
gemeente 

eijsdenmargraten Aan de leden van de gemeenteraad 

Bezoekadres: 

Amerikaplein 1 

6269DA Margraten _ Eijsden-Margraten: 21 mei 2021 

Servicepunt: _ Onderwerp: Stand van zaken Sociaal Domein, eerste kwartaal 2021 

drustetof8 

6245 EL Eijsden 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Postadres: 

Postbus 10 

6269 ZG Margraten 

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken in het Sociaal Domein in het eerste 

kwartaal 2021 

1. Lokaal jeugdbeleid 

tel: 14043 

orssiossasssas _ Jeugd aan zet in Eijsden-Margraten 

fax: +31 (0)43 458 8400 

Eijsden-Margraten heeft eenmalig € 10.000,-rijksgeld aangevraagd en ontvangen n het 

kader van de wintereditie van Jeugd aan Zet. Deze regeling is opgezet door het Rijk 

waweijsdenmargratennl _ omdat ook de jeugd sterk getroffen wordt door coronacrisis. Daarnaast is ook nog 

€10.000,- beschikbaar gesteld uit het coronafonds. De dagelijkse activiteiten voor 

manewc: _ Jongeren zijn door de coronacrisis niet of niet goed mogeljk, zoals onderwijs, sport, 

sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken. Ook is er een groeiende zorg 

over de mate waarin de geldende coronamaatregelen effect hebben op hun fysieke en 

BICBNCHNL2G _ psychische gezondheid. In de gemeente Eijsden-Margraten is in januari l. een oproep 

gedaan door een jongere samen met wethouder Piatek waarin alle jongeren in de leeftijd 

van 10-25 jaar zijn opgeroepen om ideeën voor activiteiten aan te dragen. Er zijn 14 

ideeën binnengekomen en samen met de buurtcoaches wordt gekeken welke ideeën 

gerealiseerd kunnen worden. Alle initiatiefnemers zijn op de hoogte gebracht of een idee 

verder samen opgepakt kan worden of niet. Op 19 februarijl. hebben de eerste 

Wintergames plaatsgevonden in Mheer. Er waren veel aanmeldingen en het was een 

groot succes. Dit geldt ook voor de escape boxen. Ondertussen staan er alweer 

Lentegames, skateworkshops en graffiti workshops op de planning. 

info@eijsden-margratennl 

   

NL46BNGHO285148680 

Young Leaders Light Eijsden-Margraten 

De gemeente Eijsden-Margraten heeft zich ingeschreven voor een subsidieregeling 

: ‘Perspectief voor de jeugd met MDT ( maatschappelijke diensttijd)'. Doel van deze 

dii subsidieregeling is dat gemeenten samen met jongeren, in de gelegenheid worden 

gesteld om de maatschappelijke effecten van corona te bestrijden. De subsidieaanvraag 

met de naam "Young Leaders light Eijsden-Margraten is gehonoreerd. 

Gehendeldcoor … 
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Doel van deze subsidieregeling is dat gemeenten, samen met jongeren, in de 

gelegenheid te stellen om de maatschappelijke effecten van corona te bestrijden. 

Er moet er sprake zijn van maatschappelijke impact en moet worden bijgedragen aan de 

drie MDT-doelstellingen: 

> _ jongeren doen iets voor een ander en/of de samenleving, 

> werken aan talentontwikkeling, en 

> eris sprake van ontmoeting binnen de geldende RIVM-richtlijnen 

Doel van Young Leaders Light Eijsden-Margraten is een traject bestaande uit 

groepstraining (3 workshops) en begeleiding bij de uitvoering gericht op hun persoonlijke 

ontwikkeling en maatschappelijke activering. De workshops worden gegeven in 

samenwerking met gecertificeerde trainers. Gedurende de workshops ontwikkelen 

jongeren gezamenlijk maatschappelijke initiatieven die ten goede komen aan mensen die 

vanwege de huidige situatie extra aandacht kunnen gebruiken. Het programma duurt 

maximaal acht weken, inclusief voorbereiding en uitvoering van hun plan. Het project 

wordt uitgevoerd in samenwerking met de buurtcoach, participatiecoach, en 

jongerenwerkers. 

Landelijk onderzoek AEF 

In opdracht van het Ministerie van VWS, BZK, Financiën en JenV, en de VNG is 

onderzoek gedaan naar de financiële tekorten in de jeugdzorg. Het onderzoek is 

uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (verder AEF). Dit heeft geresulteerd n het 

rapport 'stelsel in groei’. Dit rapport kunt u vinden op: https://vng.nl/nieuws/aan-de-slag- 

voor-structurele-oplossing-tekorten-in-jeugdzorg. 

In de jeugdwet zitten onterechte aannames die hebben bijgedragen aan het ontstaan van 

het tekort in de Jeugdwet. Deze verschillende aannames leiden ertoe dat het 

voorzieningenniveau hoger wordt, met een hoger kostenniveau tot gevolg. Het rapport 

geeft een aantal adviezen richting het Rijk en met name gericht op een herijking van de 

financiële aspecten van de beleidstheorie van de Jeugdwet en de tekorten in de context 

van de beleidstheorie van de Jeugdwet te bezien. Onlangs is ook de benchmark tekorten 

jeugdzorg verschenen waarin te zien is hoe iedere gemeente ervoor staat ten opzichte 

van andere gemeenten. Gemeente Eijsden-Margraten staat in de lijst op nummer 117 

met tekorten op jeugd. 

