
Leden van de gemeenteraad van Eijsden-Margraten 

Eijsden-Margraten: _10 november 2021 

Onderwerp: Bijlage 1 - Raadsinformatiebrief Sociaal Domein Q3-2021 

Geachte heer/mevrouw, 

Jeugd: 

   Landelijk en in de regio zijn de kostenstijgingen binnen de jeugdzorg waarmee 

gemeenten geconfronteerd worden nog steeds onderwerp van gesprek. Binnen de regio 

wordt middels het Actieplan Jeugd, dat is vastgesteld in 2019, geprobeerd de 

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

Op sommige fronten is deze afzwakking reeds zichtbaar echter er ligt nog een opgave 

hierin die ook zal worden vertaald in de nieuwe inkoop jeugd per 01-01-2023. 

In de huidige situatie (2021) wordt het grootste gedeelte van het budget in beslag 

genomen door ambulante en residentiele zorg. De toeleiding naar deze zorg vindt niet 

enkel plaats via de gemeente maar kan ook door derden, de zogenoemde alternatieve 

route die bestaat uit (huis)artsen, gecertificeerde instellingen en specialisten, waardoor 

deze niet geheel in eigen hand ligt. Daarnaast is het op dit moment voor Eijsden- 

Margraten ongunstige woonplaatsbeginsel een kosten stuwende factor. 

Cliënten aantallen Jeugd: 

Hieronder worden de cliënt aantallen voor de ambulante en residentiele zorg inzichtelijk 

gemaakt. De eerste 3 kolommen betreffen de volledige jaren 2018-2019 en 2020. 

In de kolommen 2020-09 en 2021-09 wordt een vergelijk gemaakt tussen de stand aan 

het einde van het derde kwartaal 2020 en 2021. 
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Aantal unieke cliënten per onderdeel alsmede op totaalniveau (peildatum 30-09-2021) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

Onderdeel 20182019 |2020 202009 | 202109 | verschit 

Begeleide Omgangs Regeling (BOR) 1 3/ 1 1 4 3 

Begeleiding Groep 3| @| ss 52 44 8 

Begeleiding Individueel ms[ 20] 195|  aes[ 7 

Behandeling Groep 7| 29| 25 17 28 m 

Behandeling Individueel 304| 323| 351)  20] 321 27 

Dyslexie l s7[ a 35 30 5 

Gezinshuizen o| o[ o 0 6 6 

Oven v oh e Gecnshasenmaaricusit | 39| 30 24 7 m à 

Pleegzorg 3[ 2| 27 7 24 3 

Regie 7| o 5 5 1 4 

Totaal unieke cliënten 526 543 540 468 485 17 

Het aantal arrangementen is ten opzichte van de zelfde periode 2020 licht gestegen. 

Daar waar het unieke cliënten betreft is er tot en met het derde kwartaal 2021 ten 

opzichte van dezelfde periode 2020 eveneens een stijging te zien en ook de kosten 

stijgen. De kosten stijging op totaalniveau is sterker dan de stijging in unieke cliënten. Dit 

wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving in producten, de lichtere 

(begeleidings-)producten nemen af terwijl de zwaardere (en duurdere) producten zoals 

behandeling sterker stijgen. 

Zoals eerder vermeld kent Eijsden-Margraten naar verhouding een hoog aantal 

verblijfsarrangementen als gevolg van de voogdij nstelling binnen onze gemeente. Wij 

verwachten dat dit als gevolg van de nieuwe regelgeving omtrent het woonplaatsbeginsel 

zal dalen. Het project t.a.v. de wijzigingen in het woonplaatsbeginsel is nog in volle gang 

om de effecten hiervan in beeld te krijgen. Opgemerkt dient te worden dat ook de 

bijbehorende financiering niet meer wordt ontvangen, toch verwachten wij dat er per 

saldo een voordelig effect zal ontstaan voor de gemeente. 

Kosten 2021: 

In de zomer heeft het inkoopteam van de gemeente Maastricht een prognosetool 

opgeleverd voor de via de regio ingeschatte eindsaldo voor 2021. Aangezien het 

inkoopteam beschikking heeft over de data van de hele regio kan er met een bredere 

dataset een inschatting worden gemaakt. Daarnaast is er overleg geweest over het 

verschil tussen de stedelijke gemeenten in de regio en de niet stedelijke gemeenten 

aangezien de karakteristieken van de problematiek in jeugdhulp hierin sterk verschillen. 

In deze prognosetool wordt hiermee rekening gehouden. Hierdoor kunnen we tot een 

steeds betere inschatting van de kosten komen. 
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2021 

(Prim.Begr) 

Prognose 

2021 

2021 (resultaat 

Onderdeel 2017 2018 2019% 2020 to.w.prim. begr.) 
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Jeugdzorg - maatwerk 

  4a973138] _ s42a270| 4561913| _ 5829000 

  

  

Jeugdzorg -beleid 22000 

56.815 17000| _ 30000 52.000 

  

  

                Jeugdzorg plus 154.000 

1420998 | 1346258 | 1385.000| _ 1.539.000 

7.420.000 

    
4.826.946 1,443.087 ** 

“D kosten 2017 t/m 2019 s nclusief een bijdrage Vellig Thuis. 

