


Doel presentatie

• Hoofdlijnen financiën Sociaal Domein aangeven

• Aangeven wat valt onderwelkbegrip

• Hoofdlijnen werkwijzeaangeven

• Financiën

• Enkelerecente discussiesmbtWmo en Jeugdhulptoelichting 

(Annelies

• Vragen beantwoorden



Het sociaal domein

• Inkomensvoorziening , bijstand

• Minimabeleid, inclusief schuldhulpverlening

• OpvangStatushouders

• Participatiewet, inclusief Sociale Werkvoorziening

• Wmo 2007

• Wmo 2015

• Jeugdhulp



Decentralisatie van taken

• Wmo 2015

• Jeugdhulp

• Overheveling van nieuwe aanvragen van jong volwassenen die 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn

• Specifieke maatregelen zoals Wet tegemoetkoming chronisch 
zieken, mantelzorgcompliment en veranderingen in sociale 
werkvoorziening



Werkwijze

• Benutten eigen kracht

• Zo regulier, zo normaal mogelijk

• Resultaat niet een plan voor maar een plan door de aanvrager, 1 

gezin, 1 plan, 1 dossier

• Ondersteuning waar echt noodzakelijk

• Van indicatie naar toeleiding

• Geen open eind financiering rijk, wel bij degemeenten, objectief 

budget







Transformatie

Transformatie Wwb, Wmo, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, zorg, 

versterken sociale samenhang

- Transformatie zorg (aanbestedingen)

- Samenwerking met huisartsen, jeugdarts

- Transformatie Sociaal team, 2016/2017, eenmalige kosten in 

2016/2017/2018

- Versterking preventie,transformatievoorliggend veld (De 

Welleetc)



Preventie, algemene voorzieningen

• Maatschappelijk werk

• De Welle

• Dorpsbudgetten

• Volksgezondheid

• Sport

• Cultuur

• Onderwijs

• Huisvesting



Raad

• Kadernota’s toegang, Wmo 2015, Jeugdhulp en participatiewet 
zijn in 2014 vastgesteld

• Verordeningen

• Evaluatie in 2017

• Budgetrecht

• Jaarlijks begroting, burap, jaarrekening, beleidskaders, integrale 
afweging beleid en financiën

• Informatieplicht college



Financiële uitgangspunten begroting

• Stabiel budget dan via de reguliere exploitatie,

– Wmo 2007(inclusief HH)

(raming in de begroting 2016 op basis van werkelijke uitgaven, het 
daardoor ontstaan positief saldo is deels meegenomen in de 
programmabegroting en deels in een investering van 415.000 euro 
meegenomen in algemene voorzieningen en deskundigheid, zie 
toelichting programma 7)

• Grote schokken opvangen via eenegalisatie reserve

– Reserve Sociaal Domein (jeugdhulp, Wmo 2015, participatiewet 
enstatushouders)

– ReserveWwb

– Reserve bijzondere bijstand



Inkomensvoorziening

• Macrobudget wordt bepaald op basis van werkloosheid en 
beleidswijzigingen

• Lopende het jaar bijgesteld

• Verdeling per gemeente op bijstandskansen (objectieve criteria), 
ook lopende het jaar bijgesteld

• Statushouder aparte component, nog apart te berekenen

• ReserveWwbvoor het opvangen van schokken



Stijging uitkeringen

Januari 2013:  371

Januari2014:444

Januari2015:452

Januari2016:482

April      2016:507

- Instroomjongarbeidsgehandicapten

- Instroomoudere werklozen

- Instroom statushouders (huidig bestand 1 / 5)

-





Wijzigingen participatiewet

• AanscherpingWwben Wajong

• OudeWswop slot

• Nieuwe instroom jong arbeidsgehandicapten, met 
arbeidsmogelijkheden bij de gemeente