Compensatie tekorten Jeugdzorg 

Door het Rijk wordt een extra incidentele bijdrage gedaan van € 613 miljoen (voor alle 

gemeenten) voor het jaar 2021. Dit wordt in de komende meicirculaire beschikbaar 

gesteld door het rijk. Dat betekent dus voor 2021 inclusief de eerder beschikbaar 

gestelde € 300 miljoen, in totaal € 913 miljoen. Aanleiding voor het Rijk om dt te doen is 

de acute problematiek in de jeugdzorg en de financiële druk die dit veroorzaakt. Het geld 

wordt voor verschillende doelen beschikbaar gesteld. 

Een deel van geld wordt specifiek beschikbaar gesteld voor 0.a. tijdelijke uitbreiding van 

de (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-GGZ, aanpak in de 

jeugdbeschermingsketen, de ombouw van separatiecellen en het verkleinen van 

woongroepen. Dit geld wordt via specifieke uitkeringen ter beschikking gesteld aan 

gemeenten. De regelingen voor deze uitkeringen worden komende tijd door het rijk 

uitgewerkt. 

Het overige geld wordt beschikbaar gesteld via de algemene uitkering in het 

gemeentefonds. Het rijk en de VNG hebben afgesproken dat er meer inzet en regie zal 

komen op het voorkomen en aanpakken van wachttijden in de hoog-specialistische 
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jeugdhulp om de wachttjden terug te dringen. De inzet moet zijn dat kwetsbare kinderen 

steeds tijdiger de passende hulp krijgen die ze nodig hebben. 

Bovenstaande biedt echter nog niet de noodzakelijke oplossing voor de structurele 

financiële problemen, zoals eerder in deze brief beschreven, en het is geen antwoord op 

de gezamenlijke inhoudelijke uitdagingen om tot een goed functionerend stelsel voor 

kinderen en jongeren te komen. Hierover loopt momenteel een arbitrageprocedure 

tussen Rijk en VNG. Deze uitspraak is essentieel om snel te komen tot een oplossing op 

inhoud en financiën vanaf 2022. 

2. Regionaal jeugdbeleid 

Webinar Norm voor opdrachtgeverschap 

Onlangs bent u, middels een raadsinformatiebrief, geïnformeerd over de wijziging van de 

jeugdwet, de norm voor opdrachtgeverschap en de acties die voor uw gemeenteraad van 

belang zijn. In het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap heeft centrumgemeente 

Maastricht een regionaal webinar georganiseerd over de jeugdhulpregio Zuid-Limburg 

Het thema: "Hoe werken we in Zuid-Limburg samen om goede jeugdhulp te (blijven) 

bieden?". U heeft zich voor deze twee webinars kunnen aanmelden. 

Uitvoeringsplan Transformatie Jeugd Zuid-Limburg 

In 2019 is, door uw gemeenteraad, het Beleidskader Jeugd Zuid-Limburg vastgesteld. In 

het beleidskader zijn vier prioriteiten vastgesteld, namelijk: 

Normaliseren 

Integrale hulp en regie (E 

‘In controf’ 

(geanonimiseerd)

sturen op resultaten 
pON= 

Onder het uitgangspunt ‘In control' hangt ook bekostiging van de jeugdhulp die gemeenten 

inkopen. Deze inkoop wordt in Zuid-Limburg samen gedaan met gemeente Maastricht als 

centrumgemeente. Onlangs s door het college van Burgemeester en Wethouders het 

Uitvoeringsplan Transformatie Jeugd Zuid-Limburg vastgesteld. Op 14 apriljl. is dit plan ook 

door de 16 Zuid-Limburgse gemeenten vastgesteld. In dit plan is het proces beschreven hoe 

de 16 Zuid-Limburgse gemeenten invulling geven aan de doelen die ze samen willen bereiken 

en met name via verwervingen. De huidige zorgcontracten in de regio lopen af. Met ingang 

van 1 januari 2023 moeten nieuwe, meerjarige contracten met aanbieders zijn afgesloten. Het 

transformatieplan sluit aan op landelijke ontwikkelingen zoals de Norm voor 

Opdrachtgeverschap en de voorgenomen wijziging van de Jeugdwet. Hiermee wordt landelijk 

gestuurd op het formaliseren en versterken van de regionale samenwerking. 

De samenwerking blift, voortvloeiend uit het vastgestelde Beleidskader Jeugd Zuid- 

Limburg, ook in 2021 en 2022 er op gericht dat we als regio, door gezamenlijk op te 

trekken, zorgen voor gemeenschappelijk beleid, uniformering van regelingen, 

gezamenlijke inkoop van zorgaanbod en leveranciers- en contractmanagement. Het 

uitgangspunt is zoveel mogelijk regionaal met ruimte voor lokale invulling. De toegang tot 

de jeugdhulp is en blijft een lokale verantwoordelijkheid. 
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3. Wmo 

Wmo/Beschermd Wonen 

In 2018 werd door de 8 gemeenten van het samenwekringsverband 

Maastricht/Heuvelland gezamenlijk het Regioplan Beschermd Thuis 2020 opgesteld. In 

dit plan was een veranderproces van Beschermd Wonen (verder BW) en 

Maatschappelijke Opvang (verder MO) beschreven met vier pijlers: 

1) Verschuiving naar meer ambulante hulpverlening in de eigen omgeving van de 

burger; 

2) Uitgaan van de brede doelgroep; 

3)  Inzet op herstel en preventie; 

4) Vormgeven aan optimale solidariteit tussen de samenwerkende gemeente. 