        
5734544 6.449.951 6787424 5976913 

     

Het tekort op jeugd is gedurende het jaar fors gestegen, dit ligt met name in een forse 

groei in de gespecialiseerde jeugdzorg met dure landelijke en verblijfstrajecten. Deze 

kosten zijn voor de gemeente lastig in de hand te houden omdat de verwijzing naar deze 

trajecten vaak niet door de gemeentelijke toegang worden beschikt maar via de 

alternatieve verwijsroute (door de huisarts, specialist of door gecertificeerde instellingen 

zoals Bureau Jeugdzorg). Als gevolg hiervan zijn er gedurende het jaar een aantal 

cliënten bijgekomen met een zware en dure zorgvraag. De hogere prijs per eenheid en 

langere duur van deze arrangementen doen de lichte daling in andere productgroepen te 

niet, waardoor de totale kosten stijgen. 

Per 01-01-2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel ingevoerd. Op dit moment is het zo 

dat veel jeugdigen via voogdijmaatregelen worden geplaatst binnen een gespecialiseerde 

jeugdzorginstelling in onze gemeente. In het huidige woonplaatsbeginsel betekent dit dat 

de gemeente van de feitelijke verblijfplaats van de jeugdige verantwoordelijk is. Per 01- 

01-2022 gaat dit wettelijk kader veranderen en is niet langer de feitelijke verblijfsplaats 

leidend voor het bepalen van de (financiële) verantwoordelijkheid maar de gemeente 

waar de jeugdige conform het BRP (Basisregistratie Personen) vandaan komt. 

Voor onze gemeente betekent deze wetswijziging dit forse veranderingen t.a.v. ons 

jeugdbestand en zullen tientallen jeugdigen vanaf dat moment onder de (financiële) 

verantwoordelijk vallen van andere gemeenten. 

  

Als gevolg hiervan wordt verwacht dat per 01-01-2022, een groot deel van de kosten die 

we nu dragen voor verblijf van voogdij en 18+ cliënten over zal gaan naar een andere 

gemeente. Dit betreffen niet enkel de verblijfskosten maar ook de bijbehorende kosten 

voor behandeling en begeleiding. Omdat op dit moment deze kosten voor de gemeente 

Eijsden-Margraten onevenredig hoog zijn t.0.v andere gemeente, door de vestiging van 

deze verblijfsgroepen in onze gemeente, worden we hiervoor door de overheid 

gecompenseerd. 

** Naar verwachting zal de compensatieregeling voor 2021 het huidige negatieve 

resultaat in zijn geheel opheffen. Aangezien deze pas in 2022 kan worden aangevraagd 

en wordt toegekend bij en door het ministerie van VWS zal per jaareinde in overleg met 

de accountant een stelpost worden opgenomen ter hoogte van het te verwachten te 

ontvangen bedrag. 

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, daarnaast is er tevens het abonnementstarief ingevoerd dat leidt tot 

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

Clientaantallen WMO: 

Huishoudelijke Hulp. 

Als eerste geven wij graag inzicht in de ontwikkeling van de aantallen huishoudelijke 

hulp. 

700 /_’/__-J— 

500 

450 

400 ' jan Feb | Mrt | Apr Mei  Jun | Jul  Aug | Sep  Okt  Nov | Dec 

=— 2019 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 696 700 710 717 716 718 715 707 702 

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

in 2021 .0.v. 2020 en 2019. Echter het aantal cliënten stijgt nog steeds. Over de eerste 8 

maanden van 2019 steeg het aantal cliënten met 85. Over deze periode van 2020 steeg 

het aantal cliënten met 42 en in deze periode van 2021 stijgt het aantal cliënten met 16. 

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 

aantallen lijken op dit moment stabiel, dit is geen gevolg van stabilisatie van de vraag 

maar van het ontstaan van een wachtlijst. Deze wachtlijst is het gevolg van krapte in de 

arbeidsmarkt waardoor het lastig is voor de aanbieders van huishoudelijke hulp om 

medewerkers te vinden. Wij monitoren deze wachtlijsten en gaan in gesprek met de 

betreffende aanbieders. 

De groei is er nog steeds dus dit blijft een (financieel) knelpunt. Momenteel loopt de 

inkoop van hulp bij de huishouding via de centrumgemeente Maastricht voor 2022 e.v. 

Hierbij is er weer een stijging in het tarief te zien op basis van de reëele kostprijs 

berekening. Bij deze stijging is nog geen rekening gehouden met mogelijke CAO 

stijgingen en verdere ontwikkelingen. 

