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HOOFDSTUK 1 – INLEIDING 
 
 
Voor u ligt de bestuursrapportage sociaal domein van de gemeente Ridderkerk over het eerste 

halfjaar van 2015. In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen in het sociaal 

domein. Voor de deeldomeinen Jeugdhulp, Wmo en Werk & Inkomen wordt ingegaan op financiële 

aspecten (budgetuitputting en prognose budgetuitputting 2015), ontwikkeling van vraag/behoefte 

en ervaringen van klanten. 

 

Ten opzichte van de vorige bestuursrapportage is meer informatie opgenomen en is een aantal 

verbeteringen in de rapportage aangebracht. Zo wordt meer informatie opgenomen over aantallen, 

is de analyse en duiding bij de gegevens verbeterd en wordt meer aandacht gegeven aan 

overzichtelijkheid en visualisatie. 
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HOOFDSTUK 2 – KOSTEN 

2.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de budgetten in het sociaal domein en de 

uitputting daarvan per 30 juni 2015.  

In de tabellen in dit hoofdstuk is te zien hoe het staat met de uitputting van de budgetten na het 

eerste halfjaar 2015. Om daar in één oogopslag een beeld van te krijgen zijn begrotingsposten 

samengevoegd. Een detailoverzicht van de uitputting per begrotingspost is te vinden in de bijlagen. 

Er wordt een prognose gegeven van de uitputting per einde 2015: komen we uit met de budgetten? 

Deze prognose wordt getoond aan de hand van ‘stoplichten’ in de kolom ‘risico’. Om het  risico te 

duiden is lineaire extrapolatie naar het hele jaar gemaakt (bijv. 44% uitputting na half jaar, geeft 88% 

na een jaar), die is genuanceerd met relevante overwegingen die een lineair uitgavenpatroon minder 

waarschijnlijk maken. Denk aan de betrouwbaarheid van de gegevens waar we nu mee werken en 

ontwikkelingen die we nu al kennen die tot extra uitgaven zullen leiden in tweede helft van het jaar. 

Als de prognose ongunstig is (overschrijding of flinke onderuitputting) wordt dit met een geel/rood 

stoplicht aangegeven. In de toelichting wordt dan extra aandacht aan de post gegeven. Een prognose 

voor eind 2015 van een onderuitputting van meer dan 15% of een overschrijding met meer dan 5% is 

reden om rood licht te geven. Een prognose van tegen de 100% uitputting is groen. Alles ertussen 

geel. Een groene prognose voor uitputting 2015 hoeft evenwel niet te betekenen dat het budget in 

2016 toereikend gaat zijn. Wanneer er o.b.v. de nieuwe verdeelmodellen een korting op de uitkering 

sociaal domein uit het gemeentefonds plaatsvindt in 2016 e.v. dan zal het stoplicht bij gelijkblijvend 

zorggebruik op geel of rood springen (het omgekeerde is ook mogelijk: nu rood of geel, maar 

uitkering wordt in komende jaren hoger). Hier worden in deze rapportage wel opmerkingen over 

gemaakt, maar dit is niet meegenomen in de kleur van de stoplichten.   

Voordat we de financiële stand op posten binnen de afzonderlijke domeinen jeugd, wmo en 

participatie bekijken, geven we eerst de uitputting en prognose op totaal niveau weer.   
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2.2 Overzicht budgetuitputting 
 

Totaal overzicht Sociaal Domein Ridderkerk 

  Begroot Totale uitgaven Ratio Risico 
Jeugdhulp  €    7,193,160.00   €    3,449,299.00  48%   

Wmo  €    7,323,240.00   €    3,103,070.00  42%   

Participatie, Werk en Inkomen  €  14,813,300.00   €    7,013,492.00  47% 
  

Totaal    € 29,329,700.00   € 13,565,861.00  46%   

Begroot: Budget na 2
e
 tussenrapportage 

Uitgaven: t/m 30 juni 2015 
Ratio: Percentage uitputting t.o.v. huidig budget (dus na 2

e
 tussenrapportage). Is bij lineair verloop ong 50%. 

Risico: Geeft de prognose richting eind 2015 weer. 

 

De totalen laten op de drie (sub)domeinen en het gehele sociale domein een ratio zien dat bij 

lineaire extrapolatie aan het einde van het jaar een onderuitputting bestaat (92%). In de prognoses 

die verderop in dit hoofdstuk volgen voor begrotingsposten jeugd, wmo en participatie worden 

echter een aantal kosten-opdrijvende ontwikkelingen geschetst. Dit zal naar verwachting leiden tot 

hogere uitputting dan 92%. Tegelijkertijd is er geen reden om aan te nemen dat eind 2015 een 

overschrijding op het totaal budget zal laten zien.  

 

 

Jeugdhulp 
 

Betrouwbaarheid gegevens 

De gegevens over de uitputting van de lokaal ingekochte zorg komen enerzijds uit het eigen systeem 

en laten de reële uitgaven zien (PGB) en anderzijds uit een productie-uitvraag onder de aanbieders, 

aangezien hier nog bevoorschotting plaatsvindt (ZIN extramurale hulp jeugd met beperking). Het 

merendeel van de aanbieders heeft geleverd, maar er moet nog een check gedaan worden op de 

geldigheid van de gegevens (zoals woonplaatsbeginsel). De gegevens die de GR heeft aangeleverd 

over de uitputting in het eerste half jaar zijn gebaseerd op een productie-uitvraag door de GR bij 

zorgaanbieders. Hierop is een brede respons ontvangen. Landelijke voorzieningen (inkoop zeer 

gespecialiseerde zorg) betreft een voorschot, dit percentage kan dus anders uitvallen. 

 

v 

v 

v 

v 
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   Begroot  Uitputting Ratio-verbruik Risico 

Jeugdhulp         

- Lokale maatwerk voorzieningen €     986,260.00 €     438,900.00 45%  

      

- Regionale maatwerk voorzieningen (GR) € 4,661,700.00 € 2,238,599.00 48%  

      

- Landelijke voorzieningen (via GR) €     242,000.00 €     121,000.00 50%  

      

- Jeugd- en gezinsteams €  1,303,200.00 €     650,800.00 50% 
 

      

TOTAAL JEUGDHULP € 7,193,160.00 3,449,299.00 48%  

Begroot: Budget na 2
e
 tussenrapportage 

Uitputting: t/m 30 juni 2015 
Ratio: Percentage uitputting t.o.v. huidig budget (dus na 2

e
 tussenrapportage). Zou bij lineair verloop ongeveer 50% 

moeten zijn. 
Risico: Geeft de prognose richting eind 2015 weer. 

 

Algemeen beeld uitputting jeugdhulp budgetten 

Kijkend naar de huidige stand van uitputting en het verwacht gebruik in 2015, kunnen we de 

voorzichtige aanname doen dat eind 2015 krap binnen het budget gebleven wordt, maar er bestaat 

een kans op een lichte overschrijding op het budget. Bij een lineair uitgavenpatroon zou de 

uitputting voor het domein jeugd op 96% komen. We moeten er echter rekening mee houden dat 

deze uitputting nog wat hoger zal uitvallen, vanwege:  

1. Groter wordende bekendheid van het gebiedsteam. Uit ervaringen in Denemarken blijkt dat 
de decentralisatie van de jeugdzorg kan leiden tot een zogenaamde boeggolf: door actievere 
aandacht worden in eerste instantie meer hulpbehoevende kinderen en gezinnen 
geïdentificeerd.  