Het plan ging uit van een gefaseerde uitwerking die afgerond moest zin in 2020, het jaar 

waarin toen voorzien werd dat de centrumgemeenteconstructie voor BW en MO verlaten 

zou worden en de decentralisatie van BW en MO, inclusief herverdeling van de 

bijbehorende budgetten, naar alle gemeenten in Nederland van start zou gaan. 

Het Regioplan Beschermd Thuis 2020 en de daarbij behorende ingezette koers is nog 

steeds actueel. Echter, een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben enerzijds gezorgd 

voor vertraging in het uitrollen van de plannen en anderzijds een actualisatie van het plan 

noodzakelijk gemaakt. Het betreft met name de volgende ontwikkelingen: 

- _ De doelgroep waar gemeenten verantwoordelijk voor zin, is gewijzigd vanwege 

de Wiz migratie. Mensen waarvan verwacht wordt dat zij duurzaam beschermd 

wonen nodig hebben, worden overgeheveld naar de WIz. Deze migratie is 

momenteel n de eindfase. Verwacht wordt dat de definitieve resultaten tweede 

helft 2021 bekend zijn. Gemeenten blijven via de Wmo verantwoordelijk voor 

Beschermd Wonen voor mensen met herstel-/ ontwikkelperspectief, die geacht 

worden op termijn weer zelfstandig te kunnen gaan wonen. 

- _ Invoering van de, momenteel nog in ontwikkeling zijnde, Norm voor 

Opdrachtgeverschap, om gezamenlijk beleid te vormen en de daarbij behorende 

inkoop vorm te geven: 

- Beëindiging centrumgemeenteconstructie BW en eventueel MO en 

decentralisatie van verantwoordelijkheid en budgetten naar alle gemeenten 

(momenteel wordt een start van de decentralisatie voorzien voor BW in 2023 en 

voor MO op z'n vroegst vanaf 2025) 

- _ Implementatie vanaf 2022 in Maastricht-Heuvelland van een nieuwe 

inkoopsystematiek voor aanbieders. 

Het Regioplan Beschermd Thuis is in het licht van bovenstaande ontwikkelingen en 

ambities met een half jaar verlengd tot 1 juli 2021. De eerste maanden van 2021 worden 

gebruikt om te komen tot een nieuw plan Zicht op Thuis. Dit plan zal, nu de 

decentralisatie nog niet van kracht is, tjdig, dus voor 1 juli as. ter vaststelling enkel 

voorgelegd worden aan de Gemeenteraad van centrumgemeente Maastricht. De raden 

van de regiogemeenten worden vanzelfsprekend t..t. geïnformeerd over het nieuwe 

plan 

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 

De contracten Wmo-hulpmiddelen van de gemeenten in Maastricht-Heuvelland lopen per 

1 juli 2021 af. Gelet op de omvang (> € 200.000) van de opdracht dient deze Europees te 

worden aanbesteed. 
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Gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland, waaronder ook Eijsden-Margraten, 

hebben bij deze aanbesteding hun krachten gebundeld. De samenwerking vindt plaats op 

basis van vrjwilligheid. De opdracht betreft zogenaamde ‘oude taken’ en valt niet onder 

de gemeenschappelijke regeling inkoop Maastricht Heuvelland. Om de 

aanbestedingsprocedure te structureren Ís ervoor gekozen om de gemeente Maastricht 

aan te wijzen als ‘aanbestedende dienst namens de deelnemende gemeenten. Deze 

taaktoewijzing wordt door de colleges van de deelnemende gemeenten geformaliseerd 

middels het afgeven van een mandaat. Op 23 maart |. heeft ons college ingestemd met 

start van Europese Aanbesteding hulpmiddelen in het kader van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo-hulpmiddelen. 

De aanbesteding betreft de levering in huur van Wmo-hulpmiddelen die op gemeentelijk 

indicatie toegankelijk zijn voor inwoners met beperkingen. Specifiek voor scootmobielen 

geldt dat de gemeenten overwegen dit als een algemene voorziening (dus zonder 

indicatie door de gemeente) aan inwoners te bieden. In de opdracht wordt de 

mogelijkheid gecreëerd om scootmobielen als algemene voorziening beschikbaar te 

stellen voor alle deelnemende gemeenten. Inschrijvers c.q. aanbieders van 

scootmobielen dienen daarom in staat en bereid te zijn hun bedrijfsprocessen hierop aan 

te passen. Inschrijvers dienen tevens te garanderen dat de prijzen en bijbehorende 

voorwaarden voor de drie verschillende categorieën scootmobielen tevens gelden voor 

scootmobielen die als algemene voorziening worden aangeboden. Voor de algemene 

voorziening kan een eigen bijdrage worden gevraagd buiten het abonnementstarief. Uw 

raad kan t.z.t. ertoe besluiten via een wijziging van de Wmo-verordening. In dat geval 

komen wij bij uw raad met specifieke informatie en een voorstel. 

4. Ondersteuning Gedupeerde ouder kinderopvangtoeslag affaire 

Ouders die getroffen zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag worden door 

Belastingdienst/Toeslagen gecompenseerd. Voor wie in de problemen is geraakt is dat 

niet altjd voldoende. Er kunnen problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, inkomen, 

zorg en de opvoeding van kinderen. Daarom zijn gemeenten gevraagd om in de volle 

breedte hulp te bieden aan deze burgers. Dit betekent ondersteuning op é&n of meer van 

de genoemde leefdomeinen en het bieden van begeleiding. 

