
Tussenrapportage Sociaal Domein januari - augustus 2018 Ridderkerk

INKOMEN
Ontwikkeling uitkeringenbestand 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018

Totaal uitkeringenbestand (op peildatum) 879 882 876
Participatiewet 809 810 805

Ioaw/Ioaz 64 65 67
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 6 7 4

Doelgroepen
waarvan in instelling opgenomen 13 13 12

waarvan vergunninghouders 152 150 150
waarvan deels werk/deels uitkering 81 76 59

Uitkeringenbestand naar leeftijd (waarvan in instelling) 879 (13) 882 (13) 876 (12)
0-27 jaar 105 (1) 110 (2) 109 (2)

27-45 jaar 308 (4) 307 (3) 305 (3)
45 jaar en ouder 466 (8) 465 (8) 462 (7)

Uitkeringenbestand naar leefvorm (waarvan in instelling) 879 (13) 882 (13) 876 (12)
alleenstaande 549 (12) 550 (13) 552 (12)

alleenstaande ouder 171 (1) 169 163
gehuwd/samenwonend 159 163 161

Uitkeringenbestand naar uitkeringsduur (waarvan in instelling) 879 (13) 882 (13) 876 (12)
korter dan 1 jaar 225 (3) 241 (5) 255 (6)

1-3 jaar 257 (5) 250 (4) 241 (3)
3 jaar en langer 397 (5) 391 (4) 380 (3)

Instroom (cumulatief) 74 112 146
waarvan in instelling opgenomen 1 4 5

waarvan vergunninghouders 12 14 15
overige instroom 61 94 126

• 'Bbz' is een regeling voor zelfstandigen 

•  Het getal tussen haakjes is het aantal mensen dat van de betreffende categorie in een instelling is opgenomen

Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe tussenrapportage Sociaal Domein, die is gekoppeld aan de P&C-cyclus. Hierbij treft u de cijfers aan over januari tot en met augustus 2018 van het Sociaal 

Domein. Deze cijfers gaan over een aantal inhoudelijke onderwerpen: Jeugd, Wmo, Participatiewet, Minimabeleid en Schulddienstverlening. Ter vergelijking treft u in de kolom “31-03-2018” de cijfers van januari tot en 

met maart 2018 aan en in de kolom "31-05-2018"de cijfers van januari tot en met mei 2018. Onderstaande cijfers zijn de stand op peildatum 31 augustus 2018, het kan zo zijn dat na die datum cijfers nog wijzigen, als 

gevolg van mutaties die betrekking hebben op de periode van januari tot en met augustus, maar na de peildatum plaats vinden.

•  Het betreft het aantal lopende, dan wel toegekende uitkeringen; ongeacht het aantal personen; een uitkering die aan 1 persoon wordt verstrekt telt dus voor 1 en een uitkering die aan meerdere personen (gezin) 

wordt verstrekt telt ook voor 1
Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het aantal klanten blijft vrijwel gelijk. Dat is gunstig in vergelijking met voorgaande jaren. Daarin valt op dat het aantal klanten met een uitkering korter dan 1 jaar toeneemt, terwijl het aantal klanten met een uitkering 

tussen 1 en 3 jaar en met een uitkering voor 3 jaar en langer, afneemt. In Nederland is het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald. We verwachten dit voor de toekomst in Ridderkerk ook, als gevolg van de extra 

investering in het sociaal domein (Raadsbesluit d.d. 19-06-2018). 