2. Of een kind op een bepaald moment een bepaalde voorziening nodig heeft is gedeeltelijk 

een kwestie van ‘toeval’. Het financiële risico dat hieruit volgt is vooral groot voor 

specialistische voorzieningen binnen een klein schaalniveau. Zo kost bijvoorbeeld een 

plaatsing voor gesloten jeugdzorg op jaarbasis €120.000 dat bovendien in de meeste 

gevallen gepaard gaat met een rechterlijke maatregel en waar op dat moment geen 

beïnvloeding door de gemeente (meer) mogelijk is.  Zorg en zorgkosten zijn dan ook nooit 

exact te prognosticeren. Daarom werkt de GR met de vlaktaks methodiek, waarbij dit soort 

risico’s gespreid worden. Wanneer je als gemeente boven de 100% uitputting van de 

ingelegde middelen bij GR komt, wordt dit niet direct verrekend, maar gespreid, doordat de 

terugbetaling via een hogere bijdrage aan de GR gedurende drie jaar plaatsvindt (als 

overschrijding zich dit jaar zou voordoen, is de terugbetaling in 2017, 2018 en 2019) 

3. Mogelijke extra tijdelijke inhuur bij gebiedsteams die in het tweede halfjaar nodig is om alle 
herindicaties tijdig te kunnen doen. 

 

 

v 

v 

v 
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Toelichting specifieke posten 

Lokale maatwerkvoorzieningen: de ratio verbruik is 45%. Bij een lineair uitgavenpatroon zou er 

onderbesteding aan het eind van het jaar zijn. De verwachting is dat de uitputting aan het eind van 

het jaar echter hoger uitvalt dan 90%, vanwege extra inzet voor de gebiedsteams die gefinancierd 

moet worden uit onderuitputting op posten jeugd en mogelijke stijging in nieuwe instroom vanwege 

beter vinden toegang en grotere bekendheid gebiedsteams.   

Regionale maatwerkvoorzieningen: ratio 48%. Voor deze uitgaven geldt hetzelfde als voor de 

categorie lokaal. Wat wel opvalt is dat het budget voor crisishulp/AMHK tekortschiet (zie 

detailoverzicht uitputting begrotingsposten in de bijlage) omdat aantal crisisinterventies toeneemt. 

Het is belangrijk om hier te noemen dat het aantal plaatsen nog wel voldoende is. Regionale signalen 

zijn dat de oorzaak mogelijk ligt in het feit dat de gebiedsteams hun positie nog aan het innemen zijn 

ten aanzien van specialistische zorg en voorliggende voorzieningen. En dat een nieuwe manier van 

signaleren van huiselijk geweld leidt tot een hoger aantal meldingen in verhouding tot vorig jaar. 

Deze zaken worden in overleg met AMHK/CIT opgepakt.  Regionaal wordt hier een nadere analyse 

naar gedaan. 

Landelijke voorzieningen/zeer gespecialiseerde zorg: ratio 50%. Deze post betreft een voorschot ten 

behoeve van landelijke inkoop. De hoogte van het voorschot is gebaseerd op een percentage dat 

door de VNG wordt geadviseerd. Het risico dat hierboven genoemd is (algemene beeld, punt 2) is 

vooral op deze post van toepassing. De algemene verwachting is dat de reservering voor deze 

voorzieningen ontoereikend is. Het stoplicht staat daarom op toch op geel. 

Jeugd- en gezinsteams: hier wordt weergegeven het deel van de kosten van de gebiedsteams dat is 

toe te rekenen aan jeugdhulp taken. Deze kostenpost betreft bijna geheel inkoop- en 

subsidieafspraken omtrent personele inzet in de gebiedsteams, die naar hun aard een lineair 

uitputtingspatroon kennen. Wel is het zo dat in de tweede helft van 2015 een groot aantal 

herindicaties moet worden uitgevoerd. Naar verwachting moet hiervoor tijdelijk extra capaciteit 

worden ingezet. Daarom is aan deze categorie een geel stoplicht toegekend.  

 

 

Wmo 
 

Betrouwbaarheid 

In het financieel overzicht wordt over zowel de bestaande taken Wmo 2014 als de nieuwe taken 

Wmo per 1-1-2015 gerapporteerd. De gegevens zijn gebaseerd op de per 30 juni in het financieel 

systeem geregistreerde uitgaven. Voor de maatwerkvoorzieningen begeleiding betreft het verstrekte 

voorschotten op basis van het aantal lopende trajecten maal gemiddelde prijs per traject tegen 

huidige prijzen. De verwachting is daarom dat de daadwerkelijke uitgaven (na verrekening 

voorschotten) niet significant zullen afwijken. Voor de taken die we ook voor 1-1-2015 al uitvoerden 
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(HH en Voorzieningen) bestaat een goed beeld van de reële uitgaven. Voor maatschappelijke opvang 

bestaat geen goed beeld, aangezien we van de centrumgemeente nog geen factuur hebben 

ontvangen.  

 Begroot Realisatie Ratio Risico 

Wmo     

- Algemene voorzieningen (nieuw)* € 290,300.00 € 65,800.00 23%  

 
    

- Maatwerk voorzieningen (totaal) € 7,692,340.00 € 3,340,770.00 43%  

a) Wmo begeleiding e.d. (nieuw) € 2,958,740.00 € 996,300.00 34%  

b) Wmo HH (bestaand)** € 3,153,200.00 € 1,596,200.00 51%  

c) Wmo voorzieningen overig (bestaand) € 1,580,400.00 € 748,270.00 47% 
 

 
    

- Bovenlokale voorzieningen € 72,600.00 €  - 0%  

 
    

- Eigen bijdragen (opbrengst) € -1,111,300.00 € -458,100.00 41%  

 
    

- Sociale gebiedsteams € 379,300.00 € 154,600.00 41%  

         

TOTAAL Wmo € 7,323,240.00 €  3,103,070.00 42% 
 

* bestaande subsidies (voor 2015) t.b.v. algemene Wmo voorzieningen zitten niet in dit cijfers verwerkt. 
** de tijdelijke regeling van het Rijk HH Toeslag (2015 en 2016) zit niet in dit cijfer verwerkt.  
 
Begroot: Budget na 2

e
 tussenrapportage 

Uitputting: t/m 30 juni 2015 
Ratio: Percentage uitputting t.o.v. huidig budget (dus na 2

e
 tussenrapportage). Zou bij lineair verloop 50% zijn. 

Risico: Geeft de prognose richting eind 2015 weer. 

 

 

Algemeen beeld uitputting Wmo budgetten 

Kijkend naar het verwacht gebruik in 2015 en de ontwikkeling in het beschikbaar budget kunnen we 

er vanuit gaan dat we met het beschikbare budget uit zullen komen, naar verwachting zal er sprake 

zijn van een onderuitputting (daarom stoplicht op geel).   

In de komende jaren (2016-2018) zal Ridderkerk onder invloed van het objectieve verdeelmodel  

meer budget ontvangen.  

