
Leden van de gemeenteraad van Eijsden-Margraten. 

Eijsden-Margraten: 22 juli 2021 

Onderwerp: Bijlage 1 — RIB Q2 — Sociaal Domein 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

JEUGD: 

In de regio en ook landelijk worden veel gemeenten geconfronteerd met forse 

kostenstijgingen binnen de jeugdzorg. Middels het Actieplan Jeugd dat is vastgesteld in 

2019 en aanvullende beheersmaatregelen wordt er in de regio geprobeerd de 

kostenstijgingen af te zwakken en een doelmatigere inzet van middelen te borgen. 

Doordat het grootste gedeelte van het budget wordt gespendeerd aan ambulante en 

residentiele zorg zijn we niet enkel afhankelijk van de keuzes die door eigen 

medewerkers worden gemaakt, maar ook met name van de zogenoemde alternatieve 

route. Dit wil zeggen dat derden, gecertificeerde insteliingen, huisartsen en (jeugd)artsen, 

besluiten dat een jeugdige zorg nodig heeft. In combinatie met het op dit moment 

ongunstig woonplaatsbeginsel als gevolg van de vestiging van een residentiele 

jeugdzorginstelling binnen de gemeente leidt dit tot niet altijd beheersbare kosten. 

Cliënten aantallen Jeugd: 

In onderstaande grafiek zijn de ontwikkelingen op cliënt niveau weergegeven. Dit betreft 

de ambulante jeugdzorg en de residentiele zorg. 
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aantal unieke cliënten per onderdee! alsme de op totaalniveau (peildatum 30-06-2021) 

Begeleiding Individueel 

BegeleidingGroep 

Behandelingindividueel 

Behandeling Groep 

Begeleide Omgangs Regeling (BOR) 

ystexie 

Regie 

versrjr 

Pleegzorg 

Logeren 

  
De eerste 3 kolommen betreffen hele jaren. In de kolommen 2020-06 en 2021-06 wordt 

het vergelijk gemaakt tussen de stand voor de eerste 6 maanden 2021 versus dezelfde 

periode in 2020. 

Zoals blijkt uit het totaal aantal arrangementen is het beeld vrijwel gelijk aan 2020. Er ijkt 

een stabilisatie plaats te vinden bij de duurdere verblijfsarrangementen. Er is echter wel 

een verschuiving zichtbaar tussen de ambulante arrangementen begeleiding en 

behandeling. Zoals al eerder vermeld heeft de gemeente Eijsden-Margraten in 

verhouding een hoog aantal verblijfs- en behandelarrangementen. De oorzaak hiervan 

ligt met name bij de voogdijmaatregelen, verwijzingen alternatieve route en de vestiging 

van een verblijfsaanbieder in de gemeente. Wij verwachten dat als gevolg van de 

wijzigingen in het woonplaatsbeginsel vanaf 01-01-2022 dat deze over de gehele linie 

zullen dalen. Opmerking hierbij is dat dan ook de bijbehorende financiering niet meer 

wordt ontvangen. 

Toch verwachten wij dat dit een voordelig financieel effect zal hebben voor de gemeente. 

Kosten 2021: 

    

  

          

[eugezorg - maatwerk caars |€ 544170|e4s61913|€547000|e 08087 
[eugszorg -beleid e ssas[e oo|e zo0|e zom[e _- 

[eug@rorg pius 1470998 |c 13652 |e 13000 |c 1as00|c_ 3500           

“De kosten 2017m 

Het maken van een inschatting van de kosten 2021 is op dit moment nog ontzettend 

lastig. Het regionale inkoopteam is bezig met het inbedden van een prognose tool 

waarmee op basis van de gegevens uit de regio een meer toegespitste prognose 

gemaakt kan worden. De eigen inschatting die we in afwachting van deze tool maken is 

dat er voor 2021 een tekort t.0.v. de primair begroting wordt verwacht van bijna 900K, dit 

is exclusief de compensatieregeling jeugd. Omdat de voornaamste stijging in zowel 

verblijf als de bijbehorende ambulante behandelarrangementen wordt geconstateerd, 

verwachten wij ook n 2021 een uitkering uit de compensatieregeling. Wanneer deze ter 
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hoogte is van het bedrag van 2020 zou dit het tekort verkleinen naar 250.000. Dit bedrag 

is nu volledig buiten beschouwing gelaten. 

