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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) 
als 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 derde kwartaal kenmerkt zich als een periode waar een aantal zaken op orde komen. Inmiddels heeft 
de omzetting naar de resultaatfinanciering bij de huishoudelijke ondersteuning plaatsgevonden. Ook 
hebben de herindicaties PGB plaatsgevonden en zijn deze voor 1 november allemaal doorgegeven aan 
de SVB. De gemeente heeft hiermee voldaan aan een strakke tijdsplanning qua omzetting en de 
gegevensuitwisseling tussen de gemeente en de SVB is inmiddels op een normaal niveau aanbeland. 

In verband met de afspraken voor de contracten 2016 zijn de aanbieders betrokken bij de tariefstelling. 
De gemeenten hebben ervoor gekozen hetzelfde tarief te hanteren als in 2015. Alle aanbieders hebben 
het contract met de gemeente verlengd. Momenteel vinden er met alle zorgaanbieders gesprekken 
plaats. Deze gesprekken bieden interessante leermomenten en aanknopingspunten om de kwaliteit van 
de ondersteuning te verbeteren. 

In onderstaand schema treft u een overzicht aan van de besteding van de budgetten Wmo 2015 t/m 
september 2015 aan. 

Onderstaande cijfers geven u inzicht in de begroting en uitgaven voor de Wmo: 
Geraamd na 
najaarsnota 

2015 

Uitgaven 
1 e 

kwartaal 
(periode 

t/m 3) 

Uitgaven 
2 e 

kwartaal 
(periode 
4 t/m 6) 

Uitgaven 
3e 

kwartaal 
(periode 

7ťm 10)* 

Uitgaven 4e 
kwartaal 

Prognose 
2015 

Begeleiding Zorg in 
Natura 

1.013.392 228.947 232.182 322.436 1.018.636 

Begeleiding PGB 693.093 65.000 65.000 65.000 260.000 

Onafhankelijke 
cliëntondersteuning 

216.000 53.985 53.985 53.985 215.951 

Mantelzorgwaardering 110.000 25.000 110.000 



Bijdrage in collectieve 
ziektekostenverzekering 

38.200 9.750 9.360 9.360 38.220 

Uitvoeringskosten 80.000 
Toezichthouder 3.825 3.825 3.825 
Totaal 2.150.685 357.682 360.527 479.606 1.646.632 
Integratieuitkering 
Sociaal domein 

2.768.885 

Reserve overschot Wmo 618.200 
Tekort bijstand tlv Wmo 284200 

Per saldo gereserveerd 334.000 

Huishoudelijke 
ondersteuning ZIN 

1.451.054 392.197 341.845 399.210 1.478.359 

Totaal 1.451.054 392.197 341.845 399.210 1.478.359 

* Voor de uitgaven gaan we uit van 13 perioden. Het derde kwartaal bevat de perioden 7 t/m 10 ^ 4 
periodes) waardoor het lijkt alsof er in het derde kwartaal een sterke stijging aan de orde is. 

Met inachtneming van de nodige kanttekeningen lijkt het er op dat we budget overhouden op de 
uitvoering van de Wmo. Inmiddels is hier via de najaarsnota C 334.000 gereserveerd voor mogelijke 
tekorten die op andere posten in het sociaal domein nog kunnen gaan ontstaan. 

Jeugdzorg 
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. 

Bij de RTA-partners is er sprake bij een aantal partijen van een onderproductie (De Viersprong, GGZ 
WNB, GGZ Breburg, SDW en Koraalgroep. Bij twee andere partijen (Juzt en Amrant) is er juist sprake 
van een overproductie. De overproductie bij het RTA zal op grond van verrekenen en verzekeren 
verdeeld worden naar rato van het aantal jeugdigen 

De cijfers van de overige aanbieders zijn om twee redenen onzeker: er is nog geen goed beeld van 
zorgaanbieders die wel zorg leveren, maar nog niet hebben gedeclareerd of gerapporteerd en we krijgen 
signalen van de aanbieders dat ze hun trajecten opbouwen. Dit wil zeggen dat naarmate het traject 
verder is de kosten ook kunnen toenemen. Dit blijkt ook uit de prognose wat een aantal aanbieders 
afgeeft voor oktober, november en december. In deze maanden is op basis van hun prognoses een 
behoorlijke stijging waar te nemen. Ook verwachten we in verband met einddeclaraties in december voor 
het jaar 2015 een stijging van de werkelijke uitgaven in deze maand. 

Ook de cijfers van de LTA partners blijven sterk achter, waardoor er nog geen goed inzicht hoe de 
realisatie in 2015 uitpakt. 
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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. Uit de bijeenkomst van de 
VNG over monitoring in het sociaal domein gaan wij een ontwikkeltraject inzetten om tot een integrale 
monitor te komen die aansluit bij waarstaatje gemeente.nl 
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Hoogachtend, 
en wetho van Steenbergen, 

de lo de burgemeester 

\ 

n den Be t MBA 
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