 

 
 

\
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Toelichting specifieke posten 

Algemene voorzieningen: het verbruik is 23%, dit wordt veroorzaakt doordat de gereserveerde  

middelen voor innovatie en preventieve arrangementen pas in de tweede helft van het jaar worden 

uitgegeven. Er is een innovatiefonds ingesteld waarvoor  partners voorstellen hebben ingediend. Een 

toetsingscommissie zal bepalen welke van deze voorstellen financiering ontvangen. Op dat moment 

zal het geld uitgegeven worden. De verwachting is dat deze post in de tweede helft 2015 volledig zal 

worden uitgeput. Het stoplicht staat daarom op groen. De post 24-uur luisterend oor staat op 0% (zie 

gedetailleerd overzicht uitputting begrotingsposten in bijlage), maar dit budget hoeft niet meer apart 

te worden geraamd. Dit is landelijk geregeld met een kleine, nauwelijks waarneembare uitname uit 

he gemeentefonds. Komt per saldo dus neer op een overschot. 

Maatwerkvoorzieningen: Ten aanzien van de “nieuwe taak” begeleiding geldt dat bij lineair 

extrapoleren van de huidige uitputting aan het eind van het jaar een onderuitputting zal bestaan (nu 

34%, eind 2015 68%). De verwachting is dat de uitputting richting einde jaar toch hoger uitvalt. Er 

moeten nog veel herindicaties plaatsvinden, hiervoor moet  naar verwachting tijdelijk extra 

capaciteit voor worden ingehuurd. Door het herindiceren kan daarnaast meer zicht ontstaan op de 

werkelijke en huidige behoefte aan zorg van deze cliënten. Naar verwachting vallen de herindicaties 

niet lager uit dan de oude indicatie. We zien echter ook een nog achterblijvende instroom van 

nieuwe cliënten begeleiding. Dit aantal zou in de tweede helft van het jaar kunnen aantrekken 

wanneer men de toegang in het nieuwe stelsel beter weet te vinden en de bekendheid van de 

gebiedsteams groeit. Ondanks deze nuancering staat het stoplicht op oranje, in verband met 

verwachte onderuitputting. 

Ten aanzien van huishoudelijke hulp (ratio 51%) is de trend dat het aantal klanten langzaam lager 

wordt (vanwege o.a. hogere eigen bijdrage en werken met schoonhuisresultaat) en dat herindicaties 

hier tot afname kosten leiden. Daarentegen is verwachting dat in 2016 de tarieven zullen stijgen. Het 

tijdelijk budget voor “toelage HH’ wordt waarschijnlijk niet uitgeput. 

Ten aanzien van voorzieningen: ratio 47%, verwachting is dat deze post volledig wordt uitgeput. Een 

of meer grote woningaanpassingen kunnen een relatief groot effect op uitputting hebben. Het is 

nauwelijks te voorspellen wanneer zich hoeveel gevallen voordoen. Zorg en zorgkosten zijn in dit 

geval moeilijk te prognosticeren. Het stoplicht staat op groen, omdat fluctuaties zich zowel naar 

boven (overschrijding) als naar beneden (onderschrijding) als niet (stabiele uitgaven) kunnen 

voordoen. 

Bovenlokale voorzieningen: ratio 0%. Dit betreft middelen gereserveerd voor maatschappelijke 

opvang door de centrumgemeente; facturering vindt plaats in de tweede helft van 2015. Het betreft 

tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd, gekoppeld aan zorg en begeleiding en/of 

het verhelpen van een crisis. Verwachting is dat deze post volledig uitgeput wordt. Maar omdat er 

nog geen facturen van de centrumgemeente zijn ontvangen, staat het stoplicht op geel totdat er 

meer bekend is. 

Sociale gebiedsteams: hier wordt weergegeven het deel van de kosten van de gebiedsteams dat is 

toe te rekenen aan Wmo taken. De belangrijkste kostenpost betreft personele uitgaven, die naar hun 
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aard een lineair uitputtingspatroon kennen. Wel is het zo dat in de tweede helft van 2015 een groot 

aantal herindicaties moet worden uitgevoerd. Mogelijk moet hiervoor tijdelijk extra capaciteit 

worden ingezet. Daarom is aan deze categorie een geel stoplicht toegekend.  

 

 

Werk en Inkomen 
 

Betrouwbaarheid 

De gegevens zijn gebaseerd op de per 30 juni in het financieel systeem geregistreerde reële uitgaven.  

  Begroot Realisatie Ratio Risico 
Participatie, Werk en Inkomen          

- Participatie  €    4,404,300.00  € 1,937,016.00 44%   

- waarvan Wsw €    3,577,800.00 €  1,853,523.00 52%   

- waarvan re-integratie €       826,500.00 €       83,493.00 10%   

          

- Wet Buig (lasten) € 9,393,100.00 € 4,538,364.00 48%   

          

- Minimabeleid € 757,700.00 € 398,625.00 53%   

          

- Schuldhulpverlening € 258,200.00 € 139,487.00 54%   

          

TOTAAL Werk en Inkomen € 14,813,300.00 € 7,013,492.00 47%   

Begroot: Budget na 2
e
 tussenrapportage 

Realisatie: Uitputting t/m 30 juni 2015 
Ratio: Percentage uitputting t.o.v. huidig budget (dus na 2

e
 tussenrapportage). Zou ongeveer 50% moeten zijn. 

Risico: Geeft de prognose richting eind 2015 weer. 

 

Algemeen beeld uitputting budgetten werk & inkomen 

Kijkend naar het verwacht gebruik in 2015 en de ontwikkeling in het beschikbaar budget kunnen we 

ten aanzien van Werk en Inkomen de aanname doen dat we met het beschikbare budget uit zullen 

komen. De verwachting is dat er eind 2015 sprake zijn van een kleine onderuitputting op het totale 

budget, vooral vanwege onderuitputting op het onderdeel Wsw/reïntegratie. 
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Toelichting specifieke posten 

Participatie (Wsw en reïntegratie): de ratio verbruik is 44%, dit duidt op onderuitputting per einde 

2015. Onze verwachting is dat er inderdaad sprake zal zijn van onderuitputting op dit onderdeel van 

het budget voor Werk en Inkomen, maar dat in de tweede helft van 2015 meer uitgaven zullen 

worden gedaan dan in de eerste helft van 2015. Het gaat hierbij niet zozeer om de middelen voor 

Wsw (die blijven onveranderd en worden uitgeput) maar vooral om het onderdeel re-integratie 

(huidig ratio 10%).  

Hiervoor zijn twee redenen. 

De eerste reden is dat in augustus 2015 de realisatie van het project “Impuls Werk” is gestart. De 

tweede reden is dat de organisatorische problemen bij de afdeling verstrekkingen steeds verder 

onder controle komen, zodat de output van de afdeling hoger wordt.  

Toelichting ten aanzien van het plan “Impuls Werk”: In dit plan zijn onder andere afspraken met 

Randstad opgenomen om relatief makkelijk bemiddelbare werkzoekenden toe te leiden naar werk. 