Via de Belastingdienst hebben gemeenten zicht op de ouders die zich gemeld hebben als 

gedupeerde. Deze ouders zijn meerdere keren persoonlijk geattendeerd door de 

Belastingdienst op de mogelijkheid van aanvullende hulp binnen de gemeente waar ze 

woonachtig zijn. Waar mogelijk brengt de Belastingdienst ouders ook zo rechtstreeks 

mogelijk in contact met de contactpersoon binnen de betreffende gemeente. 

Binnen de gemeente Eijsden-Margraten zijn er momenteel 11 ouders die zich gemeld 

hebben als gedupeerde bij de Belastingdienst. (Ouders kunnen zich nog altijd melden bij 

de Belastingdienst dus dit aantal kan nog oplopen.) Alle ouders zijn reeds actief 

benaderd en wordt geïnventariseerd wat de mogelijke hulpvragen zijn. 

Op basis van een plan van aanpak wordt bepaald wat passende ondersteuning Ís voor de 

gedupeerde. Vooralsnog zijn er geen extra hulpvragen. 

  

Als een ouder zich als gedupeerde heeft gemeld bij de Belastingdienst en na onderzoek 

van de Belastingdienst blijkt dat een ouder geen gedupeerde is, kan/blijft de gemeente 

alsnog ondersteuning bieden. Dan worden zij meegenomen in het reguliere hulpaanbod 

van de gemeente. 
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5. Participatie 

De COVID-19 pandemie bljft gevolgen hebben voor onze samenleving op het gebied van 

gezondheid, sociaal en economisch. Veel ondernemers en bedrijven in verschillende 

branches worden getroffen. Denk aan het toerisme, de horeca, de retail en de 

evenementensector. Er zijn ook sectoren die geen tot weinig last hebben en het zelfs 

beter doen. Voorbeelden zijn supermarkten, besteldiensten en logistiek, de zorg en de 

digitale sector. De regio Maastricht-Heuvelland blijft met zijn economische structuur 

(toerisme, evenementen, horeca en cultuur) kwetsbaar. 

Ten opzichte van kalenderjaar 2020 zien we een lichte toename van het aantal burgers 

dat aangewezen is op de bijstand. Er s sprake van een beperkte en geleidelijke stijging, 

zonder duidelijke piek. De werkloosheid en/of instroom in de bijstand ljkt vooralsnog te 

worden afgeremd door de diverse landelijke coronasteunpakketten. Meerdere onzekere 

factoren maken het voorspellen van en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen 

moeilijker, denk aan het verloop van de pandemie, de einddatum van de steunpakketten 

en het economische herstelplan na opheffing van de maatregelen. 

In de maand maart 2021 telt ons bestand 239 uitkeringspartijen. Een uitkeringsdossier 

kan bestaan uit meerdere unieke personen die wonen op hetzelfde adres. In vergelijking 

met dezelfde maand een jaar eerder betekent dit een stijging van 9,5%. Hiermee ligt de 

omvang van ons bestand onder de prognose van het Centraal Planbureau 

 Aontal uitkeringdossiers Eijsden-Margraten 
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Binnen de doelgroep van ons bestand is de omvang van de reguliere 

bijstandsgerechtigden veruit het grootst. In absolute aantallen is dan ook de stijging 

binnen deze doelgroep het grootst. Daarnaast zien we in de afgelopen 12 maanden ook 

een lichte daling binnen de inkomensvoorziening van de doelgroep van oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkelozen (IOAW) en oudere en gedeeftelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ([OAZ). 
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Indien we het aantal unieke cliënten nader beschouwen zien we in de maand maart 2021 

met 8,6% een ietwat lichtere stijging dan de stijging van het aantal uitkeringsdossiers 

over dezelfde periode. De stijging ten opzichte van de maand januari van dit kalenderjaar 

bedraagt 2,4%. 
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De grootste groep cliënten heeft meteen __ Ongeveer 71% van het bestand heeft een 

omvang van 31% een leeftijd die gelegen is _ arbeidsvermogen van minder dan 50%. 

tussen de 27 en 44 jaar. 25% heeft zelfs geen enkel 

arbeidsvermogen. 
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Uittreding SZMH en implementatie activiteiten 

Op 23 maart . heeft u besloten om per 1 juli 2021 uit de gemeenschappelijke regeling 

Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland te treden. Hiermee beschikt onze gemeente per 

vorengenoemde datum weer over een eigen sociale dienst. Dat betekent echter niet dat 

onze gemeente hiermee niet zal blijven samenwerken met onze collega gemeenten in de 

regio. We blijven streven naar een actieve beleidsmatige samenwerking op het gebied 

van Participatie n de regio en blijven gebruik maken van de ketensamenwerking op het 

gebied van werk met Podium24, Annex en MTB. 

Met het besluit voor uittreding is tevens het startsignaal gegeven voor het vormgeven van 

een zorgvuldig implementatieproces. Drie werkgroepen (primair proces, HRM en 

bedrijfsvoering) met onze interne mensen en exteme specialisten zijn hard aan de slag 

om de meest fundamentele aspecten van een eigen uitvoeringsdienst te organiseren. 

Hierbij dragen wij er zorg voor om vanaf 1 juli 2021 het betalingsverkeer van de 

uitkeringen van onze burgers tijdig en correct uit te kunnen voeren. Daarnaast dient ons 

nieuwe team zichtbaar en bereikbaar te zijn voor het oppakken van nieuwe meldingen en 

aanvragen in het kader van onze inkomens- en werktaken. Om dit alles zorgvuldig vorm 

te geven zal nauw worden samengewerkt met onze communicatieafdeling. 

