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Onderwerp
Financiële jaarafsluiting 2018 Jeugdwet, Participatiewet en Wmo

Steenbergen; 30 april 2019

Aan de Raad,

Met ingang van de begroting 2019 hebben we een sub begroting sociaal domein in lijn van een 
brede definitie van het Sociaal Domein. Met het auditcommittee is een ontwikkeltraject afgesproken 
waarbij het 1e jaar (2019) de focus ligt op het geld en de budgetbewaking, het 2e jaar (2020) daaraan 
de aantallen worden toegevoegd. Vanaf 2021 gaan we werken met scenario's en trends.

Op dit moment kunt u geen relatie leggen tussen deze financiële jaarafsluiting 2018 en de 
jaarstukken van de gemeente Steenbergen omdat de component uitvoeringskosten niet zijn 
meegenomen in dit stuk. Vanaf 2019 zal dit wel mogelijk zijn. In dit advies leest u wat het resultaat 
is van de participatiewet, jeugdwet en de Wmo 2018. Dit zowel in financiële zin alsmede ook al in 
aantallen. Het feit dat we dit nu al kunnen leveren is een gevolg van de inspanningen op de 
bedrijfsvoering sociaal domein. Op dit moment zit daar nog veel werk in, omdat er nog geen 
dashboard beschikbaar is waar alle indicatoren en budgetten bijeen gebracht kunnen worden. De 
rapportage over Q1 2019 zal in het format zijn afgeleid van de begroting sociaal domein. Een en 
ander zoals besproken is met de auditcommittee.

Kern van de Participatiewet (PW) is dat gemeenten financieel en inhoudelijk volledig 
verantwoordelijk zijn voor de bijstandsuitkering en de terugkeer van werklozen in het 
arbeidsproces. Eind december 2018 zijn er in Steenbergen 423 lopende WW-uitkeringen, een 
afname met 148 uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden. Dit is een daling van 260z0.
Op 31 december 2018 ontvingen 312 klanten een bijstandsuitkering van ISD BW. Op 31 december
2017 waren dit 343 personen, dit is een daling van 90Zo. Het aantal klanten in de leeftijdscategorie 
38-48 jaar is het sterkst afgenomen.

Eerder heeft u voor de jeugdwet al een voorlopige opgave van de financiële afrekening 2018 
ontvangen. Deze afrekening (BD1900096) is bedoeld om de jeugdzorgregio te laten weten of wij 
aanspraak wilden maken op de solidariteitsregeling 2018. Iedere gemeente in de jeugdzorgregio 
heeft in de afgelopen periode laten weten wat hun financieel resultaat van 2018 is en of zij 
aanspraak kunnen en willen maken op de solidariteitsregeling. Dit kon nog effect hebben op het 
definitieve resultaat van jeugdzorg 2018. In dit voorstel is het effect van de solidariteitsafspraken
2018 meegenomen. Het is een definitief voorstel. U ontvangt een separaat voorstel hoe omgegaan 
wordt met de solidariteitsregeling jeugdzorg 2019 en verder.
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Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt ondersteuning geboden in de vorm 
van begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast worden voorzieningen 
ingezet in de vorm van onder andere deeltaxi, rolstoelen, woningaanpassingen, woonvoorzieningen, 
scootmobiels. In 2018 is er in bijna alle vormen van Wmo ondersteuning en voorzieningen een groei 
te zien, deze zet in vanaf Q3 van 2018 en is het sterkst zichtbaar bij Wmo begeleiding en deeltaxi. 
Eind 2018 waren 563 inwoners die gebruik maakten van Huishoudelijke ondersteuning en 427 
inwoners die begeleiding ontvingen.

Jeugdwet
We hebben in 2018 geïnvesteerd in het "op orde" krijgen van onze cijfers. Nu bij de afrekening 2018 
kunnen we een aantal betrouwbare cijfers over het jeugdzorg gebruik van 2018 laten zien.________
Soorten voorzieningen Steenbergen 2018 Regio WBW 2018

Aantal jeugdigen in zorg 716 9373

Aantal voorzieningen van de jeugdprofessionals 459 4951

Aantal voorzieningen in het voorliggend veld 101 355

Aantal voorzieningen in Niet vrij toegankelijke zorg 940 11854
Waarvan voorziening laagcomplex 669 8378

Waarvan voorziening hoogcomplex 87 1181

Waarvan overige (LTA, Woonzorg, PGB, Maatwerk) 184 2295

Aantal jeugdigen met een gedwongen maatregel 79 1172

Aantal jeugdigen met een jeugdzorg Plus voorziening 0 21

Bron: Grip cijfers jeugdzorg 2018

Toelichting op de cijfers jeugdwet
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het Grip Dashbord. Nog niet alle gemeenten hebben alle 
cijfers volledig op orde. We zien dat een aantal gemeenten hun cijfers van het voorliggend veld nog 
niet allemaal ingevuld hebben, waardoor dit cijfer regionaal laag ligt. Bij het lezen van de cijfers is 
het belangrijk om de verschillen tussen het aantal jeugdigen en het aantal voorzieningen goed 
scherp te hebben. Een jeugdige kan in sommige gevallen meerdere voorzieningen ontvangen.