Dat zal in de tweede helft van 2015 naar verwachting leiden tot extra uitstroom naar werk. Het plan 

bevat daarnaast maatregelen om tot een bepaling van het arbeidspotentieel te komen voor het 

bestand. Dit vindt plaats via de zogenaamde Dariuz methodiek. Hierdoor wordt het mogelijk om per 

individuele cliënt beter op maat gesneden maatregelen te nemen in verband met de toeleiding naar 

werk. Daarnaast zijn nog andere maatregelen in het plan opgenomen om een impuls te geven aan 

participatie en uitstroom naar werk, hierbij valt te denken aan extra inzet van trajectbegeleiding, het 

uitbreiden van de mogelijkheden qua trajecten en projecten, de inzet van de gebiedsteams, het 

uitbreiden van de mogelijkheden voor kinderopvang enz.  De effecten van het plan zullen vanaf eind 

2015 maar vooral in 2016 zichtbaar worden. 

Er vindt  goede voortgang plaats in het proces om het nieuwe beleid te implementeren via nieuwe 

processen, systemen en werkinstructies. Door deze ontwikkelingen komen er  meer “handen aan het 

bed” bij toeleiden naar werk en inkomen. De verwachting is dat het effect daarvan in de tweede helft 

van 2015 al enigszins merkbaar wordt. 

Wet BUIG: Voor deze uitgaven geldt dat geen onderuitputting wordt voorzien (ratio 48%), de 

verwachting is dat het budget volledig wordt uitgeput. De beïnvloedbaarheid van deze uitgaven is 

niet groot, immers de inkomsten voor de gemeente worden bepaald op basis van een verdeelmodel 

en de bestaande wetgeving is bepalend voor hoogte van uitgaven (uitkeringen).  

De beinvloedbaarheid van de uitgaven zit vooral in de wijze waarop de gemeente zijn 

poortwachtersfunctie invult en natuurlijk in het proces toeleiden naar werk (reïntegratie, zie boven).  

De hoogte van de BUIG-middelen is voor Ridderkerk deels op basis van het historisch model en deels 

op basis van een nieuw ingevoerd verdeelmodel.  

Door de werking van het nieuwe verdeelmodel en door het feit dat loonkosten-subsidies sinds 1 

januari 2015 ook uit de BUIG-middelen moeten worden betaald, is het verband tussen de effectiviteit 

van reïntegratiemiddelen en de besteding van de BUIG-middelen complexer geworden. Aan de ene 
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kant leidt effectieve reïntegratie tot minder uitkeringen en dus tot een overschot op de BUIG-

middelen. Maar anderzijds leidt toekenning van een loonkostensubsidie (vaak onderdeel van een 

reïntegratie traject) ook tot een hoger beroep op BUIG-middelen. Aangezien loonkostensubsidies 

lager zijn dan de hoogte van een uitkering, is er naast een positief maatschappelijk effect per saldo 

ook een positief financieel effect. Bij een eventueel tekort op de BUIG-middelen kan een beroep 

worden gedaan op de vangnetregeling van het ministerie, als de overschrijding hoger is dan een 

eigen risico, en als aan overige voorwaarden wordt voldaan. 

Minimabeleid: op basis van lineaire extrapolatie zullen de uitgaven niet binnen budget blijven (ratio 

53%). Daarnaast leert de ervaring dat relatief veel middelen in de tweede helft van het jaar worden 

uitgeput. Het uitgavenverloop bij de regelingen voor minimabeleid moeilijk in te schatten, het aantal 

aanvragen en het bedrag per aanvraag wisselt sterk. Vanuit het Rijk zijn extra middelen in het kader 

van armoedebestrijding op komst, zodat er per saldo waarschijnlijk geen financieel probleem zal 

ontstaan. Omdat deze middelen nog niet beschikbaar zijn staat het stoplicht vooralsnog op rood. 

Schuldhulpverlening: Er zijn op dit moment aanwijzingen dat budget overschreden gaat worden (ratio 

54%), maar het is onzeker hoe het aantal schuldhulpverleningstrajecten zich ontwikkelt en wat het 

gemiddelde bedrag per traject is. In het beleid van de gemeente Ridderkerk wordt steeds meer 

aandacht gegeven aan preventie en vroegsignalering. Dit kan leiden tot een toename van het aantal 

meldingen en trajecten maar het zou er ook toe moeten leiden dat het gemiddelde bedrag per 

schuldhulpverleningstraject daalt. Dat is in maatschappelijk opzicht een gunstige ontwikkeling.  
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HOOFDSTUK 3 - ZORG 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk geven we op basis van de thans beschikbare gegevens een zo goed mogelijk beeld 

van de aantallen cliënten die worden toegeleid naar zorg/inkomen en van verwachte ontwikkelingen 

in het cliëntenbestand.  

 

 

3.2 Toeleiding 
 

We presenteren in onderstaand schema een overzicht van het proces dat wordt doorlopen om 

binnenkomende signalen over behoefte aan zorg/begeleiding om te zetten in een concreet aanbod 

voor zorg/ begeleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf afhandelen Doorzetten 

KCC 

Gebiedstea
ms 

Afd. 
Verstrek-

kingen 

35% 65% 

10% 90% 

Maatwerk 

Alg. voorzieningen 

Eigen kracht/ netwerk 

Maatwerk 

Alg. voorzieningen 

Eigen kracht/netwerk 

Uitkering 

Ondersteuning minima 

Overige Kanalen 
(o.a. school en 

maatschappelijk werk)  

?% 

?% 
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Een groot deel van de signalen/meldingen sociaal domein komen binnen via het 

klantcontactcentrum (KCC) van de BAR organisatie (voornamelijk via telefoon). Ook via andere 

kanalen komen signalen binnen. Bij deze overige kanalen kan gedacht worden aan scholen, 

medisch/verzorgend circuit (GGD, huisartsen, thuiszorg), justitie (politie, bureau HALT, e.d.), 

algemeen maatschappelijk werk en ambtenaren van andere afdelingen waarnaar calls in eerste 

instantie zijn doorgezet. Er is nog onvoldoende kwantitatieve informatie beschikbaar over overige 

stromen. We hebben ons nu geconcentreerd op de inkomende signalen via het KCC omdat daar al 

wel iets over te zeggen is. Dit schema zal in de komende rapportages verder gevuld worden en 

aangepast aan wijzigingen in het proces van toegang en toeleiding naar zorg. 

 

Betrouwbaarheid informatie 

De aantallen en verhoudingen zijn gebaseerd op aantallen binnenkomende calls bij het KCC (wordt 

geregistreerd in systeem) en een aantal inschattingen van medewerkers en management van het 

KCC. Deze informatie is redelijk betrouwbaar. 

