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

Uitvoeringsplan transformatie jeugd Zuid-Limburg

458 8400

De werkgroepen zijn samen met de transformatieleiders volop bezig met de
uitwerkingen binnen fase 1 Beleidsontwikkeling. Deze uitwerkingen vinden plaats
op basis van een viertal sturingsinstrumenten (Contractmanagement,
Leveranciersmanagement, Bekostiging en Toegangsmanagement).
Onlangs zijn de bestuurders van Zuid-Limburg middels een informatiesessie
bijgepraat over de vorderingen binnen het uitvoeringsplan Transformatie. De
oplevering van fase 1, het GO/NOGO-moment vindt plaats op 15 december
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Wijzigingen woonplaatsbeginsel Jeugdwet
Zoals reeds eerder aangegeven betekent de wetwijziging in het
woonplaatsbeginsel forse veranderingen t.a.v. het jeugdbestand voor onze

gemeente. Diverse projectgroepen op lokale, regionale en nationale schaal zijn
aan de slag om dit traject goed te implementeren. Vanuit onze gemeente liggen
we op koers met de implementatie. De werkgroep heeft reeds een aantal
jeugdigen aangeleverd bij andere gemeenten, welke hebben ingestemd met de

&

overname per 01-01-2022.

Op dit moment hebben wij bericht gekregen dat 3 nieuwe jeugdigen vanaf 01
januari a.s. overkomen van andere gemeenten en als gevolg van het nieuwe
woonplaatsbeginsel onder de financiële verantwoordelijkheid van onze gemeente

cittaslew

zullen vallen. Deze jeugdigen waren reeds bij de gemeente bekend. Naar
verwachting zal dit aantal nog groeien omdat nog niet alle gemeenten even ver
Genandelsdoor
Bilage(n)
Documentnr,

…

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onskenmerk

(geanonimiseerd)

zijn met de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel.
duidelijk hoeveel jeugdigen er nog bijkomen.

Het is nog niet

. Participatie
Themasessie

banholt

bemelen
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met de Raad

Op 27 september . heeft er een themasessie met u plaatsgevonden om u mee
te nemen in zowel fase 1 van SEM als de verdere stappen die in fase 2 en 3 zijn
genomen of genomen moeten worden. Samen hebben we nagedacht over de
ambities van u en ons m.b.t. de aard en inrichting van deze dienstverlening. Om
dit deel af te ronden is een tweede sessie gepland.

en keer

eckelrade
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margraten

Fase 2 SEM

mariadorp
mesch

Momenteel zijn we volop bezig in fase 2 in de uitvoering SEM, waarin de verdere
inrichting van werkwijze, optimalisatie van de werkprocessen en het leren kennen
van de klanten centraal staat. Zoals eerder aangegeven zijn we de uitvoering
gestart met een team ingehuurde professionals. Inmiddels loopt de werving van
Vaste medewerkers en staat per 1 januari een nieuw team klaar.

mheer
noorbeek
oost maarland

rijekhoit
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Ontwikkelingen m.b.t. toekomst MTB, Annex en Podium 24

st geertruid
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In de vorige RIB Q2 heeft u mogen lezen over de totstandkoming van de
onderzoeksopdracht MTB. Naar aanleiding van het onderzoek vindt er volop
overleg plaats tussen de belanghebbenden gemeenten. Over de uitkomsten van
deze overleggen wordt u in een later stadium geïnformeerd.
Statushouders

Tijdens de sessie op 27 september bent u op de hoogte gesteld over de

voortgang m.b.t. realisatie taakstelling 2021 en de redenen waarom we de
dubbele taakstelling voor dit jaar niet geheel kunnen realiseren vanwege gebrek
aan woningen.
De voorbereiding van de komst van het nieuwe inburgeringsstelsel ligt op
schema en inhoudelijk wordt u in de volgende sessie verder geïnformeerd
. WMO
Omnibuzz

Op 11 oktober 2021 zijn in de Limburger twee artikelen verschenen over
Omnibuzz. Een artikel op de voorpagina: ‘Chauffeurstekort: "Nee" dreigt bij
Omnibuzz’ en een artikel op pagina 2 en 3: ‘De Omnibuzz is er niet altijd meerop
tijd'. Naar aanleiding daarvan heeft Omnibuzz een toelichting aan ons college

geven. De strekking daarvan is dat uit de artikelen het beeld zou kunnen ontstaan
dat klanten geweigerd worden omdat er sprake zou zijn van een structureel

personeelstekort

de vervoersbedrijven van Omnibuzz.