Zoals reeds eerder aan u kenbaar gemaakt in het raadsvoorstel hebben we voor de 

uitvoering van de taken van de Participatiewet ook een werkende uitvoeringsapplicatie 

nodig. In de werkgroep Primair proces worden op dit moment alle (digitale)processen 

ingeregeld zodat onze nieuwe medewerkers overzichtelijk en procesgericht kunnen 

werken. Hierbij voldoet alles aan de geldende privacy wetgeving. 

Eind mei volgt meer informatie m.b.t. de inrichting van de uitvoeringsorganisatie en een 

doorkijk naar fase 2 en 3 waarin u zult worden meegenomen in de ambitiebepaling en 

een eventuele beleidsontwikkeling. 
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Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 

Door de COVID-19 hebben sommige huishoudens te maken gekregen met een 

onvoorzienbare forse terugval in hun inkomen waardoor ze mogelijk hun woonkosten niet 

meer geheel kunnen voldoen. Gemeenten hebben daarom de mogelijkheid gekregen om 

hun burgers hierin tijdelijke ondersteuning te bieden. In dit kader zijn regionaal 

beleidsregels opgesteld voor de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). 

De beleidsregels gelden met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2021. Er 

kan eenmalig een tegemoetkoming worden verstrekt over maximaal zes maanden, 

namellijk van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Per aanvraag resteert voor een 

huishouden dat in aanmerking komt voor ondersteuning een bedrag van maximaal 

€500,- per maand. Een huishouden kan over vorengenoemde periode maximaal 

€3.000, - ontvangen. 

Werkcentrum Zuid-Limburg 

Het UVWV en de gemeente Maastricht hebben het initiatief genomen voor de vormgeving 

van één van de drie landelike pilots PES (Public Employment Service) voor Zuid-Limburg 

(de andere twee pilots worden in Rotterdam en Groningen ontwikkeld). De opening van 

Werkcentrum Zuid-Limburg heeft op ‘de dag van de arbeid': 1 mei 2021 plaatsgevonden 

Onder de noemer Werkcentrum Zuid-Limburg wordt één regionaal concept voor de 

arbeidsmarktregio Zuid-Limburg ontwikkeld. In dit concept worden de krachten van UWV, 

de gemeenten in Zuid-Limburg, onderwijs, werkgevers en werknemers gebundeld en 

wordt de gezamenlijke dienstverlening op het gebied van (de ontwikkeling naar) werk 

aangeboden. 

  

   

Om het concept te kunnen ontwikkelen en een snelle start te maken wordt in eerste 

instantie gewerkt vanuit een gezamenijke locatie, namelijk Maastricht. Gedurende de 

ontwikkelfase wordt met alle partijen gezamenlijk bezien hoe het concept vervolgens in 

de regio landt. Werkcentrum Zuid-Limburg start dan ook klein en pragmatisch door 

medewerkers van de sleutelorganisaties bij elkaar te brengen en te laten pionieren in de 

vormgeving van die aanpak. 

Het Werkcentrum is een drempelvrije plek voor inwoners uit alle Zuid-Limburgse 

gemeenten van alle leeftijden. Van ongeschoold tot academisch niveau, het 

Werkcentrum Zuid-Limburg s virtueel en fysiek bereikbaar, laagdrempelig en gastvrij, 

voor iedereen met vragen over (de weg naar) werk: van werkenden, werkgevers, 

werkzoekenden en/of studenten, zonder onderscheid. Partjen willen een duurzaam 

perspectief op het gebied van werk bieden. De actuele urgentie/noodzaak is evident en 

het is zaak om mensen (van werk) naar werk te brengen. 

Gelet op de situatie rondom COVID-19 is ervoor gekozen om bescheiden te starten en 

uiteraard wordt bij dit alles rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen 

Het concept van een open uitstraling in combinatie met de brede aanwezige kennis over 

werk gerelateerde vraagstukken moet voor Zuid-Limburg het verschil gaan maken. Alle 

kennis en expertise wordt gebundeld, waardoor de werkzoekende zijn/haar weg op en 

richting de arbeidsmarkt beter kan vinden. De werkzoekende wordt begeleid totdat hij/zij 

op de juiste plek is bij é&n van de partners. Eerst als pilot zodat straks mogelijke hubs 

elders in Zuid-Limburg gebruik kunnen maken van de eerder opgedane kennis bij 

Werkcentrum Zuid-Limburg, vestiging Maastricht. Hier wordt aan de slag gegaan met de 

praktische vertaling van het concept van de samenwerking met de partijen in het 

Werkcentrum. Do's en dont’s worden in beeld gebracht, de aanpak wordt waar nodig 

continu bijgesteld aan de hand van de ervaringen die worden opgedaan en die 

ervaringen worden gedeeld. Ook wordt bekeken hoe de digitale ondersteuning aan de 
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werkzoekenden verder vorm wordt gegeven. Hiermee wordt Werkcentrum Zuid-Limburg, 

zoals gezegd, de versneller van de samenwerking en het ontsluiten van dienstverlening 

voor de subregio's. 

Vanuit onze gemeente blijven we de ontwikkelingen van het werkcentrum nauwgezet 

volgen en zullen de ervaringen die zullen worden opgedaan meenemen in onze 

gezamenlijk met de raad verder te ontwikkelen beleidsdoelstelling omtrent de factor 

‘werk. 