 

Afhandeling binnenkomende signalen 

In het eerste halfjaar van 2015 zijn BAR-breed ongeveer 10.000 signalen binnengekomen die 

betrekking hebben op het sociaal domein. Ongeveer 35% van de signalen kon door een medewerker 

van het KCC zelf worden afgehandeld (al dan niet na ruggenspraak met een collega). De overige 

gevallen (circa 6500 signalen in 6 maanden) werden doorgezet naar ofwel de afdeling verstrekkingen 

ofwel de gebiedsteams. Opvallend is de verhouding bij het doorzetten van signalen: 90% naar de 

afdeling verstrekkingen en 10% direct naar de gebiedsteams. Dit kan betekenen dat het KCC in geval 

van twijfel nog de neiging heeft om signalen door te zetten naar de afdeling verstrekkingen en het 

aan deze afdeling overlaat om eventueel signalen door te zetten naar de gebiedsteams. Bovendien 

zijn in de beginmaanden veelvuldig calls die voor het gebiedsteam bedoeld waren doorgezet naar 

(jeugd)medewerkers binnen de afdeling maatschappij advies. Daarnaast komen voor de 

gebiedsteams veel meldingen ook binnen via ‘overige kanalen’ 
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3.3 Clienten met ondersteuning 
 

 

Gebiedsteams 

 

Betrouwbaarheid informatie 

De gegevens zijn ontleend aan registratie door de coördinatoren  van de gebiedsteams in afwachting 

tot het volledig operationeel zijn van het nieuwe casus regie systeem (Kedo). De implementatie van 

dit systeem is nog in volle gang.  De gebiedsteams hebben zeker in het begin van 2015 voorrang 

gegeven aan cliëntgerichte activiteiten. Onderstaande gegevens die buiten Kedo om geregistreerd 

zijn over casusafhandeling door gebiedsteams zijn daardoor niet  compleet en mogelijk niet optimaal 

qua betrouwbaarheid. Duidelijk is dat hieraan in de tweede helft van 2015 een impuls gegeven moet 

worden, zowel vanwege verantwoording als ook vanwege het versterken van interne sturing.  

Ten opzichte van de oplevering van de vorige bestuursrapportage (in juni) is er vooruitgang geboekt 

in de registratie. Alle casussen (ook met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2015) zijn en worden in 

Kedo geregistreerd en bijgehouden. Op dit moment wordt een toets gedaan op de data die nu in 

Kedo staan, om te bekijken of iedereen het systeem op eenduidige wijze vult. Het is belangrijk dit 

goed in te regelen, zodat op een geaggregeerd niveau betrouwbare gegevens t.b.v. monitoring en 

sturing uit Kedo kunnen worden gehaald.  

Casusafhandeling 
gebiedsteams Ridderkerk 

 

  1e halfjaar 2015 

Instroom van casussen 280 (100%) 

In zorg bij gebiedsteam 182 (65%) 

Doorverwijzing 
specialistische zorg 

98   (35%) 

Uitstroom 78   (28%) 

In behandeling 202 (72%) 

 

Toelichting op aantallen 

Als we het aantal casussen opsplitsen naar kwartaal: 148 casussen eerste kwartaal, 132 casussen 

tweede kwartaal. De lichte daling in het tweede kwartaal ten opzichte van kwartaal 1 zegt nog niet 

veel. Om te kunnen vaststellen dat sprake is van een trend, zijn gegevens over een langere periode 

nodig.  
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De verhouding tussen zelf afdoen en dorverwijzen in de gebiedsteams maakt het beheersen van de 

werkdruk in de teams tot op zekere hoogte mogelijk, dat is gunstig.  

Nadere analyse 

Er is een nadere analyse gedaan naar de casussen van 13 van de casusregissuers (de helft van het 

aantal casusregisseurs). Daaruit blijkt: 

- In totaal zijn er door hen 166 casussen behandeld.  

- 43 casussen zijn doorverwezen naar gespecialiseerde zorg, bijvoorbeeld dyslexie 

behandeling, diagnostiek, GGZ etc. 

- 5 casussen vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) 

- 18 casussen zijn door het wijkteam samen met gespecialiseerde zorg opgepakt, GGZ, 

Pleegzorg, JBbr etc. 

- De overige 100 casussen zijn als basiszorg door het wijkteam zelf opgepakt  

- De kanalen (verwijzers) via welke de casussen worden ‘ingebracht’ zijn divers: burger, 

gemeente, scholen, MEE, Algemeen Maatschappelijk Werk, CJG, Jeugdbescherming en 

overige kanalen.  

 

 

Jeugdhulp 
 

Betrouwbaarheid informatie 

De gegevens over nieuwe cliënten komen uit ons GWS registratiesysteem. De cijfers van de cliënten 

die zorg continuïteit hebben komen van de zorgaanbieders. Aan het begin van het jaar konden alle 

zorgaanbieders ons de gegevens (BSN) overdragen van cliënten die op 31-12-2014 in zorg waren. Het 

is niet zeker of alle zorgaanbieders gegevens hebben overgedragen. We mogen wel aannemen dat 

deze aantallen een aardig beeld geven van de situatie. 

 

Aantal cliënten Jeugd met maatwerkvoorziening (specialistische zorg) per 1-7-2015 

  Zorgcontinuiteit Nieuw* Totaal 

PGB 23 13 36 
ZIN 435 46 481** 
Totaal 458 59 517 
*nieuw:  hierin zitten zowel cliënten die tussen 1-1-2015 en 1-7-2015 een maatwerkvoorziening hebben gekregen en 
clienten die in deze periode zijn geherindiceerd. 
** Het totaal aantal cliënten ZIN bevat een beperkt aantal dubbeltellingen. De geherindiceerde cliënten ‘nieuw’ zijn ten 
tijde van het schrijven van deze rapportage namelijk nog niet gematcht met de lijst van cliënten ZIN met zorgcontinuïteit. 
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Herindicaties Ridderkerk Jeugd 
 

  t/m Kwartaal 2 Prognose 
 Herindicaties PGB 9 23   

Herindicaties ZIN Nnb 435   
Prognose: Maximaal aantal te verwachten herindicaties in tweede halfjaar. 

 

Toelichting  

Er zijn veel herindicaties die nog uitgevoerd moeten worden, met name voor ZIN. Dit op basis van de 

overgedragen cliëntgegevens door zorgaanbieders begin dit jaar. Het is belangrijk te benadrukken 

dat het hier om een theoretisch te verwachten maximum gaat op basis van het totaal aantal 

overgangsclienten. In de praktijk zal het aantal herindicaties lager uitvallen, want de meeste 

uitstroom jeugdhulptrajecten vinden plaats binnen een half jaar (lang niet alle cliënten hebben dus 

een herindicatie nodig). Daarnaast zal een aantal van deze cliënten overgaan naar de Wet Langdurige 

Zorg. Tenslotte is een beperkt deel van de cliënten inmiddels al geherindiceerd.  

In de achterliggende periode zijn de bij ons bekende (vanuit de gegevensoverdracht zorgaanbieders) 

cliënten aangeschreven en verzocht zich te melden als de zorg gecontinueerd zou moeten worden. 

Inmiddels heeft zich 30% bij de gebiedsteams gemeld. De cliënten die zich hebben gemeld worden 

gezien door de teams met als doel te beoordelen welke zorg gecontinueerd zou moeten worden. 

Voor de overige 70% geldt dat hier mogelijk ook cliënten tussen zitten voor wie het wel noodzakelijk 

is om zorg te continueren. De zorgaanbieders zullen de komende tijd (nogmaals) benaderd worden 

om de clïënten die een herindicatie nodig hebben bij ons aan te melden. 

