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Aan de Raad, 
Inleiding 
Uw raad is toegezegd om per kwartaal geïnformeerd te worden over de financiële stand van zaken in het 
sociaal domein zowel met betrekking tot de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
en de participatiewet. 

Wmo 
U wilt geïnformeerd worden over de stand van zaken betreffende de budgetten. Dit heeft als doel om te 
volgen of de uitvoering van de Wmo 2015 binnen het beschikbare budget uitgevoerd kan worden. 

Het eerste kwartaal heeft zich in de uitvoering gekenmerkt als een periode waarin nog veel zaken in de 
uitvoering geregeld moeten worden. Zoals het uitwerken en aanpassen van de werkprocessen, het op 
orde krijgen van de administratie richting SVB en vanuit de SVB richting de budgethouders. Ook heeft de 
controle van de facturen gezorgd voor behoorlijk wat drukte bij aanbieders en gemeenten. Dit leidt er toe 
dat er momenteel nog correcties op facturen worden ingediend waardoor het totaaloverzicht in de loop 
van het jaar nog bijgesteld gaat worden. 

In onderstaand schema treft u een overzicht aan van de besteding van de budgetten Wmo 2015. 
De decentralisatieuitkering Wmo 2015 bedraagt: C 2.828.952 
De bijdrage in het gemeentefonds voor huishoudelijke ondersteuning bedraagt: C 1.451.054 

In totaal is voor de immateriële maatwerkvoorzieningen Wmo een bedrag beschikbaar van C 4.280.006 
Dit is uitgesplitst in de volgende onderwerpen: 

Totaal Uitgaven periode 
1 t /m 3 2015* 

Uitgaven 2 e 

kwartaal 
Prognose 2015 

Begeleiding 
Zorg in natura 

C 1.280.946 C 230.874 C 1.025.746 

Huishoudelijke 
ondersteuning ZIN 

e 1.451.054 C 326.009 C 1.451.054 

PGB HO en 
Begeleiding 

C 1.013.093 6 130.000 C130.000 C 520.000 

Onafhankelijke 
cliëntondersteuning 

C 281.631 6 53.985 6 215.951 

Bijdrage in collectieve 
ziektekostenverzekering 

C 253.282 C 253.282 



Totaal C 4.280.006 C 3.466.033 

*We gaan voor de uitgaven uit van 13 perioden. 

Ten aanzien van de uitgaven in het eerste kwartaal moet opgemerkt worden dat bij de zorg in natura 
verstrekking gewerkt is met periode 1 t/m 3 van 2015. Dit loopt van 29 december 2014 tot en met 22 
maart. Er volgen nog 9 periodes. 

Ten aanzien van de PGB-verstrekking worden kwartalen gehanteerd om de SVB te bevoorschotten zodat 
de SVB de zorgverleners tijdig kan betalen na declaratie door de budgethouders. 

Er is getracht een prognose te maken richting eind 2015. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit met de 
nodige kanttekeningen bezien moet worden omdat de wijziging van de HO richting resultaatfinanciering 
pas met ingang van 15 juni volledig is doorgevoerd. Dan wordt inzichtelijk wat deze wijziging financieel 
voor 2015 betekent. Mede gelet op de stijging van het aantal klanten dat Huishoudelijke Ondersteuning 
Plus nodig blijkt te hebben. Nu er twee tarieven gehanteerd worden, wordt door de zorgaanbieders 
aangegeven dat een aantal klanten die nog geregistreerd stonden op Huishoudelijke Ondersteuning toch 
gezien hun situatie Huishoudelijke Ondersteuning Plus nodig hebben. 

Met inachtneming van de bovenstaande nodige kanttekeningen lijkt het er op dat we budget overhouden 
op de uitvoering van de Wmo. Hieruit moeten in de loop van dit jaar ook de kosten voor de toezichthouder 
en het mantelzorgcompliment nog betaald worden. Mocht dit inderdaad na afloop van 2015 zo zijn, dan 
zullen wij te zijner tijd met voorstellen komen hoe we binnen het sociaal domein hiermee om kunnen 
gaan. 

Jeugdzorg 
Het eerste kwartaal heeft zich gekenmerkt als een periode waarin er kennis gemaakt moest worden met 
elkaar, de nieuwe werkwijzen, de inrichting van het softwarepakkket, de afstemming tussen Spring en de 
gemeente, de samenwerking op de Brabantse Wal, de aanlevering van gegevens bij en afstemming met 
het ZI 2T en niet te vergeten de opvang van vragen van veel ouders over hoe de zorg vanaf januari 2015 

door hun kind geregeld werd. Kortom een periode waarin alle hens aan dek nodig was, maar die we nu 
terugkijkend kunnen bestempelen als een periode waarin ontzettend veel georganiseerd en geregeld is 
om een goede uitvoering te kunnen geven aan de jeugdwet. We kunnen stellen dat er geen gezinnen en 
jongeren tussen wal en schip zijn gevallen en dat er voldoende basis gelegd is om de fundamenten te 
gaan verstevigen. 

Voor jeugd werken we samen op het niveau van de schaal van West-Brabant West met de gemeenten: 
Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge,Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. De ondersteuning 
voor inkoop, contractbeheer en contractmanagement hebben de gezamenlijke gemeenten weggelegd bij 
het ZI 2T. In de bijlage treft u de rapportage van het ZI 2T aan over de jeugdzorg West-Brabant West. 

De gemeenten hebben gevraagd om een individuele rapportage omdat we van mening zijn dat we uw 
raad met een rapportage op het niveau van West-Brabant West niet adequaat genoeg kunnen 
informeren. Vooralsnog is het voor het ZI 2T nog niet mogelijk om op het niveau van de individuele 

gemeente te rapporteren. Er is hier sprake van een ontwikkeltraject waarin we vanuit de aansturing van 
het ZI 2T erop toe zien dat de komende periodes de rapportage op gemeentelijk niveau beschikbaar komt. 

Een rapportage op gemeentelijk niveau is niet alleen van belang om u goed te kunnen informeren, maar 
vooral ook van belang om bij te kunnen sturen in de uitvoering indien nodig. Deze rapportage zal dan 
ook met de coördinator van het CJG bespoken worden. 

Indien u het wenselijk acht kunnen we het ZI 2T uitnodigen om een toelichting te geven op de rapportage. 
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Particpatiewet 
Uw raad werd over de participatiewet al door middel van kwartaalrapportages geïnformeerd. Deze 
rapportage zal u separaat worden aangeboden. 

Samenwerking Brabantse Wal 
In de samenwerking op de Brabantse Wal streven we ernaar om de raden op eenzelfde manier te 
informeren over kwantitatieve en kwalitatieve aspecten in het sociaal domein. Mede gelet op de nog maar 
korte periode dat de uitvoering van de de nieuwe taken in het sociaal domein, wordt er nog volop gewerkt 
aan de monitoring en rapportages op dit gebied.. Dit is een ontwikkeltraject waarin we de komende 
periodes nog een aantal slagen wensen te maken en u de resultaten daarvan later dit jaar hopen te 
kunnen presenteren. 

We hopen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, de burgemeester, 

C A . 

R Vos 
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