WMO 

De WMO bestaat uit meerdere onderdelen, in grote lijn is er een onderscheid te maken 

tussen ‘oude' taken te weten huishoudelijke hulp en woon- en vervoersvoorzieningen 

alsook hulpmiddelen en ‘nieuwe" taken te weten dagbesteding en individuele begeleiding 

(gedecentraliseerd in 2015). 

Het landelijke beleid om mensen langer thuis te laten wonen is met name in de oude 

taken erg zichtbaar, daaraast is er tevens het abonnementstarief ingevoerd dat leidt tot 

een stijging van de kosten voor de gemeente Eijsden-Margraten. 

Clientaantallen WMO: 

Als eerste geven wij graag inzicht n de ontwikkeling van de aantallen. 

Huishoudelijke Hulp: 

750 

700 

  
650 

600 

Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei Jun / Jul / Aug _ Sep _ Okt | Nov | Dec 

—_ 013 530 542 562 568 580 605 615 613 618 631 649 657 

2020 652 668 675 678 686 699 694 696 697 697 703 705 

2021 696 700 709 715 715 708 

Voor wat betreft de aantallen huishoudelijke hulp is er voor het eerst sinds het begin van 

het jaar een lichte daling te zien. Daar waar n 2020 over het eerste half jaar een stijging 

in cliënt aantal van 50 was te zien betreft dit in 2021 een groei van 15 cliënten. Het 

sterkste effect van de invoer van het abonnementstarief lijkt achter ons te liggen. In het 

komende kwartaal zal zichtbaar worden of de curve inderdaad een dalende lijn heeft 

ingezet of dat dit enkel een tijdelijk effect betreft. Het financiële knelpunt blijft bestaan als 

gevolg van de stijging van de uurtarieven en de mogelijke indexatie die uit de 

onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers komt. 

De daling in PGB zet nog steeds door, zowel in aantallen als in kosten. 
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Individuele begeleiding: 

125 
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95 [jan | Feb | Mrt] Apr Mei Jun | Jul | Aug  Sep Okt  Nov  Dec 

— 019 110 114 114 113 113 116 118 119 118 121 122 120 

— 2020 115 114 118 119 117 116 113 11 112 113 11 107 

=— 2021 105 111 116 116 109 106 

De daling t.a.v. de individuele begeleiding die reeds te zien was in 2020 zet in het eerste 

half jaar 2021 in mindere mate door, zowel voor ZIN als voor PGB. De verwachting is dat 

de combinatie van de bijgestelde tarieven en het strakker indiceren (zowel in zwaarte als 

in duur) ultimo 2021 toch leiden tot een daling van de kosten voor dit onderdeel. 

Als gevolg van de corona pandemie merken we dat de uitstroom van cliënten lager is als 

gevolg van het aangepast inzetten van zorg in deze periode. 

Momenteel loopt ook een project t.a.v. de nieuwe inkoop WMO vanaf 2022. De koers 

ta.v. de inkoop is bepaald. Dit wordt gedurende de zomerperiode verder uitgewerkt met 

als doel het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Publicatie wordt eind 

september verwacht. 
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Dagbesteding: 
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© [Jan Feb  Mrt | Apr| Meil Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov  Dec 

— migmaatwerk 68 70 73 70 68 70 3 72 72 76 5 73 

—__ 020 maatwerk 69 67 64 62 60 61 57 54 56 56 55 56 

—— 2021 Totaal 59 57 58 55 55 55 

2021 maatwerk 39 41 43 43 43 43 

—_ 2021 aty 20 16 15 12 12 12 

2019 maatwerk 2020 maatwerk 2021 Totaal   

2021 maatwerk aa 2021 atv 

De algemeen toegankelijke dagbesteding is per 01 april 2020 onderdeel van de wijze 

waarop de zorg voor dagbesteding is ingeregeld. In bovenstaande grafiek is te zien dat er 

in het tweede kwartaal 2021 geen instroom heeft plaats gevonden, echter als gevolg van 

de corona crisis geven bovenstaande cijfers naar onze inschatting nog geen getrouw 

beeld. Wij verwachten dan ook in de tweede helft van 2021 bij het uitblijven van nieuwe 

maatregelen een (kleine) toeloop en hebben in de kosten prognose hiermee rekening 

gehouden. 