Toelichting:  

• ‘Ioaw/Ioaz’ zijn regelingen voor oudere werklozen (Ioaw: geboren voor 1965; Ioaz: ex-zelfstandigen van 55 jaar of ouder) 



WERK 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018

Totale uitstroom uitkeringenbestand 65 100 140

waarvan naar werk/zelfstandigheid 26 41 50

waarvan naar opleiding 3 3 4

waarvan naar garantiebaan 1 1 1

waarvan naar beschut werk 0 0 0

waarvan uitstroom overig 35 55 85

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totale uitstroom 46,2% 45,0% 39,3%

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totaal uitkeringen bestand 3,4% 5,1% 6,3%

Uitstroom via RPO (Reïntegratie Praktijk Overeenkomst) (cumulatief) 6 8 10

LOONKOSTENSUBSIDIE 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018

Aantal mensen met een garantiebaan (op peildatum) 32 34 35

Aantal mensen met beschut werk (op peildatum) 0 2 2

TOTAAL 34 36 37

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

De uitstroom naar werk/zelfstandigheid en opleiding kan beter. We verwachten dit op termijn te kunnen realiseren als gevolg van de extra investering in het sociaal domein (Raadsbesluit d.d. 19-06-2018). 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het aantal mensen met een garantiebaan neemt gestaag toe. Dat is een positieve ontwikkeling. Het is het gevolg van vruchtbare samenwerking tussen onze gemeente, werkgevers en kandidaten.

Toelichting:

• Bij 'uitstroom overig' valt te denken aan redenen als verhuizen, samenwonen, overlijden etc.; dit is niet beinvloedbaar

• De RPO is een instrument waarmee instroom in de uitkering voorkomen wordt

Toelichting:

• Dit betreft alleen het aantal mensen met een garantiebaan voor wie de gemeente een loonkostensubsidie verstrekt (er zijn in de gemeente ook mensen met een garantiebaan voor wie UWV 

loondispensatie verstrekt)

• Dit betreft het totaal aantal beschut werkenden in de gemeente (zowel voor wie de gemeente een loonkostensubsidie verstrekt als voor wie UWV loondispensatie verstrekt)



MINIMABELEID Aantal aanvragen (Bijzondere Bijstand) (cumulatief) 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018

Afgehandelde aanvragen Bijzondere Bijstand (inclusief Individuele Inkomens- Studietoeslag) 382 559 786

waarvan toegekend 281 402 541

waarvan afgewezen 56 95 141

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 45 62 104

Afgehandelde aanvragen Individuele Inkomenstoeslag 132 206 285

waarvan toegekend 100 151 212

waarvan afgewezen 19 35 43

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 13 20 30

Afgehandelde aanvragen Individuele Studietoeslag 1 3 4

waarvan toegekend 0 1 1

waarvan afgewezen 0 1 1

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 1 1 2

MINIMABELEID Aantal aanvragen (Regeling Meedoen) (cumulatief) 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018

Afgehandelde aanvragen Meedoen (inclusief Schoolkosten) 107 142 194

waarvan toegekend 91 120 151

waarvan afgewezen 10 13 27

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 6 9 16

waarvan Afgehandelde aanvragen Schoolkosten 4 9 20

waarvan toegekend 4 9 18

waarvan afgewezen 0 0 1

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 0 0 1

• Schoolkosten lopen gedurende een schooljaar

• Individuele Inkomenstoeslag is een toeslag die iemand krijgt bij een langdurig laag inkomen en zonder mogelijkeden het inkomen te verhogen

Toelichting: 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Geen bijzonderheden.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Aanvragen Meedoen worden alleen door 'niet uitkeringsgerechtigden' ingediend. De uitkeringsgerechtigden krijgen automatisch een toekenning en Ridderkerkpas. Betreffende de schoolkosten worden er meer 

aanvragen verwacht bij de start van het nieuwe schooljaar.

Toelichting: 



SCHULDDIENSTVERLENING

Aantal dossiers schulddienstverlening (op peildatum) 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018

Klantmanagers
Nieuwe aanmeldingen 79 30 41

waarvan doorverwijzing naar sociale maatschappelijke partners 13 11 3
Plangroep

Lopende dossiers 367 365 354
Nieuwe minnelijke trajecten 16 9 13

Crisisinterventie 8 4 3
Doorverwijzing Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (WSNP) 13 2 8

HULPVERLENING VANUIT DE WIJKTEAMS 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018

Gestarte Intakes (cumulatief) 131 198 268
Nieuwe dossiers (cumulatief) 92 134 218

Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum)

Intake 32 35 34
Plan maken 57 53 41

Plan uitvoeren 213 211 206

Monitoren 92 94 115

Afsluiten 6 2 5
Totaal 400 395 401

Uitstroom van dossiers (cumulatief) 87 138 227

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Het aantal intakes en nieuwe dossiers fluctueert pe rmaand. De uitstroom neemt licht toe in de laatste maanden. We verwachten op termijn de instroom te kunnen beperken en de uitstroom te kunnen vergroten door 

de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, welzijnsorganisaties en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond te optimaliseren, waardoor vragen van inwoners aan de voorkant  passender en sneller kunnen worden 

opgepakt.  

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Ten opzichte van het tweede kwartaal zien wij een daling in het aantal lopende dossiers. Daarentegen zien wij een stijging in het aantal aanmeldingen, nieuwe minnelijke trajecten en doorverwijzingen naar de WSNP. 

Het aantal doorverwijzingen naar partners is over de derde periode lager. Dit komt omdat wij op een andere manier registreren. 

Toelichting:

•         Gestarte Intakes – Dit is het aantal intakes met een startdatum in 2018. Deze kunnen al afgerond zijn, maar ook nog open staan.

•         Nieuwe Dossiers – Dit is het aantal dossiers dat in 2018 geopend is. 

•         Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum)  - Dit is de stand per de laatste van de maand (31 maart, 31 mei en 31 augustus).  Het totaal is het aantal dossiers wat open staat. (Geen einddatum) Verder 

is er een onderverdeling in de fases van de dossiers inzichtelijk.

•         Uitstroom van dossiers – Dit is het aantal dossiers welke in 2018 beëindigd zijn.

•         De cijfers zijn exclusief opgeschaalde zorg ofwel OZ-dossiers en exclusief regiedossiers.



JEUGDHULP Aantal cliënten jeugdhulp (op peildatum) 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018

Persoonsgebonden Budget (PGB) 59 69 62

Zorg in Natura (ZIN) 473 458 444

TOTAAL 532 527 506
Toelichting: Betreft het aantal unieke cliënten op basis van afgegeven indicaties

WMO Aantal cliënten Huishoudelijke Hulp, Voorzieningen en Begeleiding (op peildatum) 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018

Huishoudelijke Hulp 1256 1254 1270

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 75 73 72

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 851 836 801

waarvan Algemene Voorziening 330 345 397

Voorzieningen 3204 3201 3192

waarvan Rolstoelvoorzieningen 386 388 386

waarvan Vervoervoorzieningen 2395 2387 2382

waarvan Woonvoorzieningen 423 426 424

Begeleiding (inclusief dagbesteding) 393 410 407

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 44 44 39

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 349 366 368

Dagbesteding 133 135 144

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 5 7 6

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 128 128 138

Aantal unieke cliënten Wmo 3197 3193 3177
Toelichting:

• Vervoersvoorzieningen bestaat uit scootmobielen en Wmo vervoer

• Van begeleiding PGB en ZIN is alleen de dagbesteding nog apart benoemd

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Ten opzichte van het eerste kwartaal is er sprake van een lichte toename van het aantal clienten met een PGB. Begin 2018 zijn de aanvragen in het kader van het overgangsrecht verwerkt. Ten opzichte van het eerste 

kwartaal is het aantal clienten jeugdhulp afgenomen. 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

In de afgelopen periode van deze rapportage heeft er nagenoeg geen verandering plaatsgevonden in het aantal unieke cliënten met een Wmo voorziening. Ondanks de lichte daling die in deze periode is te zien, is er 

over de afgelopen jaren een stijgende trend te zien in het aantal cliënten. De verwachting is dat deze trend  blijft doorzetten gezien de vergrijzing, de toenemende complexiteit van de samenleving én het langer thuis 

moeten blijven wonen. Ook is het zo dat de zorgomvang, de inzet van specialistische begeleiding en het zorggebruik per cliënt toeneemt. 


