder is het instrument thuisadministratie in samenwerking met Punt Welzijn, Algemeen 
Maatschappelijk Werk en de gemeente Nederweert gestart onder de vlag ‘Thuisadministratie 
Weerterland’. Daarnaast is intensief gewerkt aan de uitbreiding van wettelijke taken en landelijke 
wijzigingen, te weten wijzigingen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).  

In 2020 is de gemaakte kwaliteitsslag van 2019 verder verankerd. De wettelijke wachttijd van vier 
weken wordt niet overschreden en intakes vinden vrijwel altijd plaats binnen de gemeentelijke 
streeftermijn van twee weken. 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. Alle klanten waarvan het traject 
positief beëindigd wordt, waarbij een saneringskrediet gerealiseerd is of die toegelaten zijn tot de 
WSNP krijgen een nazorgtraject aangeboden. Dit moet leiden tot minder terugval in het oude gedrag 
en minder recidive. 

In het kader van interne voorlichting hebben vijf online bijeenkomsten plaatsgevonden met betrekking 
tot financieel gezonde medewerkers. In samenwerking met de Coördinator Armoedebestrijding heeft 
het management en directie van de gemeente Weert samen met HRM voorlichting gekregen over de 
effecten van financiële problemen op medewerkers en wat je als werkgever in die situatie kunt doen.   

Dienstverlening in cijfers 
Inwoners komen op diverse manieren met het team Schulddienstverlening in contact, zowel via De 
Vraagwijzer als via interne en externe samenwerkingspartners. Het merendeel van de aanmeldingen 
verloopt via de centrale toegang van De Vraagwijzer.  
 

                                                           
19 Omwille van de leesbaarheid is schulddienstverlening opgenomen in het hoofdstuk Participatie, al 
maakt het daar in de praktijk geen onderdeel van uit. 
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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 201920 meldden zich 232 cliënten en zijn 199 intakes gehouden. 

 

Ten tijde van de lockdowns meldden minder inwoners zich bij de gemeente voor ondersteuning bij hun 
financiële problematiek. Tijdens de periode van 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.  

De intakes leidden tot 125 toegekende aanvragen in 202021.  

Binnen schulddienstverlening is er sprake van een vijftal trajectsoorten, waarbinnen diverse 
instrumenten worden ingezet, te weten22: 

1. Informatie en advies 
2. Stabilisatie  
3. Optimalisatie 
4. Herfinanciering volledige schuldenlast  
5. (Minnelijke) schuldregeling 

 
Daarnaast wordt er actief gereageerd op crisissituaties. Van een crisis spreken we als het gaat om 
(dreigende):  

 huisuitzetting (woning of kamer)  
 afsluiting water  
 afsluiting energie 
 uitzetting zorgverzekering 
 executieverkoop woning 

                                                           
20 Cijfers met betrekking tot 2019 zijn op een aantal onderdelen aangepast ten opzichte van de jaarrapportage 
2019, wegens wijzigingen in de administratie. 
21 Het aantal resultaten van de intakes wijkt af van het aantal intakes in 2020, omdat er ook resultaten worden 
vermeld van intakeprocessen die in 2019 zijn opgestart en een aantal intakes in 2020 nog niet is afgerond. 
22 De activiteiten en termen met betrekking tot schulddienstverlening zijn opgenomen in het beleidsplan, inclusief 
begrippenlijst. 

Instroom schulddienstverlening 2018 2019 2020

Meldingen 252 232 237           

Intakes 218 199 203           

Uitval 34 33 34             
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Het aantal crisisinterventies was in 2020 lager dan in 2019. Gedurende de coronacrisis hebben 
schuldeisers zich afwachtend opgesteld en waren er minder huisuitzettingen of afsluitingen van gas, 
water en licht.  

Het aantal minnelijke schuldregelingen is iets toegenomen ten opzichte van 2019. Na inventarisatie 
van alle schulden doet de regisseur een betalingsvoorstel aan alle schuldeisers, waarin wordt verzocht 
na drie jaar maximaal aflossen het resterende schuldbedrag kwijt te schelden. Dit kan in de vorm van 
een schuldbemiddeling of in de vorm van een saneringskrediet.  

Na het succesvol doorlopen van een minnelijke schuldregeling is een cliënt in het geval van 
schuldbemiddeling na drie jaar maximaal aflossen volledig schuldenvrij. Gedurende de periode van 
drie jaar blijft de regisseur de cliënt begeleiden en volgen. Door de gemaakte kwaliteitsslag gebeurt 
dit vanaf 2019 intensiever en zijn de heronderzoeken persoonlijker opgezet. Dit heeft een positief 
effect op het uitval- en recidivepercentage.  

In het geval van een saneringskrediet wordt het bedrag tegen finale kwijting ineens uitbetaald aan de 
schuldeisers middels een krediet bij de Kredietbank Limburg. De klant heeft dan nog één schuldeiser, 
namelijk de kredietbank, waaraan maandelijks wordt afgelost over een periode van drie jaar. Indien 
nodig kunnen er gedurende deze periode nazorggesprekken worden aangeboden. 

 

In 2020 zijn iets minder WSNP-trajecten gestart dan in 2019. Bij een verzoek dwangakkoord, 
moratorium en voorlopige voorziening geldt het vormvoorschrift dat er tevens een aanvraag WSNP 
ingediend moet worden.  