Als bijlage treft uw raad de uitgebreide cijfermatige toelichting en onderbouwing op de 

Wmo en Jeugdwet. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De wnd. burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
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Bijlage I 

Cijfers Jeugd en Wmo 

Cijfers Jeugd 

De afgelopen jaren worden gekenmerkt als jaren met forse kostenstijgingen. Vanwege de 

oplopende kosten alsook inhoudelijke redenen is eerder n 2019 het actieplan jeugd 

vastgesteld. Hiernaast zijn ook nog aanvullende beheersmaatregelen getroffen om een 

doelmatigere inzet van middelen proberen te borgen 

Landelijk worden veel gemeenten geconfronteerd met forse kostenstijgingen binnen 

jeugd. Ondanks deze trends lijkt het er op dat gemeente Eijsden-Margraten de forse 

kostenstijgingen van de afgelopen jaren heeft weten af te zwakken 

Het overgrote deel van onze budgetten voor jeugd worden gespendeerd aan de 

ambulante en residentiële zorg. Circa 70% van onze middelen wordt hiervoor gebruikt. 

Verder is de Jeugdzorg Plus ook een grote kostenpost (circa 20% van het begrote 

budget) dit door de aanwezigheid van Via Jeugd in Cadier en Keer. De onderdelen 

(zoals Gecertificeerde Instellingen, niet gecontracteerde maatwerk voorzieningen, 

innovatie en voorliggend veld) leggen beslag op de overige circa 10%. 

Cliëntaantallen jeugd 

In onderstaande grafiek en tabel zijn de ontwikkelingen op cliëntniveau weergegeven. Dit 

betreft de cliëntaantallen t.a.v. onderdelen 1 en 2, zijn de ambulante jeugdhulp en 

residentiële zorg 

Aantal unieke cliënten per onderdee! alsmede op totaainiveau (pelldatum 30-04-2021) 

Onderdeel 2018 | 2019 | 2020 

Begeleiding individueel 216| 210| 194 

Begeleiding groep a| #7 55 

Behandeling individueel 4| 322 

Behandeling groep z2| 29 

BOR 1 3 

Dyslexie 71 56 

Regie 7 9 

Verblijf 13 25 

Pleegzorg AE 

Logeren 12 7 

Totaal unieke cliënten 545   
Uit bovenstaande cijfers wordt geconstateerd dat de ingezette beheersmaatregelen, 

waaronder bijvoorbeeld het voeren van betere regie, een positief effect heeft op de 

aantallen jeugdzorg. Het beeld ten aanzien van de arrangementen ligt over de eerste 

maanden van 2021 in lijn met 2020. We constateren hierbij dus een redelijke stabilisatie 

op alle onderdelen. Het verblijf en de behandelingen blijven hoog maar zoals bekend 

wordt dit voornamelijk ook veroorzaakt door de voogdijmaatregelen, verwijzingen via 

alternatieve route en vestiging van een verblijfsaanbieder. 
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De conclusie is dat we als gemeente goed gepresteerd hebben t.a.v. de ambulante 

jeugdhulp. Helaas zijn de ingezette verblijfsarrangementen (zoals eerder aangegeven) 

vaak het gevolg van inzet via de alternatieve route (huisartsen en gecertificeerde 

instellingen) en daardoor nauwelijks te beïnvloeden vanuit de gemeente. Desondanks 

zetten we hier steeds meer op in. In 2020 is de gemeente Eijsden-Margraten in 

aanmerking gekomen voor de compensatieregeling vanuit het Rijk. Dit geeft al aan dat 

het een ‘erkend' knelpunt betreft. 

Belangrijk om te vermelden is dat het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 gaat 

wijzigen. Dit betekent dat veel van de kosten die nu voor rekening komen van onze 

gemeente, zullen vervallen. Uiteraard zal er ook een verminderde rijksbijdrage tegenover 

staan maar de verwachting is zeer zeker dat dit een voordelig financieel effect gaat 

hebben. Inmiddels is een project opgestart om de effecten van het woonplaatsbeginsel te 

onderzoeken alsook tjdig e starten met een plan van aanpak om alle arrangementen 

(met name verblijf) over te dragen aan de gemeenten die per 1 januari 2022 financieel 

verantwoordelijk zijn voor deze jeugdigen 

Op dit moment geven de financiële cijfers het volgende beeld: 
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Het maken van een inschatting van de kosten voor 2021 is op dit moment nog ontzettend 

lastig. Het jaar 2020 is nét afgesloten en veel analyses moeten nog plaatsvinden t.a.v. 

trends e.d. De inschatting die we op dit moment maken is dat er voor 2021 een tekort 

to.v. de primaire begroting wordt verwacht van ruim 600k. Dit is exclusief de 

compensatieregeling jeugd. Deze bedroeg in 2020 in totaal circa 535k. Een mogelijke 

compensatie ter hoogte van het bedrag van 2020 zou de primaire begroting grotendeels 

sluitend maken (het bedrag is nu volledig buiten beschouwing gelaten in de budgetten) 

De trends worden de komende periode allemaal nader geanalyseerd en gemonitord. 

Bijstellingen zijn pas écht te maken bij de 2e burap wanneer meer duidelijk is over de 

trends, de ontwikkelingen, de effecten van de Corona-crisis alsook de 

compensatieregeling. 
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Cijfers Wmo 

De Wmo bestaat uit meerdere onderdelen, hiertoe behoren de onderdelen huishoudelijke 

hulp en woon- en vervoersvoorzieningen alsook hulpmiddelen tot de ‘oude taken' Wmo. 