Participatiewet
Vanaf de nieuwe bestuursperiode in mei 2018 is er door het bestuur van de ISD Brabantse Wal 
gewerkt aan de visie en prioriteiten voor de komende tijd: 'werken en meedoen'. Aan de hand van 
de politiek bestuurlijke richting en de prioriteiten zijn concrete acties voor de uitvoeringsagenda 
opgesteld. Het college heeft kennis genomen van de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda is 
hoofdzakelijk gericht op verminderen van de instroom in de uitkering, het bevorderen van de 
doorstroom (om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkorten en de kansen op werk te vergroten) en 
uitstroom uit de uitkering naar werk. Ook is de uitvoeringsagenda gericht op het meedoen van 
mensen in de vorm van (participatie)trajecten. Het beleid is nadrukkelijk integraal, in samenhang 
met het gehele sociale domein op de Brabantse Wal.
In 2017 is begonnen met een nieuwe doelgroepindeling van het uitkeringsbestand.
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Uitkeringsgerechtigden worden hierbij ingedeeld in een A, B of C categorie.

Indeling in doelgroep
2018

Ingedeeld in doelgroep A (direct bemiddelbaar) 29
Ingedeeld in doelgroep B (bemiddelbaar met ondersteuning) 92
Ingedeeld in doelgroep C (niet bemiddelbaar) 265
Niet ingedeeld (in werkvoorraad) 2

Leerwerktrajecten (actief) 2
Beschut werk 4
Statushouders 54
Project 'Aan de slag' (project ESF) 17
FIP (Frequent Intensief Persoonlijk) 42
Actieve trajecten Kwetsbare Jongeren 16
Sociale activering via Stichting Samenwerken (SSW) 27

In het kader van het armoedebeleid is in 2018 minder uitgegeven dan begroot, er zijn echter meer 
positieve beschikkingen verzonden dan in 2017, een toename van 1128 tot 1152. De overschrijding 
bij de Participatie Schoolgaande kinderen wordt veroorzaakt door een verruiming van het 
verstrekkingenpakket. Zo geldt de laptop I tablet regeling nu ook voor leerlingen die van het primair 
onderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan. De aantrekkende economie zorgt ervoor dat er 
minder beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand dan begroot. Op schuldhulpverlening wordt 
een onderschrijding gerealiseerd doordat meer aanvragen schuldhulpverlening in het voortraject 
worden afgedaan (en niet worden doorgestuurd naar de Kredietbank).

Minimabeleid kengetallen 2018
2017 2018

bijzondere bijstand 344 342
inkomenstoeslag 158 163
Collectieve ziektekostenverzekering 329 360
Maatschappelijke participatie kinderen 108 118
Minimaregeling 109 124
Studietoeslag 8 2
Schuldhulpverlening 72 43
Totaal 1128 1152

Het uiteindelijke doel van hoogwaardig handhaven is dat (potentiële) klanten de wet- en regelgeving 
uit zichzelf naleven. Per 1 januari 2013 is de wet boete en maatregelen van kracht geworden. 
Schending inlichtingenplicht was voor 1-1-13 een maatregelwaardige gedraging. Vanaf 1-1-13 is dit 
een boetewaardige gedraging.

Maatregelen en boetes
2017 2018

Totaal aantal maatregelen 5 5
Totaal aantal boetes 27 39

Vorig jaar zijn in totaal 38 bezwaarschriften ontvangen. Dit jaar vijf meer.
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Het aantal gegrondverklaringen is ten opzichte van vorig jaar met 8 gedaald.

Ontvangen bezwaarschriften
2017 2018

Ingekomen bezwaarschriften 38 43

Afgehandeld bezwaar gegrond 20 12

Afgehandeld bezwaar ongegrond 14 16

Afgehandeld bezwaar overig (ingetrokken, herzien enz.) 17 9

Fraudeonderzoeken
2017 2018

Aantal nieuwe fraudeonderzoeken 23 17

Aantal afgewerkte zaken 16 16

Bovenstaande onderzoeken betreffen zogenaamde zwarte fraude. Dat is fraude die niet door 
middel van 'reguliere' bestandskoppelingen kan worden opgespoord.