Omnibuzz stelt dat dit

niet juist is. Ook in dat artikel beschreven geval was er geen sprake van
weigering van de klant. In dit specifiek geval zou de klant langer dan gebruikelijk
moeten wachten op het vervoer en heeft de klant voor een eigen oplossing

gekozen. Er was sprake van plotselinge piek in de vervoersvraag die heeft geleid
tot die vertraging
Omnibuzz geeft aan reeds een aantal maatregelen te hebben genomen om

(plotselinge) pieken in vervoersbehoefte op te kunnen vangen. De toepassing
van deze maatregelen levert weinig problemen op en beoogt de klanten duidelijk

banholt

te informeren over de (on)mogelijkheden van het gevraagde vervoer. In
voorkomende gevallen wijst Omnibuzz de klant vooraf op mogelijke problemen in
de uitvoering en zoekt Omnibuzz naar een alternatief voor de klant.
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Huishoudelijke hulp

gronsveld

Nieuwe tarieven huishoudelijke hulp

margraten

In afgelopen periode hebben de gemeenten in de regio Maastricht-Heuvalland

mariadorp

onderhandelingen gevoerd met de zorgaanbieders van hulp bij het huishouden
die betrekking hebben een tariefsverhoging om te kunnen voldoen aan de
verplichting om een kostendekkend tarief te betalen (AMvB Reëel Tarief). Dat is
vereiste om het per 1 januari a.s. de bestaande contracten te kunnen laten

mesch
mheer
noorbeek

dooriopen.

oost maarland

rijekholt

Eijsden-Margraten trekt in dit dossier samen met de regio op. Tarieven gaan in
het hele land omhoog en we moesten constateren dat het niet meer mogelijk was
om het bestaande tarief van € 29,49 te handhaven. Op basís is er een nieuwe
berekening gemaakt. Het tarief is getoetst aan het meest recente rekenmodel van

scheulder
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de VNG. Daaruit kwam een uurtarief van € 31,04.

De zorgaanbieders hebben onlangs ingestemd met het voorstel tot ophoging van
het tarief van € 29,49 naar € 31.04 per 1 januari 2022. Jaarkijk wordt dat tarief
tevens geïndexeerd aan de hand van in een dat jaar geldende prijsindexcijfer.
Daarmee is de levering van huishoudelijke hulp voor onze inwoners gewaarborgd
tot 1 januari 2024

De verhoging van het tarief betekent voor Eijsden-Margraten een kostenstijging
van circa € 100.000 op jaarbasis 0.b.v. een gelijkblijvend volume.
Wachtlijsten

Alle zorgaanbieders van huishoudelijke hulp in de regio Maastricht-Heubelland
kampen met een personeelstekort. Er is sprake van wachtlijsten van gemiddeld 6
weken. Envida heeft een opnamestop tot 31 december 2021 en past een
selectieve instroom toe. Dat wil zeggen dat alleen urgente cliënten, bijvoorbeeld
in gezinnen met kleine kinderen of bij mensen die ontslagen worden van
ziekenhuis, worden bediend. Die situatie geldt in elk geval tot het einde van dit
jaar.

Van belang is te vermelden dat Envida, de grootste aanbieder van huishoudelijke
hulp in onze gemeente, geen contractbreuk pleegt. Envida voldoet ruimschots
aan het aantal contractueel afgesproken minimaal te leveren uren.
Alle aanbieders van huishoudelijke kampen met personeelstekort. Dit probleem
wordt grotendeels veroorzaakt door snelle toename in vraag (circa 25%) als
gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Die situatie speet zich af

tegen de achtergrond van personeelstekort op meerdere terreinen van de
arbeidsmarkt. Daar bovenop is er sprake van een corona-gerelateerde

personeelstekort specifiek in zorgsector. Denk hierbij aan (zorg)personeel dat
door ziekte en/of niet opgenomen verlof langer dan gebruikelijk afwezig is en
(zorg)personeel dat elders is gaan werken

Samen met de regio blijven wij in nauw overleg hierover met de zorgaanbieders.
De zorgaanbieders geven aan dat ze er alles aan doen om de wachtljsten de
komende periode te laten sinken. Uw raad zullen wij blijven informeren over de

banholt
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. Schuldhulpverlening
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In de vorige RIB bent u op de hoogte gesteld van de nieuwe taak preventieve

margraten

schuldhulpverlening
Binnenkort verschijnt een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2025 voor
de gemeente Eijsden-Margraten. De verwachting was dat dit in september als

mariadorp
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concept zou worden besproken in het College van B&W. Dit is opgeschoven naar