Binnen de trajecten schulddienstverlening wordt een groot aantal instrumenten ingezet. Afhankelijk 
van de problematiek kunnen dit één of meerdere instrumenten zijn, zowel gelijktijdig als 
opeenvolgend. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van het aanbod van ketenpartners. Een aantal 
voorbeelden:  

- Preventie 
- Budgetbeheer 
- Budgetcoaching 
- Beschermingsbewind 
- Ondersteuning Algemeen Maatschappelijk Werk 
- Thuisadministratie 
- Voedselbank 

Trajecten 2018 2019 2020

Informatie en advies 30 68 62             

Stabilisatie 37 63 54             

Optimalisatie 10 1

Herfinanciering volledige schuldenlast 3

Crisisinterventie 11 15 2               

Minnelijke schuldregelingen 2019 2020

Start schuldregeling 41 45

Waarvan saneringskrediet 12 19

Gerealiseerde schuldregeling 31 18

Totaal lopende schuldregelingen 104 99

Wettelijke schuldregelingen 2018 2019 2020

WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) 3 20 9

Dwangakkoord 2 7 7

Moratorium 0 6 1

Voorlopige voorziening 0 1 0
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- Nazorg 

Resultaten  
In 2020 werden 119 trajecten succesvol afgerond. In 2019 waren dat er 95.  
 

 
 

Financieel 
De uitgaven voor schulddienstverlening in 2020 hebben binnen de beschikbare budgetten 
plaatsgevonden. Naast het reguliere budget voor schulddienstverlening is daarbij ook incidenteel 
gebruik gemaakt van de beschikbare budgetten voor het Aanvalsplan armoede 2018-2020 en 
minimabeleid. Daarnaast is het bedrag dat in 2018 via de algemene uitkering is ontvangen voor 
versterking van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid overgeheveld naar 2019 en 2020, waar 
het is ingezet voor tijdelijke formatie-uitbreiding schulddienstverlening. De tijdelijke formatie-
uitbreiding van 2019 en 2020 is via een prioriteit in de gemeentebegroting 2021 structureel 
geformaliseerd. 
   

Resultaten 2020

Positief beëindigd 119

Negatief beëindigd 21

Beëindigd wegens verhuizing 2

Beëindigd op verzoek cliënt 12
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3.10 Financiën 
 
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de uitgaven voor uitkeringen en re-integratie. 

Tozo 
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.  
 
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.  

De uitgaven voor uitkeringen en loonkostensubsidie zijn per saldo € 115.000,-- lager 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 per saldo € 65.000,-- lager dan 
begroot. Zelfstandige ondernemers hebben tijdens de coronacrisis in 2020 de Tozo aangevraagd. 
Totaal waren de lasten op bijstandsuitkeringen € 180.000,-- minder dan begroot. 

Hieronder worden de uitgaven van de afgelopen jaren weergegeven. 

 
 

Participatie 
Het Participatiebudget was van 2015 tot en met 2018 onderdeel van de integratie-uitkering sociaal 
domein. In 2019 is deze grotendeels opgenomen in de algemene uitkering van het Gemeentefonds en 
zijn de beschikbare middelen zelf berekend. Voor- of nadelen ten opzichte van de beschikbare 
middelen komen ten gunste of laste van de reserve sociaal domein23.  

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 

                                                           
23 Zie voetnoot 8 en paragraaf 1.5. 
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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.  

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. 
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4 Rapportage Jeugdhulp 2020 
 

4.1 Inleiding 
 
Vanuit de regio Midden-Limburg West is een jaarrapportage opgesteld. Deze vormt een separate 
bijlage van deze rapportage. Hierin staat het zorggebruik, de kosten en de ontwikkelingen in de 
gemeenten Leudal, Nederweert en Weert beschreven. In deze paragraaf zijn de belangrijkste 
bevindingen uit de regionale jaarrapportage opgenomen, toegespitst op de gemeente Weert. 
 
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 
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 (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 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. 
 

 

4.2 Ontwikkelingen  
 
Aantal jeugdigen in hulp 
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 gestegen24. 
 
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.  
 
 
 

                                                           
24 Stelsel in groei: een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg, Andersson Elffers Felix, december 2020. 
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Aantal jeugdigen in hulp 
Weert  
2018 

Weert 25 
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 transitiearrangement 6 7 10 19 21 20 

Persoonsgebonden budget 48 48 46 150 143 139 
 
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 preventieactiviteiten 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%) gestegen26. 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 zijn27.  
 
  

                                                           
25 Cijfers zijn geactualiseerd ten opzichte van de jaarrapportage 2019. 
26 De tarieven binnen de Jeugdhulp zijn met 2,1% geïndexeerd in 2020.  
27 Stelsel in groei: een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg, Andersson Elffers Felix, december 2020. 
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4.3 Financiën 
 
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 benoemd28.  

 Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn er extra middelen voor de Jeugdhulp beschikbaar 
gesteld vanuit het rijk.  

 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 budget voor Jeugdhulp was van 2015 tot en met 2018 onderdeel van de integratie-
uitkering sociaal domein. In 2019 is deze grotendeels opgenomen in de algemene uitkering 

                                                           
28 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. 
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van het Gemeentefonds en zijn de beschikbare middelen door de gemeente Weert zelf 
berekend. Voor- of nadelen ten opzichte van de beschikbare middelen komen ten gunste of 
laste van de reserve sociaal domein29. 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,--30) 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,--.  

                                                           
29 Zie voetnoot 8 en paragraaf 1.5. 
30 Zie voetnoot 28. 