  

  

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

de lagere kosten de voorkeur, echter ook hier is al langer sprake van krapte in de 



arbeidsmarkt waardoor een beweging naar meer huishoudelijke hulp via PGB, en zo een 

kosten besparing, op dit moment niet te realiseren is. 

Individuele begeleiding 
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80 jan Feb | Mrt] Apr | Mei | Jun _ Jul Aug  Sep | Okt | Nov | Dec 

=—__ 2019110 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 103 112 117 117 109 111 104 101 94 

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. 

Het project t.a.v. de nieuwe inkoop vanaf 2022 is inmiddels in de afrondende fase. 

Inmiddels is de koers voor de inkoop vastgesteld en is hier gekozen voor de koers die 

eerder vanuit de Lijn50-gemeenten werd voorgesteld: een outputgerichte(re) variant. Het 

afrondende rapport wordt verwacht in het 4e kwartaal waarna de besluitvorming in de 

deelnemende gemeenten kan worden afgerond. 

Dagbesteding: 

De algemeen toegankelijke dagbesteding (ATV) is na uitstel door de corona crisis 

gestart per 01-01-2021. In het vierde kwartaal zal er een analyse worden gemaakt om te 

kijken of er daadwerkelijk en voldoende gebruik wordt gemaakt van deze voorziening en 

wat dit voor deze voorziening voor de toekomst betekend. 

Naast de algemeen toegankelijke voorziening worden er ook nog steeds 

maatwerkarrangementen ingezet voor dagbesteding. Het aantal voorzieningen in 2021 

ljkt te stabiliseren, echter hierbij wordt er wel nog een effect verwacht vanuit de corona 

maatregelen en het opheffen hiervan. De cliënten die gebruik maken van deze 

voorziening behoren voornamelijk tot de risicogroep. Derhalve wordt er nog een (kleine) 

toeloop verwacht en wordt hiermee rekening gehouden in de kostenprognose. 
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9 jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov | Dec 

—__ wigmaatwerk 68 70 73 70 68 70 73 72 72 76 75 73 

—_ 2020 maatwerk 69 67 64 62 60 61 57 54 56 56 55 56 

  

—— 2021 Totaal 59 57 59 58 58 63 64 63 61 

— 2021 maatwerk 39 41 43 42 41 42 42 42 41 

2021 atv 20 16 16 16 17 21 22 21 20 

2019 maatwerk 2020 maatwerk 2021 Totaal 

2021 maatwerk 2021 atv 

  

Woon- en vervoersvoorzieningen & hulpmiddelen: 

Bij hulpmiddelen, trapliften en vervoersvoorzieningen is er een stabilisatie te zien over de 

eerst 9 maanden van 2021. Enkel bij CVV is er enkel een stijging te zien, deze stijging 

vindt met name plaats n de laatste 3 maanden, waarbij het aannemelijk is te concluderen 

dat dit samenhangt met de versoepelingen in de coronamaatregelen. Ook hierbij geldt 

dat de doelgroep voor de CWV tevens een van de risicogroepen is bij het coronavirus 

waardoor deze hun reisbewegingen in de eerste maanden gedurende de maatregelen 

hebben beperkt. 

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 voornamelijk 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. 

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 t.a.v. de architect en het opvragen van offertes is 

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. 



Kosten: 

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

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

2021 2021(Prim. _ Resultaat 

Onderdeel 

  

  

  

  

                

(prognose) Begr.) 2021 

Wmo - Voorliggend 1005.937 | 1093589 | 1011794 | 1045000 | 1032460 | -12.:540 

\Wmo - Maatwerk 2628201 | 2978682 | 3183396 | 32141000 | 3381235 | 240235 

Wmo - Hulpmiddelen/woninga 281756 | 355631 | 388593 | 414000 | 310200 | -103.800 

Wmo - Vervoersvoorziening 344563 | 434058 | 524458 | 400000 | 431577 | -58423 

Totaal 4.260.457 61.960  5.108.191 5.090.000 _ 5.155.472 65.472 

  

  We verwachten 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 i echter nog niet helder wat de 

mogelijke effecten van de Corona-crisis zijn. Het mogelijke nadeel op hulpmiddelen kan 

worden opgevangen door de post 'autonome groei (125k) op het onderdeel maatwerk. 

Van de verwachte dure woonvoorziening is nog niet volledig zeker of deze ook (volledig) 

in 2021 gaat vallen. 

  

  

  

            

Participatie: 

30122020 _ 3032021 3062021 15102021 

PW 205 212 2 205 

oaw 14 15 15 13 

1OAZ 

982 1 1 1 - 

Totaal 220 228 228 218 

Per 1-7-2021 is onze gemeente de uitvoering van de participatiewet zelf gaan uitvoeren 

binnen SEM. In de tabel wordt de ontwikkeling per kwartaal gegeven voor het aantal 

dossiers. We zien een dalende ontwikkeling in het aantal dossiers het laatste kwartaal. 