‚mheer

november.
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. Kunst en Cultuur:
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Kunst en Cultuur:
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Er wordt op korte termijn een video samengesteld die de projecten binnen het
programma Kunst & Cultuur 2021, de onderverdeling m.b.t. de werkvelden
Cultuur, Kunst en Cultuureducatie, en de verbinding met prioritaire thema's in
beeld brengt.
Onderwerpen:
1. Cultuureducatie aan acht basisscholen

- _ Wekelijkse lessen muziek, theater en beeldend.
- _ Jaarprogramma met activiteiten met de focus op duurzaamheid, milieu

en leefstij.
- _ Jaarprogramma met activiteiten met de focus op muziek.
2. Duurzaam Jaarprogramma ‘Cirkel
Culturele milieuprojecten met natuur, cultuur, milieu, educatie en
bewustwording/leefstijl als uitgangspunten.
3. Bibliotheekwerk

- _ Transformatie traditionele bibliotheek naar maatschappellijk betrokken
‚en (inter)actieve bibliotheek.
- _ Maatschappelijk relevante initiatieven / workshops.
4. Kunst & Cultuur in de maatschappij
Kunst & cultuur wordt ingezet als middel om een maatschappelijk /
sociaal doel te versterken, te realiseren of bespreekbaar te maken, en
om de samenleving te verbinden, te verwonderen en te verrijken.

5. Corona Task Force projecten

Culturele projecten ter versterking, ondersteuning en verbinding van het
culturele werkveld, ouderen en anderstaligen

6. Incidentele subsidieaanvragen
Begeleiding van aanvragen vanuit Kunst & Cultuur.
banholt

Bibliotheken:
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Door een raadslid zijn er vragen gesteld m.b.t. de bibliotheek en het onverwacht
wegvallen van de leeszaal van Stichting Heuvelland Bibliotheken in Eijsden.

eckelrade

eijsden
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Heeft de gemeente niet ook de verplichting om huisvesting te bieden aan onze
bieb? Want toen de gemeente het gebouw Op de Cour kocht van

margraten
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Woningcorporatie Servatius was de bibliotheek daarin opgenomen.

‚mesch

De bieb is zelf verantwoordelijk voor haar eigen huisvesting waarvoor zij van de

mheer

gemeente subsidie ontvangt. De gemeente heeft geen verplichting om
huisvesting te bieden aan de bieb. Zoals bekend had de bieb voor de leeszaal
een ruimte in gebruik in het gebouw van de gemeente maarzij heeft zelf besloten

‘noorbeek
‘oost maarland

rijckholt

deze ruimte te verlaten t.b.v. de uitbreiding van het schooldeel. Ter verdere
toelichting: de gemeente heeft de school en de bieb met elkaar in gesprek

scheulder

gebracht om te bezien of er mogelijkheden waren voor de school om binnen het
gebouw uit te breiden. Dat heeft geresulteerd in het besluit van de bieb om de
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leeszaalruimte aan de school over te dragen. Vervolgens bleek dat de bieb voor

de leeszaalruimte nog geen alternatieve ruimte had gevonden.

Wat wordt eraan gedaan om zo snel mogelijk een oplossing te realiseren voor de
leeszaal, die niet ’slechts’ de functie van leeszaal had, maar ook andere
activiteiten aantrok?

Ondanks dat het vinden van een nieuwe ruimte voor het onderbrengen van de
leeszaal de verantwoordelijkheid is van de bieb, heeft de gemeente wel
verschillende opties bekeken. Inmiddels hebben wij vernomen dat

er oriënterende gesprekken gaande zijn tussen Stichting Heuvelland
Bibliotheken, Sociaal Centrum Eijsden en De Bron in Eijsden. De betrokken
partijen staan positief tegenover onderstaande uitgangspunten en zijn
voornemens in augustus concrete afspraken vast te leggen:
- _ Een deel van de tijdschriften verhuist naar SCE, dat behalve de
Ieeszaalfunctie ingezet zal worden voor initiatieven zoals: lezingen,
ontmoeting, workshops, fysiek taalcafé.
- _ Een tweede deel van de tijdschriften verhuist naar De Bron, dat net zoals
SCE een gecombineerde functie zal krijgen (leeszaal / activiteiten).