De onderdelen dagbesteding en individuele begeleiding behoren tot de in 2015 

gedecentraliseerde taken. 

Naast de lokale ontwikkelingen zijn er uiteraard ook landelijke en demografische 

ontwikkelingen. De belangrijkste landelijke ontwikkelingen die een lokaal effect hebben 

betreft het beleid om mensen langer thuis te laten wonen alsook de invoering van het 

abonnementstarief. 

De afgelopen periode constateren we dat er regelmatig signalen binnenkomen over de 

(psychische) gevolgen van de Coronacrisis voor onze ouderen. De exacte gevolgen van 

deze crisis zijn uiteraard nog niet duidelijk maar we dit wordt wel gemonitord. 

cliëntaantallen Wmo 

Allereerst geven wij u graag een inzicht in de ontwikkeling van de cliëntaantallen t.a.v. de 

verschillende onderdelen bij de Wmo. 

Huishoudelijke hulp 

In onderstaande grafiek en tabel zijn de ontwikkelingen op cliëntniveau weergegeven. 
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HBHcliënten [Jan [Fes [Mrt [Apr | Mei [Juni |JU T Aug [Sept [Okt [Nov T Dee TTotaar 

totaal 

2019 

  

530 |542 [s62 |s |50 |[6os |61 |613 |618 |61 |[6ag |és7 |761 

  

2020 

652 |668 |675 |678 |6s6 |699 |694 |6gs |697 |697 |703 |705 |827 

  

2021 

                              s |m |s ) L | JL L L SziE d 734 

  

Voor wat betreft de aantallen huishoudelijke hulp zien we een afzwakking van de stijging 

in 2021 t.o.v. 2020 en 2019. Over het 1e kwartaal van 2019 steeg het aantal cliënten met 

32. Over het 1e kwartaal van 2020 steeg het aantal cliënten met 23 en n het 1e kwartaal 

van 2021 stijgt het aantal cliënten met 15. Dit betekent dat het aantal cliënten nog steeds 

gestaag groeit maar dat de stijgingscurve wel afzwakt en het grootste 'inhaaleffect van 

het abonnementstarief achter ons ligt. De groei is er nog steeds dus dit bljft een 

(financieel) knelpunt. Daarnaast worden we wederom geconstateerd met een stijging van 

het (uur)tarief vanwege een verbeterde Cao VVT die vanwege het AMvB-uitspraak t.2.v. 

reële tarieven moet worden doorgevoerd en dus ook wederom leidt tot extra kosten. 

De daling in PGB zet wel nog steeds door, zowel in aantallen als in kosten. 

Individuele begeleiding 

In onderstaande grafiek en tabel zijn de ontwikkelingen op cliëntniveau weergegeven. 

Individuele begeleiding 
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d. 

begeleiding 

Totaal | Jan | Feb | Mt | Apr | Mei | suni | vuli | Aug | sept | Okt | Nov | Dec | Totaat 

2019 

10 |114 |114 |113 |193 |116 |118 | 119 | 118 |221 | 222 | 120 | 186 

2020 

15 |114 |118 | 19 |17 |16 |13 | 1 | 12 |13 | 10 | 107 | 154 

2021 

0 |18/ - 1- - | 6                                 

De daling t.a.v. de individuele begeleiding zet door, zowel voor ZIN als voor PGB. 

Hiernaast zijn eind 2019 onder druk van bedrijfsvoering en beleid de tarieven in de regio 

fors bijgesteld. Samen met de koers van het strakker indiceren levert dit een fors 

financieel effect op. De verwachting is dat de kosten voor het 2e jaar op rij op dit 

onderdeel zullen dalen. Helaas is echter nog niet goed in te schatten of de Corona-crisis 

tot een toename in aanvragen e.d. gaat leiden. 

Momenteel loopt ook een project t.a.v. de nieuwe inkoop vanaf 2022. Het betreft een 

redelijke stroef proces met soms verschillen van inzicht tussen de Lijn50-gemeenten en 

gemeente Maastricht. Dit heeft voornamelijk te maken met de positie van de toegang 

waar de Lijn50 gemeente vooral de toegang in eigen beheer willen houden en daarvoor 

niet willen kiezen voor een zogenoemde taakgerichte uitvoeringsvariant. Gemeente 

Maastricht verkent deze koers echter wel wat mogelijk kan leiden tot verschillen in 

inkoopprocessen. 

Dagbesteding 

In onderstaande grafiek en tabe! zijn de ontwikkelingen op cliëntniveau weergegeven 
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Dagbesteding | Jan | Febr [ Mrt [ Apr [ Mei  Juni [ 3ui [ Aug [ Sept | Okt | Nov | Dee | Totaat 

ZIN 

  

2019 

matwek |s o I 2lolel o al2l2ls/[/|ml10s 

  

  

  

2020 

matwek |o l 7lalelolalslsalslslsl|s]|a 

2021 

maatwerk | 41 | 43 | 44 45 

2021 atv 

0 |16 |15 20                               
  

Per 01-04-2020 is de algemeen toegankelijke dagbesteding onderdeel van de wijze 

waarop we de zorg voor de dagbesteding hebben ingeregeld. Vanwege de Corona-crisis 

is dit eerder op onderdelen uitgesteld en is voor 2020 een aanvullend convenant gesloten 

om het voor 2020 goed af te ronden. Inmiddels zijn ook vanuit bedrijfsvoering afspraken 

gemaakt t.a.v. de algemeen toegankelijke dagbesteding waarbij we van het 

berichtenverkeer gebruik maken om te monitoren hoeveel cliënten gebruik maken van de 

algemeen toegankelijke dagbesteding. Hiermee hebben we ondanks het 

beschikkingsvrije karakter toch een goed inzicht in de ontwikkeling van deze voorziening. 