• Banen voorarbeidsgehandicapten, garantiebanen

• quotum bij werkgever

• Nieuwe voorziening, beschut werk



Wmo 2007

• Vervoer (regiotaxi)

• vervoersvoorzieningen

• Woonvoorzieningen

• Rolstoelen

• Hulpin de huishouding



Daling Wmo 2007

aantal klantenwmo

  2013 2014 2015 april

WMO VERVOERSPAS 908 961 991 1001

OUDEREN/MINIMAVERVOERSPAS 578 513 502 505

MINIMA VERVOERSPAS 136 136 0  

VERVOERSVOORZIENING 380 357 368 360

WOONVOORZIENING 766 705 690 681

ROLSTOEL 500 482 473 473

HUISHOUDELIJKEHULP 1192 1119 1019 973



Hulp bij het huishouden

Stand van zaken

• Uitspraak jurisprudentie

• Discussie over het stelsel. Begrip gestructureerd huishouden is 
ingevulddoor gemeentelijke deskundigen, vertegenwoordigers 
Wmo raden en zorgaanbieders

• Jurisprudentie: onafhankelijk deskundigen

• Feit is nieuwe Wmo wet,nieuw kader

• Moties Tweede kamer over jurisprudentie en HHT



Hulp bij het huishouden

Stand van zaken

• Wassen en strijken, toe te voegen, conform initiatiefvoorstel raad

• Huidig beleidskader aanpassen aan de jurisprudentie , gevolgen 
voor lopende en nieuweaanvragen

• Terug naar oude is geen optie

• Gelijktijdig op te pakken

• Planning



Wmo 2015

begeleiding lichamelijke, verstandelijke of een zintuigelijke 

handicap of een psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem

Dagbesteding en thuisbegeleiding in de ruimste zin van het woord, 

628 personen



Jeugdhulp

Oude taken:

Opvoed en opgroeiondersteuning, leerplicht, jeugdgezondheidszorg

Nieuwe taken, 712 jongeren

Ambulante zorg, begeleiding, dagbehandeling, spoedeisende hulp, 
jeugdbescherming, jeugdreclassering, licht verstandelijke 
beperking, GGZ.



Financiën HH

• Budget via gemeentefonds, dusalgemeen besteedbaar

• 2008: Oorspronkelijk budget € 3.029.000 (uitvoering plushh)

• Inflatie, volumegroei en herverdeeleffecten

2008-2015: € 720.000 (vooralleWmo2007)

• Bezuiniging op HH 2015: € 997.000

• Vanaf 2016: € 1.340.000

• Dus: Budget 2015 = € 2.752.000

• En: Budget 2016 = € 2.409.000



Werkelijke uitgaven HH

Werkelijke kosten Hulp bij het Huishouden

2009 € 3.490.000,00

2010 € 3.929.000,00

2011 € 3.979.000,00

2012 € 4.011.000,00

2013 € 3.902.000,00

2014 € 3.787.000,00

2015 € 2.945.000,00

Raming 2016 € 2.320.000,00



Eigen bijdrage voor alleWmo

• Geen cumulatie, niet uit te splitsen

Werkelijk geheven via CAK

2009 € 450.000,00

2010 € 685.000,00

2011 € 660.000,00

2012 € 728.000,00

2013 € 856.000,00

2014 € 897.000,00

2015 € 814.000,00

Raming 2016 € 800.000,00



HHT

• Huishoudelijke Hulp Toelage is tijdelijk, of…?