Blijkbaar is het zelfs voor de vaste bezoekers van de bieb een onverwacht besluit
dat de leeszaal niet langer onderdeel is van de bibliotheek. Ik zou verwachten dat

dit openlijk bekend wordt gemaakt via het gemeentelijk nieuws. Ook je inzet om
een oplossing te zoeken zou gedeeld kunnen / moeten worden met de inwoners.
ieb dient zelf haar leden en bezoekers te informeren over dergelijke

ingen waartoe zij zelf heeft besloten. Zodra de berichtgeving beschikbaar is
met betrekking tot de nieuwe ruimte waar de leeszaal is ondergebracht, zal de
gemeente deze informatie ook via de gangbare kanalen publiceren.

banholt
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Wat is inmiddels gedaan om uit de impasse te komen? Of blijft onze gemeente
‘hangen in goed klinkende slogans als 'Klinkende taal’ en 'optreden tegen
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laaggeletterdheid’?
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vindt u een

overzicht van

de initiatieven

in 2021:

- _ Opstartfase project Bieb op School bij drie basisscholen.
- _ Sollicitatiecursus laaggeletterden (opstart in najaar, met inachtneming
van corona richtlijnen)
- _ Onderzoek naar behoefte huisartspraktijken m.b.t. herkennen van /

margraten
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omgaan met laaggeletterdheid

noorbeek

- _ Eerste fase Project ‘Zin in Koken’ laaggeletterden

‘oost maarland

- _ Cursus smartphonegebruik ouderen (opstart in najaar, met inachtneming
van corona richtlijnen)
- _ Doorontwikkeling TaalThuis Online taalcafé Eijsden-Margraten en opstart
fysiek

rijckholt
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-

Taalcafé (opstart fysiek taalcafé in najaar, met inachtneming van corona
richtlijnen)
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6. Gezondheidszorg
Kennisgeving uitvoering Motie Borstkanker Onderzoek.
Op 28 september jl. heeft de raad van de gemeente Eijsden-Margraten de
ingediende motie ‘preventief onderzoek borstkanker’ unaniem aangenomen. Op
verzoek van de gemeenteraad is deze motie naar de Staatsecretaris en Tweede
Kamer verzonden om er tot aan te dringen deze onwenselijke maatregel in te
trekken.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
_ De burgemeester,
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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 echterer ligt nog een opgave
hierin die ook zal worden vertaald in de nieuwe inkoop jeugd per 01-01-2023.

wwweijsden-margraten.nl

In de huidige situatie (2021) wordt het grootste gedeelte van het budget in beslag
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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 EijsdenMargraten 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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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 instelling 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 woonplaatsbeginse! 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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*De kosten 2017 1/m 2019 i inclusief en bijdrage Vellig Thuis.

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 n onze gemeente. In het huidige woonplaatsbeginsel betekent dit dat
de gemeente van de feitelijke verblijfplaats van de jeugdige verantwoordelijk is. Per 0101-2022 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..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.

Voor wat betreft de aantallen huishoudelijke hulp zien we een afzwakking van de stijging
n 2021 t.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 wachtljst. Deze wachtljst 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.

arbeidsmarkt waardoor een beweging naar meer huishoudelijke hulp via PGB, en zo een
kosten besparing, op dit moment niet te realiseren is.

Individuele begeleiding:

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

2019 maatwerk
=—

2021 maatwerk

2020 maatwerk
-

2021 atv

2021 Totaal

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.

Onderdeel

2021

2020

2021(Prim.

(prognose)

_

Begr.)

Resultaat

2021

Wmo - Voorliggend

1005.937 | 1.093.589 | 1011794 | 1045000 | 1032460 | 12540

Wmo - Maatwerk

2628201

|

2978.682

|

3183346

|

3141000

|

3381235

|

240235

\Wmo - Hulpmiddelen/woninga

281756

|

355.631

|

388593

|

414000

|

310.200

|

-103.800

Wmo - Vervoersvoorziening

344563

|

434.058

|

524458

|

490000

|

Totaal
\We verwachten

4.260.457 _ 4.861.96

5.108.191

5.090.000

een verdere stabilisatie van de kosten t.0.v. 2020

_

431577

423

5.155.472

65.472

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. 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:

oW

oaw

30422020

3032021

3062021

15402021

205

212

212

205

14

15

15

53

1

1

1

228

228

1oAz

382

Totaal

E

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.
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