Wmo
Op basis van de registraties in Zorgned in 2018 zijn onderstaande cijfers inzichtelijk gemaakt. Voor 
de Wmo wordt er in 2019 geïnvesteerd in de bedrijfsvoering om betrouwbare cijfers te kunnen 
leveren over alle categorieën van Wmo ondersteuning.

Soorten voorzieningen 2018

Aantal voorzieningen Wmo begeleiding 427
Aantal voorzieningen Wmo Huishoudelijke ondersteuning 563

Onderstaand vindt u de financiële afsluiting van 2018 van het sociaals domein. U vindt naast de 
totaal afrekening van het sociaal domein ook apart de gegevens opgesplitst naar de drie wetten die 
onder het sociaal domein vallen; Wmo, Jeugdzorg en participatie.

Wmo
In de onderstaande financiële jaarafsluiting is het onderscheid gemaakt tussen Wmo ondersteuning 
enerzijds en Wmo voorzieningen anderzijds. Het overzicht geeft inzage in de mate waarin de 
budgetten voor de maatwerkvoorzieningen toereikend zijn geweest.

Wmo ondersteuning
Onder Wmo ondersteuning wordt verstaan de maatwerkvoorzieningen Begeleiding en 
Huishoudelijke ondersteuning die in zorg in natura of middels een pgb worden ingezet.

Begroot Besteed Saldo

Begeleiding (Zorg in natura, post 6159/4370) C 1.733.786 C 1.900.654 -C 166.868

Huishoudelijke ondersteuning (Zorg in 
natura, post 6159/4289)

C 1.464.213 C 1.507.652 - C 43.439

Begeleiding (Pgb, post 6355/4390) C 491.390 C 369.967 C1 21.422

Huishoudelijke ondersteuning (Pgb, post 
6355/4290)

C149.040 C 128.152 C 20.888

Eigen bijdrage Wmo (Post 6356, 8105) -C 312.000 - C 289.767 - Ç 22.232

TOTAAL C 3.526.429 C 3.636.658 -C 110.229
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Wmo voorzieningen
Onder Wmo voorzieningen vallen de hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobiels, maar ook de 
woningaanpassingen, woonvoorzieningen zoals trapliften en deeltaxi.

Begroot Besteed Saldo
Deeltaxi (Post 6296/4147) C 356.000 C 356.935 -C935
Woningaanpassingen (Post 6134/4197) C 100.000 C 163.640 - C 63.640
Woonvoorzieningen (Post 6134/4198) C 95.000 C 34.049 C 60.950
Hulpmiddelen (Post 6134/4199) C 465.000 C 573.733 -C 108.733
TOTAAL C 1.016.000 C 1.128.358 -C 112.358

De tekorten zijn ontstaan in de tweede helft van 2018. Vanaf het einde van Q2 is er een groei te zijn 
in bijna alle vormen van ondersteuning en voorzieningen. Deze groei manifesteert zich het sterkst 
op het gebied van Wmo begeleiding en vervoer. Bij Wmo begeleiding werd Q1 afgesloten met 392 
actieve voorzieningen (zowel zorg in natura als pgb), eind 2018 waren dit er 427. De stijging 
manifesteert zich met name in de lichte vormen van begeleiding.

Definitief resultaat Wmo 2018
We sluiten 2018 voor de Wmo maatwerkvoorzieningen af met een resultaat van -C 222.588,75

Jeugdwet
Ook in 2018 hebben we op de jeugdzorg tekorten ten op zichte van de rijksbijdrage die we 
ontvangen. Onderstaande tabel heeft u eerder in het voorstel (BD1900096) gezien. Deze is nu 
aangevuld met de definitieve cijfers 2018.______ _______________________ _____________________

(Verwacht) tekort 2018 1007o eigen risico Aanspraak solidariteit
Brief december 2018 C 930.000 C 457.000 C 473.000
Afrekening februari C 578.116 C 444.363 C133.754
Definitieve cijfers C 578.116 C 444.363 CO
Bij het indienen van c it tekort was nog niet duidelijk hoe iedere gemeente er in de regio financieel

voor zou staan en of er nog aanvragen op solidariteit gedaan zouden worden.