• Wederom: Gemeentefonds, dusgeen oormerk

• Vooralsnog:

In 2015 en 2016 € 414.000 per jaar

• Tweedebestuursrapportage2015:

Laten vrijvallen € 200.000 (alleen 2015)

• Werkelijke uitgaven 2015: € 74.000

• Voorstel bij jaarrekening:

Overschot € 140.000 naar 2016



Wmo2007 - verstrekkingen

• Oorspronkelijk budget: € 1.970.000

Rolstoelen, Vervoer en Woningaanpassingen

2009 € 1.008.000,00

2010 € 1.229.000,00

2011 € 1.090.000,00

2012 € 1.078.000,00

2013 € 1.124.000,00

2014 € 820.000,00

2015 €943.000,00

Raming 2016 € 900.000,00



Overige kostenWmo2007

• Personeel – vaste formatie

• Vrijwillige thuiszorg

• Collectieve preventie

• Onderhoud verstrekte middelen

• Automatisering

• Etc

• Circa € 1.500.000,--



SamenvattingWmo2007

• Budget via gemeentefonds 2016

– HH € 2.409.000

– Verstrekkingen€ 1.970.000

€ 4.379.000

• Begrote uitgaven 2016

– HH €2.320.000

– Verstrekkingen €     900.000

– Eigen bijdrage -€   800.000

– Overige kosten€1.500.000

€4.120.000



Sociaal Domein – 3D’s
Sociaal domein 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inkomsten gemeentefonds            

Jeugd 7.274 6.942 6.883 6.946 6.964 6.987

Wmo2015 5.560 5.138 4.802 4.610 4.553 4.567

Participatiewet WSW 4.379 4.003 3.681 3.381 3.160 2.938

Participatiewet re-integratie 542 558 647 671 699 719

Subtotaal 17.755 16.641 16.013 15.608 15.376 15.211

Algemene middelen t.b.v. uitvoering WSW 448 444 453 460 463 463

Totale baten voor sociaal domein 18.203 17.085 16.466 16.068 15.839 15.674

             

Uitgaven sociaal domein            

Jeugd (verantwoord voorlopige jaarrekening) -4.495 -6.808 -7.030 -6.738 -6.719 -6.719

Jeugd (inschatting onderhanden werk) -1.975          

Wmo2015 (verantwoord voorlopige jaarrekening) -3.374 -4.587 -4.811 -4.657 -4.646 -4.647

Wmo 2015 (inschatting onderhanden werk) -800          

Participatiewet WSW * -4.681 -4.403 -4.206 -3.964 -3.805 -3.673

Participatiewet Re-integratie -413 -558 -647 -671 -699 -719

             

Subtotaal -15.738 -16.356 -16.694 -16.030 -15.869 -15.758

             

Saldo 2.465 729 -228 38 -30 -84

             

* Uitgaven gebaseerd op werkbegrotingSoweco2016 en meerjarenperspectiefSoweco2017-2020 bij ongewijzigd beleid



Reserve Sociaal Domein

Reserve sociaal domein            

Stand 1-1 106 3.594 4.323 4.095 4.133 4.103

Mutatie saldo sociaal domein Jeugd 804 134 -147 208 245 268

Mutatie saldo sociaal domeinWmo2015 1.386 551 -9 -47 -93 -80

Mutatie saldo sociaal domein Participatiewet 275 44 -72 -123 -182 -272

Mutatie volwasseneducatie 2014 -4          

Mutatie opheffen reserve Wmo (oud) 1.027          

Stand 31-12 3.594 4.323 4.095 4.133 4.103 4.019



3 D’s

• Ingaanoponderhandenwerk, wat kan er dit jaar nog 
binnenkomen. Onderhanden werk is wat nog gedeclareerd kan 
worden en datgene wat in 2015 aan werk is verricht en wat in 
2016 gedeclareerd kan worden.