Naast deze vorm van de algemeen toegankelijke ondersteuning worden ook nog steeds 

maatwerkarrangementen t.a.v. de dagbesteding ingezet. De cijfers in 2020 geven een 

iets vertekend beeld omdat een klein deel van de weergegeven aantallen toen ook al 

behoorde tot de algemeen toegankelijke dagbesteding (dit is later verrekend). Per 01-01- 

2021 is dit echter volledig gesplitst. Desondanks dalen de aantallen dagbesteding verder 

in 2021. De verwachting is echter dat dit geen getrouw beeld geeft vanwege alle 

maatregelen omtrent de Corona-crisis. Derhalve wordt hier wel nog een (kleine) toeloop 

verwacht en wordt hier in de kostenprognose ook rekening mee gehouden. 

Woon- en vervoersvoorzieningen & hulpmiddelen 

We constateren een groei t.a.v. woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en 

hulpmiddelen. Dit is naast de vergrijzing, ook een gevolg van het (landelijke) beleid om 

mensen langer thuis te laten wonen. 

Binnen de sturing op deze voorzieningen maken we onderscheid tussen ‘lopende’ 

voorzieningen alsook ‘toegekende' voorzieningen. De lopende voorzieningen betreffende 

alle voorzieningen die tot op heden geïndiceerd zijn 

We zien duidelijk een toename in de lopende voorzieningen alsook de toegekende 

voorzieningen. De gemeente Eijsden-Margraten kenmerkt zich mede door een klein 

aantal beschikbare woningen die beschikbaar zijn voor minder valide of beperkte 

inwoners. Dit betekent dat er vaker aanpassingen worden gedaan aan de woningen zelf 

waardoor dit gepaard gaat met (extra) kosten. Naast de kleine woningaanpassingen 

bestaat overigens ook altijd de risico op grote kostbare woningaanpassingen die 

bekostigd moeten worden wanneer het Wmo betreft. Voor 2020 is de verwachting dat de 

kosten die samenhangen met deze voorzieningen circa 0,4 miljoen bedragen waar dit in 

2019 nog circa 0,35 miljoen betrof en in 2018 circa 0,28 miljoen. Daarnaast wordt in 2021 

het contract t.a.v. de hulpmiddelen opnieuw aanbesteed waarbij de verwachting is dat dit 

circa 22% aan extra kosten met zich meebrengt voor de nieuwe toekenningen. 
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Kosten Wmo 

Naast de kosten voor de reeds genoemde voorzieningen, worden er binnen de Wmo ook 

kosten gemaakt voor Omnibuzz, PGB's en voorliggende voorzieningen Wmo. We 

constateren een stabilisatie op alle onderdelen t.a.v. de lopende voorzieningen. Hiermee 

lijkt de stijging die in 2020 is ingezet te stabiliseren. Desondanks kan hier toch nog een 

vertraagd effect zijn vanwege de lockdown-maatregelen. Daarnaast zal het landelijke 

beleid om mensen langer thuis te laten wonen de komende periode leiden tot een 

toenemende vraag op deze voorzieningen die helaas ook een kostenstijging met zich 

mee zal brengen 

Naast de autonome effecten alsook een mogelijke vertraging vanwege Corona, 

constateren we ook een effect vanwege de nieuwe inkoop van hulpmiddelen. De uitkomst 

van deze aanbesteding brengt een kostenstijging van 22% met zich mee op de nieuwe 

toekenningen. Deze kostenstijging hangt voornamellijk ook samen met de richtlijnen t.a.v. 

reële kostprijzen. Belangrijke conclusie hierbij is dat we de afgelopen jaren een fors 

inkoopvoordeel hebben gehad die naar de toekomst toe niet houdbaar is. Dit zal leiden 

tot een gestage, trapsgewijze groei in kosten. 

zo2s(prognoze) |2022 Prim. Begr) [Resutaa 2021 

[etsa e aaoas7|e  ass0]e  sosim|e sanms|e _ saman|e 77677   

We verwachten in 2021 een verdere stabilisatie van de kosten t.0.v. 2020 en 2019. We 

constateren wel verschillen tussen de diverse onderdelen. Voor wat betreft huishoudelijke 

hulp alsook de woningaanpassingen en hulpmiddelen verwachten we een (lichte) stijging 

van de kosten. Daartegenover staat een verwacht voordeel op dagbesteding en 

begeleiding alsook collectief vervoer (Omnibuzz). Het is echter nog niet helder wat de 

mogelijke effecten van de Corona-crisis zijn. Om een zo'n financieel stabiel mogelijk 

beeld te behouden, wordt bij de 1e burap 2021 alleen de post t.a.v. collectief vervoer 

bijgesteld. Voor de overige budgetten zitten we nog steeds in ljn met de primaire 

begroting. Het mogelijke nadeel op hulpmiddelen kan worden opgevangen door de post 

‘autonome groe (125K) binnen het onderdeel maatwerk. Uiteraard zijn deze prognoses 

onder voorbehoud. 