Solidariteit jeugdzorg
Het jaar 2018 is het laatste jaar waarbij gemeenten uit de jeugdzorgregio aanspraak kunnen doen 
om de (financiële) solidariteit. Deze regeling gold van 2015-2018 om onderling steun de bieden bij 
onverwacht hoge tekorten. In 2018 zien we dat alle gemeenten uit de jeugdzorgregio steeds beter in 
staat zijn om grip te hebben op het stelsel en daarmee op de financiën. Er zijn in 2018 4 gemeenten 
geweest met tekorten op jeugdzorg: Bergen op Zoom, Moerdijk, Steenbergen en Zundert. Alle 4 de 
gemeenten hebben geen aanspraak gemaakt op solidariteit. De gemeenten hebben of tekorten die 
binnen de 100Zo eigen risico vallen (Bergen op Zoom en Zundert) of zien af van het beroep op 
solidariteit (Moerdijk en Steenbergen). Dit betekent dat wij als gemeente geen extra compensatie 
voor onze tekorten ontvangen, maar ook geen steun hoeven te leveren aan andere gemeenten.

Definitief resultaat jeugdzorg 2018
Aangezien geen enkele gemeente aanspraak op solidariteit heeft gedaan, zijn de kosten voor 2018 
niet verhoogd. We sluiten 2018 voor de jeugdzorg af met een resultaat van - C 578.116,~

Participatie
Het budget voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ 
en Bbz levensonderhoud startende ondernemers is voor 2018 vastgesteld op C 5.173.153.
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In 2018 is in navolging van 2017 wederom sprake van een hoge uitstroom uit de bijstand. Het 
klantenbestand van de gemeente Steenbergen is met 31 personen afgenomen, dit is een daling van 
907o.
Het jaar 2018 is afgesloten met een voordelig saldo van C 493.670.

budget 2018 uitgaven minus invordering 2018 resultaat
BUIG C 5.173.153 C 4.679.608 C 493.545

Het participatiebudget is vastgesteld op een bedrag van C 445.481. In totaal is er het afgelopen jaar 
een bedrag van C 378.544 uitgegeven aan participatievoorzieningen. Het participatiebudget is in 
2018 niet volledig benut. In het jaar 2018 zijn de inspanningen gericht geweest op het opstellen van 
de uitvoeringsagenda 2019-2020 en het bepalen van het juiste instrumentarium, zoals het 
werkcentrum, inzet leerwerktrajecten bij WVS en Stichting Samen Werken. 2018 is dan ook 
afgesloten met een voordelig saldo van C 66.936.

budget 2018 uitgaven/inkomsten resultaat
Re-integratie C 445.480 C 345.987 C 99.493
Garantiebanen C 0 C 2.234 - C 2.234
Beschut werk C 0 C 30.854 -C 30.854
Inburgering C 0 C 532 -C 532
Participatie totaal c 445.480 C 378.544 C 66.936

In het kader van het armoedebeleid is in 2018 minder uitgegeven dan begroot. De aantrekkende 
economie zorgt ervoor dat er minder beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand. Op 
schuldhulpverlening wordt een onderschrijding gerealiseerd doordat meer aanvragen 
schuldhulpverlening in het voortraject worden afgedaan (en niet worden doorgestuurd naar de 
Kredietbank).

budget 2018 uitgaven 2018 resultaat
Bijzondere Bijstand C 375.476 C 304.339 C 71.137
Collectieve zorgverzekering C 96.000 C 100.998 -C 4.998
Inkomenstoeslag C 46.000 C 47.337 -C 1.337
Individuele studietoeslag C 0 C 3.718 -C 3.718
Participatie schoolgaande kinderen C 25.000 C 35.423 -C 10.423
Minimaregeling C 10.000 C 10.017 -C 17
Schuldhulpverlening C 82.200 C 40.119 C 42.080
Totaal C 634.667 C 541.952 C 92.715
invordering C 42.426 - +C 42.426 -
Resultaat C 634.667 C 499.536 C 135.131

Totaal Resultaat Participatiewet
BUIG C 493.670
Participatiebudget C 66.936
Armoedebudget C 135.131
Totaal C 695.737
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Definitief resultaat Participatiewet 2018
We sluiten 2018 voor de Participatiewet af met een resultaat van C 695.737

Totaal resultaat 2018 van Participatiewet, Jeugdwet en de Wmo.
resultaat 2018

WMO - C 222.588
Jeugdzorg - C 578.116
Participatiewet C 695.737
Totaal Sociaal Domein - C 104.967

Het jaar 2018 wordt afgesloten met een negatief resultaat van C 104.967. Het resultaat zal worden 
betrokken bij de behandeling van de Perspectiefnota.

Uitgaande u hiermee voldoende geïnformeeráte hebben. 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van SteenbergenJ 
de secretaris, de burgemeester,

M.J.P. de Jbnjngh, RA R.P. Belt, MBA
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