• Gedurende 2016 kunnen wij nog rekeningen krijgen



Uitvoeringskosten

• 2015 Inclusief invoeringskosten / tijdelijke formatie ten laste van de 
reserve Wmo

• Inclusief loket, regisseur, financiële administratie, verantwoording, 
beleid, overhead, software en hardware

• Inclusief formatie statushouders 2016/2017 (tijdelijk geraamd)

UitvoeringskostenWmo2015, Jeugdhulp, Statushouders

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.673.000 1.584.000 1.871.000 1.426.000 1.397.000 1.397.000



Kwaliteit en toezicht

• Kwaliteitskader is bindend element bij verschillende processen in 
de uitvoering vanWmoenJeugdwet:

• Bij deinkoopvan zorg en jeugdhulp

• Bij het afsluiten van decontractenmet zorgaanbieders

• Bij detoegangtot maatwerkvoorzieningen en jeugdhulp

• Bij hettoezichtop de kwaliteit van voorzieningen en de naleving van de wet

• Bij deresultaatmeting, om het functioneren en de resultaten te beoordelen

• Bij demonitoringvan het ondersteuningsproces en de resultaten



Eigen BijdrageWmo

• Landelijkeveranderingen in het zorgstelsel per 1 januari 2015: inwoners worden meer en meer 
gewezen op eigen regie en eigen kracht. Financiële draagkracht is hier ook onderdeel van.
– Deze kanteling maakt dat de hele samenleving moet wennen aan deze nieuwe wijze van zorgorganisatie; er wordt meer 

uitgegaan vanuit principes als ‘eigen kracht’ en ‘eigen regie’. Dit is dus een systeemverandering gaande.

• Decliënt is geen eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening verschuldigd, indiener eeneigen 
bijdrage voor deWlzbetaald wordt.
– Alsgemeente hebben wij geen invloed op de heffing van de eigen bijdrage van deWlz, en kunnen/mogen hierin tevens 

geen overzicht verkrijgen.

• Devaststelling en inning van eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen is centraal belegd bij het 
CAK.Als gemeente kunnen en mogen wij de totale financiële situatie van een cliënt niet inzien.



Praktijkvoorbeelden

• In onze gemeente hebben we gedurende 6 maanden casuïstiek 
gemonitord (okt 2015-heden)

• Zeeruiteenlopendecasuïstiek,voorbeelden:
• Binnen één gezin is er sprake van meerdere zorgkosten/meerdere cliënten binnen 

het gezin met voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage betaald moet 
worden/zorgkosten gemaakt moeten worden.

• Er is sprake vanspaargeld/groot vermogen (b.v.door verkoop van de woning), wat 
meetelt bij het bepalen van de eigen bijdrage. Men heeft andere bedoelingen voor 
ogen met dit spaargeld.

• Er is sprake van een tweede woning die niet verkocht kan worden.

• Inenkele situaties komt het voor dat mensen te maken hebben met plotselinge 
invaliditeit. Het inkomen (maar ook de kosten) van het huishouden is nog hoog. 
Vaak is er spaargeld. Voor deze situatie kan wel het peiljaar voor het inkomen 
aangepast worden aan de actuele situatie.

• Zowel cliënten/gezinnen met lagere/middeninkomens als cliënten/gezinnen met 
hogere inkomens stoppen met afname zorg. Hierin is geen duidelijke rode lijn te 
ontdekken.

• Op dit moment omstreeks 25 casussen, waarvan een aantal overgegaan zijn 
naarWlzof particuliere zorg van zorg, of algemene voorziening.



Inkomsten Eigen Bijdrage 2015

• In 2015 waren de inkomsten vanuit eigen bijdragen: € 814.234 

euro

• Deze inkomsten worden op basis van looncombinatieregeling geheven, 

onderscheid maken in functies/ondersteuning is dus niet mogelijk.

• Voor het jaar 2016 staat er € 800.000 opgenomen in de 

begroting.



(on)mogelijkheden aanpassing beleid

• Parameters die kunnen worden beïnvloed (niet uitputtend):
– Aanpassing van de maximale eigen bijdrage.

– Inkomensgrenzenverhogen (bijvoorbeeld 10%).

– Marginaal tarief verlagen (bijvoorbeeld van 15% naar 10%).

– Uurtarief per voorziening al dan niet verlagen. Dit vereist nader onderzoek.

