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Geachte raads- en burgerleden,
Graag bieden wij u bijgaand de monitorrapportages Wmo aan over het jaar 2016.
Integrale monitor Sociaal Domein
Inmiddels is het twee jaar geleden dat de transities in het Sociale Domein hebben plaatsgevonden. Er is
behoefte aan inzicht hoe het Sociale Domein in Boekel er voor staat. Doordat de verschillende taken in
het Sociale Domein regionaal worden aangepakt, en dit ook gestimuleerd wordt door het Rijk, hebben we
in Boekel te maken met verschillende regio’s, samenwerkingsverbanden en centrumgemeenten. Dit
maakt dat cijfers, monitorrapportages en evaluaties in het Sociale Domein op dit moment gesplitst
worden aangeleverd.
Vanaf volgend jaar zijn we voornemens aan te sluiten bij de landelijke website
www.waarstaatjegemeente.nl. Hier worden nu al via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers
in opgenomen over de Jeugdzorg en de Participatiewet van alle Nederlandse gemeenten, dus ook voor
Boekel. Voor Wmo bestaat een dergelijke automatische aanlevering niet. Dit jaar gaan we de
registratiesystemen van de Wmo aanpassen zodat we vanaf 2018 kunnen aansluiten bij deze landelijke
monitor o.a. om een integraal beeld te verkrijgen van het Sociale Domein. Voordeel van deze landelijke
site is dat ruim 95% van de Nederlandse gemeenten hierop is aangesloten en daardoor benchmarking
mogelijk is. Ook is het inmiddels wettelijk verplicht om jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek voor
Wmo en Jeugdzorg op deze site aan te leveren, dat doen we overigens ook al. Het lijkt dus logisch om
net als andere gemeenten hierop aan te sluiten.
Overgangssituatie
Voor nu betekent dit dat we in een overgangssituatie zitten. In 2016 en 2017 zullen er dus nog
verschillende, niet op elkaar aansluitende, monitorrapportages van de drie verschillende taken
verschijnen (Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet). Bijgevoegde jaarrapportages gaan daarom enkel over
de Wmo in het jaar 2016.
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Brontoelichting
Als bijlagen treft u de monitorinformatie aan van de Wmo over het jaar 2016. We putten hiervoor uit drie
bronnen:
1. Managementinformatie 2016 Dorpsteam Boekel – lokaal opgesteld
Doel van deze rapportage is een beeld te schetsen van de lokale situatie. Hoeveel en welke inwoners
melden zich, wat is de werkwijze in het Dorpsteam, welke vragen komen er binnen en welke
voorzieningen staan er uit. Daarnaast is er aandacht voor trends en een doorkijk naar ontwikkelingen die
in 2017 gaan spelen.
2. Monitorrapportage Gezamenlijke nieuwe Wmo-taken & Beschermd Wonen – opgesteld door
Centrumgemeente Oss voor de regio
Doel van deze rapportage is verantwoording afleggen door de Centrumgemeente Oss over de middelen
en gebruik van de nieuwe taken Wmo in de regio (en uitgesplitst per gemeente): dagbesteding,
begeleiding, kortdurend verblijf en Beschermd Wonen.
3. Prognose bestedingen PGB’s 2016 gemeente Boekel – opgesteld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Doel van dit overzicht is verantwoording afleggen door de SVB over het aantal uitstaande budgetten en
de bestedingen van Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s) in Boekel.
Bijgevoegde documenten zijn ter kennisgeving gedeeld met de Adviesraad Sociaal Domein van de
gemeente Boekel en in de vergadering van april toegelicht en besproken.
De griffier gaat in overleg met het presidium om een moment te kiezen waarop de stukken besproken
kunnen worden.
Wij vragen u kennis te nemen van de aangeboden rapportages en hopen u voor nu voldoende
geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
College van B&W

Bijlagen:
1. Monitorinformatie Dorpsteam Boekel 2016
2. Monitorrapportage Brabant Noordoost-oost 2016 – Nieuwe Taken Wmo & Beschermd Wonen
3. Prognose bestedingen PGB’s 2016 gemeente Boekel
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