 

 

 

Wmo 

 

Betrouwbaarheid informatie 

De cijfers over aantallen cliënten HH en voorzieningen komen uit GWS en zijn betrouwbaar. De 

gegevens over aantal cliënten begeleiding komen ook uit GWS. Het aantal nieuwe cliënten is 

mogelijk nog niet volledig in beeld, omdat cliënten ook via de (huis)arts doorverwezen kunnen 

worden en registratie in GWS dan wat vertraagd kan zijn.  
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Gemeente Ridderkerk Wmo Begeleiding 
Aantal cliënten per 1-7-2015 

  Zorgcontinuiteit Nieuw* Totaal 

PGB 32 5 37 

ZIN 237 31 268 

Totaal 269 36 305 
* nieuw:  hierin zitten zowel cliënten die tussen 1-1-2015 en 1-7-2015 een maatwerkvoorziening hebben gekregen en 

cliënten die in deze periode zijn geherindiceerd. Van de 36 nieuwe clienten: 11 geherdiceerd en 25 echt nieuwe instroom 

 

 

Het totaal aantal unieke cliënten Wmo (inclusief de 305 cliënten begeleiding) is 2990 

Toelichting aantal clienten  

Het aantal nieuw ingestroomde cliënten voor begeleiding Wmo is 25 en lijkt daarmee laag in 

verhouding tot het aantal bestaande cliënten. Of de kwalificatie ‘laag’ van toepassing is, is de vraag. 

We weten namelijk niet over hoeveel jaren tijd het bestand overgangcliënten is opgebouwd. 

 

Herindicaties 

Herindicaties Ridderkerk Wmo begeleiding 

 
t/m Kwartaal 2 Prognose 

Herindicaties PGB 4 32 
Herindicaties ZIN 7 237 
 
Prognose: maximaal aantal te verwachten herindicaties in tweede halfjaar. 

 

Er zijn veel herindicaties die nog uitgevoerd moeten worden, met name voor ZIN Het is belangrijk te 

benadrukken dat het hier gaat om een theoretisch te verwachten maximum. In de praktijk zal het 

aantal herindicaties lager uitvallen maar onduidelijk is hoeveel lager. Niet elke cliënt zal namelijk een 

herindicatie aanvragen; daarnaast zal een deel van de cliënten een herindicatie aanvragen via de 

huisarts.  

 

 

  

Gemeente Ridderkerk Wmo HH en Voorzieningen, aantal cliënten  met lopend indicatiebesluit 
(ZIN + PGB) op 1-7-2015 

  Totaal 

Huishoudelijke Hulp 1262 

Voorzieningen 2360 

Aantal unieke clienten (HH + voorzieningen) 2843 
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Werk en Inkomen 

 

Ontwikkeling uitkeringsbestand, Ridderkerk 

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 

Instroom 78 70 

Uitstroom 60 47 

-   waarvan naar werk/zelfstandigheid 21 35% 15 32% 

-   overige 39 65% 32 68% 

Totale bestand 684 
29 / 1000 

beroepsbevolking 
707 

29 / 1000 
beroepsbevolking 

-  waarvan deels werk (part-
time)/deels uitkering 

97 14% 91 13% 

-    overige 580 85% 608 86% 

 

Bestandsanalyse 

Bij het onderdeel Participatie hebben we een analyse gemaakt van het bestand 

uitkeringsgerechtigden. De omvang van het bestand tussen eind eerste en eind tweede kwartaal 

blijkt niet sterk veranderd. Instroom en uitstroom hebben daarnaast voor een belangrijk deel te 

maken met factoren die niet direct met het beleid van de gemeente te maken hebben, zoals 

verhuizingen en wijzigingen in de gezinssituatie van uitkeringsgerechtigden.  

Om een wat beter beeld te krijgen van het bestand en van wie er uitstroomt naar werk, hebben we 

een nadere analyse gemaakt naar leeftijd, uitkeringsduur en gezinssituatie (zie de taartdiagrammen 

hieronder). We hebben het totale bestand vergeleken met degenen die zijn uitgestroomd naar werk 

of zelfstandig ondernemerschap. Uitstroom naar werk betreft een klein aantal inwoners en een 

relatief klein deel van het totale bestand. In het doen van algemeen geldende uitspraken op basis 

van deze cijfers moet daarom enige voorzichtigheid betracht worden.  

Desondanks geven deze cijfers wel degelijk een beeld van hoe de kenmerken van degenen die 

uitstromen naar werk zich verhouden tot de kenmerken van het totale bestand.  
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 Bestand per 30 juni 2015 naar leeftijd 

    
 Bestand per 30 juni 2015 naar uitkeringsduur 

    

 Bestand per 30 juni 2015 naar gezinssituatie 

    
 
 

Uit de analyse blijkt dat vooral uitkeringsduur een voorspeller is voor het al dan niet uitstromen naar 

werk: uitkeringsgerechtigden die langer dan 3 jaar een uitkering hebben, vinden verhoudingsgewijs 

moeilijk werk, c.q. starten niet als ondernemer. Leeftijd blijkt een minder sterke voorspeller: ook 

7% 

36% 

57% 

< 27 jaar

27 t/m 44 jaar

45 jaar en ouder

7% 

46% 

47% 

Uitstroom naar werk en zelfstandig 

< 27 jaar

27 t/m 44 jaar

45 jaar en
ouder

28% 

30% 

42% 

< 1 jaar

1 tot 3 jaar

3 jaar en
langer

60% 

33% 

7% 

Uitstroom naar werk en zelfstandig 

< 1 jaar

1 tot 3 jaar

3 jaar en
langer

60% 
22% 

11% 

7% Alleenstaande

Alleenstaande
ouder

Gezin zonder
kinderen

Gezin met
kinderen

47% 

13% 

20% 

20% 

Uitstroom naar werk en zelfstandig 

Alleenstaande

Alleenstaande
ouder

Gezin met
kinderen

Gezin zonder
kinderen



  

September 2015 Bestuursrapportage Sociaal Domein Ridderkerk 

 
21 

 

oudere uitkeringsgerechtigden zijn in het afgelopen half jaar uitgestroomd naar werk of 

ondernemerschap. Op zich is dit positief maar het kan gaan om een vertekend beeld (vanwege de 

kleine aantallen). In het bestand zijn relatief weinig jonge cliënten opgenomen (<27 jaar) dit komt 

omdat zij in principe geen recht hebben op een uitkering, maar een opleiding of ander traject 

moeten volgen. De jongeren die toch in het bestand zitten, zijn moeilijk bemiddelbaar naar scholing 

en arbeid. Alleenstaande ouders en alleenstaanden zijn relatief weinig uitgestroomd naar werk, 

terwijl gezinnen met of zonder kinderen relatief iets oververtegenwoordigd zijn in de uitstromers 

naar werk 

In de toekomst verwachten wij meer en betere analyses te kunnen uitvoeren, vooral als het 

arbeidspotentieel van het bestand in kaart is gebracht (zie “Impuls naar werk”, methodiek Dariuz in 

Hoofstuk 2). 

 

 

Re-integratie: Leerwerktrajecten 

 

Leerwerktrajecten             

 Locatie Barendrecht Locatie Albrandswaard Locatie Ridderkerk Overige locaties 

 Albr. Bar. Rid. Albr. Bar. Rid. Albr. Bar. Rid. Albr. Bar. Rid. 