• Bij het vermogen wordt eerst het belastingvrij vermogen vrijgelaten en van 
het meerdere per jaar 8 % gebruikt.

• In feite is het onmogelijk maatwerk toe te passen (komt gelijkheidsbeginsel 
in geding, waardoor niet uitvoerbaar).

• Een generieke oplossing zal nooit alle gemonitorde casuïstiek kunnen 
oplossen.

• Financiële consequenties van ‘draaien aan parameters’ kunnen alleen bij 
benadering in kaart worden gebracht.

• Kortom: een complex beleidsvraagstuk dat om grote zorgvuldigheid vraagt.



Eigen Bijdrage

• Nu:

– Zogoedmogelijkecommunicatiebij eerste bezoek gemeente en/of 
keukentafelgesprek:

• over benadering van hoogte eigen bijdrage (gemeente kan nooit de feitelijke 
eigen bijdrage berekenen, dat doet het CAK).

• over mogelijkheden collectieve zorgverzekering (eigen bijdrage wordt deels door 
collectieve zorgverzekering vergoed).

• Indien een cliënt afziet van zorg, wordt er een gesprek gepland met een consulent 
om te achterhalen waarom dit zo is.

– Monitoring casussen waarbij cliënten afzien van zorg, samen zoeken naar 
zo goed mogelijke oplossingen.

– In ieder geval bijstellen beleid voor woningaanpassingen minderjarigen 
(aansluitend bij afschaffen ouderbijdrage).

– Financiële gevolgen middeninkomens beperken.

– Planning eventuele bijstelling beleid: collegevergadering 13 september, 
raadscommissie 23 augustus, inclusief consultatieWmo-raad.



Wachtlijsten Jeugdhulp

• Binnen de gemeente Hellendoorn staan er ongeveer 12 kinderen 
op de reguliere wachtlijst. Het gaat hier dus niet om spoedzaken. 
– De wachttijd kan variëren van 3 tot 6 maanden. Er wordt naar alternatieven 

gezocht om het kind en het gezin in de tussenliggende periode passende zorg te 
bieden.

• In de contracten met de jeugdhulpaanbieders is afgesproken dat 
bij wachtlijsten er overleg plaatsvindt met de cliënt voor 
overdracht naar collega-aanbieders (instellingen/vrij gevestigden) 
of daar plek is.

• Wanneer ook dit niet mogelijk is, wordt terugverwezen naar de 
lokale gemeentelijke toegang, van waaruit wachtlijstbemiddeling 
kan plaatsvinden of er wordt gekeken naar een andere tijdelijke 
oplossing.



Regionale samenwerking (OZJT/Samen14)

• Gemeenten in Twente werken samen rond de decentralisaties. Dit is een deels verplichte en deels 
vrijwillige samenwerking.

– Geformaliseerdvia de Regio Twentemeteen Bestuurscommissie OZJT (Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp 
inTwente).

• Regionaalkan alleen (door de BC) besloten worden over die taken die verplicht regionaal zijn 
neergelegd.

• Taken OZJT:

– Inkoop/aanbesteding Jeugdhulpvoorzieningen enWmo-voorzieningen

• Waarbij bovenlokale verplichting: Veilig Thuis, Jeugdreclassering en Jeugdbescherming

– Contractbeheeren contractmanagement

– Monitoring en reflectie

– Opdrachtgever voor Veilig Thuis Twente

• Kennisdeling, beleidsvoorbereiding en afstemming blijven dan over als overige elementen die 
regionaal wordengedaan. Denaam Samen14 geeft uiting aan die vrijwillige samenwerking.

– Zakendie bestuurlijk aandacht behoeven worden besproken in het bestuurlijk overleg (BO) Samen14 (dit is 
een gecombineerde vergadering met de BC OZJT).

• OZJTen Samen14 vullen elkaar hiermee aan en zijn wegens capaciteitsbehoefte en kennis 
onafscheidelijk.
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