Naast de algemeen toegankelijke dagbesteding worden er ook nog steeds 

maatwerkarrangementen ingezet ten aanzien van dagbesteding. Ook hier is een 

stagnatie aan in en uitstroom te zien die naar onze verwachting te maken heeft met de 

coronacrisis. Ook hier wordt een (kleine) toeloop verwacht en is hier rekening mee 

gehouden bij de kosten. 
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Woon- en vervoersvoorzieningen & hulpmiddelen. 

De in het eerste kwartaal geconstateerde stabilisatie heeft in het tweede kwartaal 

doorgezet op alle onderdelen t.a.v. de lopende voorzieningen. Gezien de voortdurende 

Corona-pandemie kan er nog een vertraagd effect zijn vanwege de maatregelen. 

Daarnaast zal op termijn het effect duidelijk worden van de vergrijzing en het landelijke 

beleid om mensen langer thuis te laten wonen. 

Zoals eerder aangegeven wordt er ook een effect verwacht als gevolg van de kosten 

stijging van 25-30% op hulpmiddelen. Het inkoopvoordeel dat in het verleden i genoten 

zal nu ombuigen naar een gestage, trapsgewijze groei in kosten. 

In 2021 worden we ook geconfronteerd met een zeer uitzonderlijke woningaanpassing 

waarvan de kosten worden ingeschat op maximaal € 80.000,- Vanwege het 

vergunningentraject alsook het proces .a.v. de architect en het opvragen van offertes i 

het nog niet geheel zeker of de kosten ook (volledig) in 2021 gaan vallen. Mogelijk valt 

een deel van deze kosten in 2022. Derhalve wordt in de kostenprognose voor 2021 een 

bedrag van € 40.000 meegenomen. Zodra hier meer over duidelijk is, zal hierover worden 

geïnformeerd. 

Daarnaast is er een aanvraag voor een tweede grote woningaanpassing ontvangen. 

Aangezien dit traject nog niet is gestart en er ook nog geen zicht is in de verwachte 

kosten, verwachten wij dat deze niet meer in 2021 zullen vallen. Zodra hier meer over 

duidelijk is, zal hierover worden geïnformeerd. 

Kosten WMO: 

Naast de kosten voor boven genoemde onderdelen worden er binnen de WMO ook 

kosten gemaakt voor Omnibuz (vervoer), PGB's en voorliggende voorzieningen WMO. 

  

  

  

              

Wmo - Voorliggend 1.005.937| 1.093.589| 1.011.794| 1.249.000| 1.032.460 -216.540 

Wmo - Maatwerk 2.628.201| 2.978.682| 3.183.346| 3.122.000| 3.381.235 259.235 

n 281756 | 355631 388.593 | 312.000| _ 310.200 -1.800 

Hulpmiddelen/woninga 

Wmo-Vervoersvoorziening | 344.563 |  434.058 | 524458 | 441000 |  431.577 -9.423 

Voor het tweede half jaar 2021 wordt een stabilisatie van de kosten t.0.v. van 2020 en 

2019 verwacht, echter tussen de verschillende onderdelen ontstaan er naar verwachting 

diverse plussen en minnen. Er wordt een voordeel verwacht op dagbesteding en 

begeleiding echter het is nog niet duidelijk wat de mogelijke effecten van de coronacrisis 

zijn. Bij de 2 burap zal er meer duidelijk zijn over de ontwikkelingen, uiteraard zijn deze 

prognoses onder voorbehoud. 
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Participatie: 

Ontwikkelingen bestand participatie wet 

Uitkeri 

uitkeri 

BBZ 

loaw 

1OAZ 

[Totaal   

Het bestand van de Participatiewet is afgelopen jaar gestegen door toedoen van Corona. 

De stijging landelijk die werd verwacht is naar beneden bijgesteld. Dit is ook terug te zien 

in de ontwikkeling van de BUIG gelden. Deze is in de mei-circulaire 2021 (3.383mln) iets 

naar beneden bijgesteld t.o.v. september 2020 (3.412min), maar is nog steeds circa 

0.1mln boven de begroting (3.288min). In september 2021 weten we het definitieve 

budget. 
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