Beheer en Onderhoud 
(zwerfvuil/groenonderhoud) 

   2 2 2   18    

Beheer en Onderhoud    4 1 1   8    
Opniew & Co. 1 20     1  21    
Heinenoordtunnel          1 1 3 
DIV Archievering       2  1    
Totaal 1 20  6 3 3 3  48 1 1 3 

 

Buiten uitstromen naar werk zijn er ook trajecten die als een opstap naar werk/participeren gezien 

kunnen worden. Dat zijn leerwerktrajecten, proefplaatsingen, vrijwilligerswerk en deels parttime 

werken/deels uitkering. Leerwerktrajecten is het traject waar de meeste aantallen zitten. Vandaar 

dat de aantallen hier nog in het bijzonder worden uitgelicht.  
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Minimabeleid en schuldhulpverlening 

 

Schuldhulpverlening Ridderkerk 

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Totaal 

Klantmanagers       

- aanmeldingen 61 60 121 

- doorverwijzingen naar partners 8 19 27 

        

Plangroep       

- dossiers 353 336 689 

 - nieuwe minnelijke trajecten 35 32 67 

- crisisinterventie 15 18 33 

- doorverwijzingen naar partners 28 17 45 
 
*Met partners wordt o.a. gedoeld op: maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, lokaal zorgnetwerk, maar ook 
verwijzingen naar aanvraag uitkering en minimaregelingen 

 

Toelichting Schuldhulpverlening 

Het aantal nieuwe meldingen schuldhulpverlening is in het tweede kwartaal licht afgenomen maar 

dit kan nog niet gezien worden als een trend. Het aantal dossiers dat in behandeling is bij Plangroep 

(de uitvoerder van schuldhulp trajecten) is redelijk constant (rond 340 dossiers) evenals het aantal 

crisis interventies. Het nieuwe beleid richt zich meer op preventie en vroegsignalering en kan op 

termijn leiden tot een toename van het aantal meldingen en trajecten maar het zou er ook toe 

moeten leiden dat het aantal crisis interventies en het gemiddelde bedrag per 

schuldhulpverleningstraject daalt. Dat is in maatschappelijk opzicht een gunstige ontwikkeling. De 

informatievoorziening over  hoogte van schuldbedrag van de trajecten moet in komende rapportages 

nog uitgebreid worden. Het aantal doorverwijzingen naar partners wordt hier getoond, omdat dit 

iets kan vertellen over de mate waarin klantmanagers en plangroep integraal kijken naar de cliënt.  
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Aantal aanvragen minimabeleid Ridderkerk 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Totaal 

Totaal afgehandelde aanvragen Bijzondere Bijstand 136 99 235 

- Waarvan toegekend 93 55 148 

Totaal afgehandelde aanvragen Maatschappelijk Participatie 
Fonds 

143 115 
258 

- Waarvan toegekend 111 81 192 

Noodfonds  1 2 3 

- Waarvan toegekend 1 2 3 

Totaal aantal aanvragen 280 216 496 
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HOOFDSTUK 4 – KLANT 

 

4.1 Inleiding 
De bedoeling is om dit hoofdstuk in een volgende rapportage uit te bouwen tot een hoofdstuk 

waarin informatie wordt opgenomen over de ervaringen van klanten. Te denken valt aan de 

resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, wachttijden en hoe vaak klanten met knelpunten, 

klachten en bezwaren komen waarmee zij belangrijke signalen afgeven over het handelen van de 

gemeente. Op dit moment ontbreekt echter nog een groot deel van de informatie. Wij richten ons 

daarom in eerste instantie op de knelpunten, klachten en bezwaren die te maken hebben met de 

dienstverlening van de gemeente. Voor de goede orde: in dit hoofdstuk wordt dus geen informatie 

gegeven over klachten die burgers mogelijk hebben over de wijze waarop zij worden bejegend door 

zorgaanbieders. In de inkoopcontracten van de gemeente is voor zorgaanbieders de verplichting 

opgenomen om hiervoor zelf een adequate klachtenprocedure te onderhouden.  

 

 

4.2 Overzicht knelpunten, klachten en bezwaren 
 

Aantal meldingen* knelpunten Coach - Ridderkerk 

 

  1e halfjaar 2015 

Jeugdhulp 7 

Wmo 8 

Participatie 6 

Wonen 4 

Totaal 25 
*een melding kan uiteen vallen in meerder knelpunten 

 

Aantal klachten - BAR breed 

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Totaal 

Jeugdhulp 0 2 2 

Wmo 0 6 6 

Participatie 0 3 3 

Totaal 0 11 11 
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Bezwaren Jeugdhulp per gemeente 

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Totaal 

Barendrecht  0 0 0 

Albrandswaard  0 0 0 

Ridderkerk  0  0 0 

Totaal 0 0 0 

 

Toelichting aantal knelpunten, klachten en bezwaren jeugd 

Het aantal knelpunten is beperkt, voor Ridderkerk gaat het om 7 meldingen in het eerste halfjaar. 

Het lukt om een relatief groot deel van deze meldingen informeel goed af te handelen, want in het 

eerste halfjaar waren er 2 formele klachten over het handelen van de gemeenten in jeugdhulp casus. 

Voor de goede orde: klachten over de behandeling van jeugdigen door zorgverleners vallen niet 

onder deze inventarisatie (deze klachten moeten immers ingediend worden bij de betreffende 

zorginstantie). Het betreft klachten van inwoners over het handelen van de gemeente, ingediend bij 

de gemeente. 

In het eerste halfjaar waren er in Ridderkerk geen bezwaren tegen afgegeven beschikkingen 

maatwerkvoorzieningen jeugdhulp.  

 

Bezwaren Wmo per gemeente 

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Totaal 

Barendrecht  4 6 10 

Albrandswaard 4 1 5 

Ridderkerk 6 6 12 

Totaal 14 13 27 

 

Toelichting aantal knelpunten, klachten en bezwaren Wmo 

Het aantal knelpunten is beperkt, voor Ridderkerk gaat het om 8 meldingen in het eerste halfjaar. 

Het lukt om een redelijk groot deel van deze meldingen informeel af te handelen, want in het eerste 

halfjaar waren er BAR-breed 6 formele klachten over het handelen van de gemeenten in Wmo casus.  

In het eerste halfjaar waren er in Ridderkerk vijf nieuwe bezwaren tegen afgegeven beschikkingen 

maatwerkvoorzieningen Wmo. Het gaat hier vooral om voorzieningen woning en huishoudelijke 

hulp.  
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Bezwaren Participatie, werk en inkomen per gemeente 

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Totaal 

Barendrecht  17 22 39 

Albrandswaard 10 7 17 

Ridderkerk 25 14 39 

Totaal 52 43 95 

  

Toelichting aantal knelpunten, klachten en bezwaren Participatie 

Het aantal knelpunten is beperkt, voor Ridderkerk gaat het om 6 meldingen in het eerste halfjaar. 

Het lukt om een redelijk groot deel van deze meldingen informeel af te handelen, want in het eerste 

halfjaar waren er BAR-breed 3 formele klachten over het handelen van de gemeenten in een casus 

Werk en Inkomen.  

In het eerste halfjaar waren er in de BAR gemeenten 95 bezwaren (Ridderkerk 39) tegen afgegeven 

beschikkingen Participatiewet. Dit aantal is veel hoger dan bij Wmo en Jeugdhulp.  
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HOOFDSTUK 5 - STUREN EN BIJSTUREN 

 

 

5.1 Conclusies en beslispunten Jeugdhulp 
- Uitputting binnen budget, met kans op kleine overschrijding in 2015 

- door nieuw verdeelmodel zal budget 2016 licht groeien 

- beperkt aantal nieuwe cliënten met maatwerkvoorziening, veel herindicaties op komst 

- informatievoorziening en werklast wijkteams vraagt aandacht 

 

 

5.2 Conclusies en beslispunten Wmo 
- Uitputting blijft binnen budget, onderuitputting 2015 voorzien 

- aantal nieuwe cliënten begeleiding laag, veel herindicaties op komst 

- informatievoorziening en werklast wijkteams vraagt aandacht 

 

 

5.3 Conclusies en beslispunten Participatie 
- Uitputting blijft binnen budget 

- Plan Impuls naar werk kritisch volgen om re-integratie activiteiten te stimuleren 

- Investeren in methodiek bepalen arbeidspotentieel om informatie voor beleid te verbeteren 

 

 

5.4 Conclusies en beslispunten Algemeen 
- Ontwikkelplan bestuursrapportage opstellen 

- Informatievoorziening voor beleid en sturing vraagt aandacht 
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BIJLAGE: gemeentelijke monitor sociaal domein 
 

Algemene informatie over de gemeentelijke monitor is te vinden via de website 

www.waarstaatjegemeente.nl  

De BAR gemeenten hebben meegedaan aan de eerste landelijke gegevensuitvraag over het sociaal 

domein in 2015 (over het eerste kwartaal). Aanlevering over het eerste en tweede kwartaal loopt nu.  

De beschikbare gegevens over het eerste kwartaal 2015 zijn onlangs gepubliceerd op 

www.waarstaatjegemeente.nl 

  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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BIJLAGE: Afkortingen 

 

Afkortingen  

Bbz Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

KCC Klanten Contact Center 

PGB Persoonsgebonden budget 

Pw  Participatiewet 

VISD Informatievoorziening Sociaal Domein 

Wet BUIG Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvooziening aan Gemeenten 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 

Wsw Wet sociale werkvoorziening 

WWB Wet Werk en Bijstand 

ZIN Zorg in natura 

GR Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 
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BIJLAGE: detailoverzicht uitputting begrotingsposten 
 

 

 

GEMEENTE RIDDERKERK SOCIAAL DOMEIN

Eerste Halfjaarcijfers

Onderdelen van het sociaal domein Na 1e turap Na 2e turap Uitputting RATIO-VERBRUIK*

1) JEUGDHULP LASTEN

a) Algemene voorzieningen 0 0 0

b) Extramurale hulp voor jeugd met een beperking 419.810 419.810 126.600 30%

c) PGB Jeugd met een beperking 620.450 566.450 312.300 55%

d-e) Regionale inkoop GR Jeugd Rijnmond

onder te verdelen in:

4.613.300 4.613.300 2.214.399 48%

- J&O 1.460.167 1.460.167 705.062 48%

- Specialistische voorzieningen GGZ 2.117.423 2.117.423 999.803 47%

- GI-Dwang/Drang 558.830 558.830 298.543 53%

- GI AMHK/CIT 75.909 75.909 67.085 88%

- JMEB 198.565 198.565 42.704 22%

- overige (kennis en servicecentra / wijkteams CDT) 202.405 202.405 101.203 50%

f) Zeer gespecialiseerde voorzieningen 242.000 242.000 121.000 50%

g) Uitvoeringskosten GR Rijnmond Rotterdam 48.400 48.400 24.200 50%

DEELTOTAAL 5.943.960 5.889.960 2.798.499 48%

2) WMO LASTEN

Nieuw taken vanaf 1-1-2015

a) Algemene voorzieningen 290.300 290.300 65.800 23%

- 24-uurs luisterend oor 11.300 11.300 0 0%

- Innovatiefonds en preventieve arrangementen 235.200 235.200 50.000 21%

- Voorziening Steunpunt Mantelzorg 28.800 28.800 15.800 55%

- Vrijwill igerswerk 15.000 15.000 0 0%

b) Maatwerkvoorzieningen in natura: 2.472.760 2.517.760 772.300 31%

- Begeleiding, vervoer, behandeling en overige 1.701.260 1.701.260 772.300 45%

- Compensatie chronisch zieken en gehandicapten 538.200 538.200 0 0%

- Doventolk 27.000 27.000 0 0%

- Ondersteuning mantelzorgers 206.300 206.300 0 0%

- Thuisbegeleiding HH3 0 45.000 0 0%

c) PGB 18+ met een beperking: 710.980 440.980 224.000 51%

d) Maatschappelijke Opvang 72.600 72.600 0 0%

BEGROTING 2015
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WMO Na 1e turap Na 2e turap Uitputting RATIO-VERBRUIK*

Bestaande taken voor 1-1-2015

e) Huishoudelijke hulp 2.632.700 2.832.700 1.435.600 51%

- HH toeslag regeling 259.000 0 0%

f) PGB Huishoudelijke hulp 1.040.500 320.500 160.600 50%

g) Voorzieningen Wmo/gehandicapten 1.052.700 1.002.700 472.170 47%

- Vervoersvoorzieningen 480.400 460.400 222.956 48%

- Woonvoorzieningen 239.400 219.400 94.869 43%

- Rolsstoelvoorzieningen 332.900 322.900 154.344 48%

h) Collectief vervoer 702.900 577.700 276.100 48%

i) Eigen bijdrage 1.236.500 1.111.300 458.100 41%

DEELTOTAAL 7.738.940 6.943.940 2.948.470 42%

3) WIJKTEAM LASTEN

Wijkteams 1.682.500 1.682.500 805.400 48%

- Inzet Jeugd- en gezinsteams 1.303.200 1.303.200 650.800 50%

- Inzet vanuit en rondom sociale wijkteams 379.300 379.300 154.600 41%

DEELTOTAAL 1.682.500 1.682.500 805.400 48%

4) WERK EN INKOMEN

a) Sociale Werkvoorziening: 3.577.800 3.577.800 1.853.523 52%

b) Re-integratietrajecten 966.500 826.500 83.493 10%

c1) Wet BUIG (uitkeringen lasten) 10.196.700 9.393.100 4.538.364 48%

- IOAW 346.800 346.800 300.391 87%

- IOAZ 28.900 28.900 31.829 110%

- Krediethypotheek 30.000 30.000 4.419 15%

- WWB < 21 jaar 40.000 40.000 15.987 40%

- WWB 21-64 jaar 9.276.000 9.015.400 4.337.900 48%

- WWB in inrichting 45.000 45.000 18.083 40%

- BBZ inkomensdeel 40.000 40.000 15.446 39%

- Loonkostensubsidie 240.000 32.000 13.956 44%

- Loonwaarde Wajong Jongeren 150.000 15.000 0 0%

- Verhaal en terugvordering -200.000 -199.646 100%

e) Minimabeleid 702.300 757.700 398.625 53%

f) Schuldhulpverlening 258.200 258.200 139.487 54%

DEELTOTAAL 15.701.500 14.813.300 7.013.492 47%

TOTAAL (som van deeltotalen) 31.066.900 29.329.700 13.565.862 46%

BEGROTING 2015


