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Geachte Raad,

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de monitor sociaal domein van
het tweede kwartaal.

In de vorige raadsinformatiebrief hebben we u ook geïnformeerd over de tijdelijke
regelingen in het kader van de TONK en de TOZO. Ook hierop komen we even kort
terug in deze brief. Voor wat betreft de hulp aan de 12 gedupeerden van de
kinderopvangtoeslagaffaire, deze wordt momenteel gecontinueerd, er zijn geen
nieuwe ontwikkelingen.

In

onderstaande monitor leest u een aantal significante overschrijdingen op de
budgetten voor Wmo en Jeugdhulp. Hierbij is het goed om te weten dat we met de
meicirculaire 2O2l extra een (niet geoormerkte) incidentele compensatie voor extra
kosten jeugdhulp hebben ontvangen, te weten € 544.000, waarmee dit jaar de
overschrijdingen (deels) opgevangen kunnen worden.
Gemeenten ontvangen in 2022 € 851.000 op basis van de arbitragezaak - die we
hebben gewonnen - van het Rijk ter compensatie voor tekorten jeugdzorg, deze
middelen zijn niet geoormerkt en dus vrij te besteden,

Wmo Huishoudelijke Hulp
Tot nu toe hebben we 470 cliënten huishoudelijke hulp. Dit zijn er per saldo minder
dan de 484 cliënten die we hebben gemeld in de jaarrekening ZOZO.
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De oorzaken van de stijging in de uitgaven zijn hetzelfde als in het eerste kwartaal:
Ondanks de daling van het aantal cliënten, blijven de uitgaven onverminderd hoog
en er is zelfs een stijging, Dit komt doordat er veel inzet wordt gevraagd om mensen
de passende hulp te geven waardoor zij thuis kunnen blijven wonen. Inwoners
hebben door de COVID-19 maatregelen minder een beroep kunnen doen op hun
netwerk. Ook kunnen mensen verminderd een beroep doen op verzorgingshuizen
(enkel nog particulier aanbod) en wonen daardoor langer thuis. Pas wanneer 24-uur
zorg of toezicht noodzakelijk is, komt men in aanmerking voor de Wet langdurige
zorg (WLZ). Zodra de reguliere zorg de grens bereikt en cliënt noodzaak heeft van
24-uurs zorg, wordt een indicatie Wet Langdurige Zorg aangevraagd. De aanvraag
wordt behandeld door het CIZ en duurt gemiddeld 6-8 weken. Ter overbrugging kan

het voorkomen dat er tijdelijk een hogere indicatie vanuit de Wmo en de
wijkverpleegkundige wordt ingezet, om cliënt voldoende noodzakelijke zorg te
bieden. Mogelijk hebben mensen vanwege de Covid-19 pandemie de plaatsing in het
verpleeghuis uitgesteld. Mensen hebben daardoor langer zorg in de thuissituatie
ontvangen. Verder zijn per 1 juli 2027 de tarieven verhoogd na regionale
onderhandelingen met de aanbieders , zodat de aanbieders een reëel tarief ontvangen
conform de AMvB.
In de 2e turap is de begroting 2O2t structureel met € 350.000,- opgehoogd. In

de

turap begroten we in 2O2L€ 140.000 bij. Hiermee komt hettotale begrote bedrag
2021 voor huishoudelijke hulp op € 1,220.000.
5e

Wmo Begeleiding
Er zijn 38 nieuwe cliënten begeleiding bijgekomen tot nu toe, ter vergelijking in 2020
(jaarrekening) zijn er in totaal 66 nieuwe cliënten bijgekomen. Op dit moment is het
aantal cliënten en de uitgaven in lijn met de begroting.

Wmo Voorzieningen
De uitgaven van woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen bedragen tot nu toe
in totaal € 24O.073. Hiermee lopen we uit de pas met het budget van € 310.000 dat
voor het hele jaar is opgenomen in de begroting 2021.
Het budget vervoersvoorzieningen wordt met € 55.000 verhoogd naar in totaal €
235.000 in de 5e turap, voor woonvoorzieningen ramen we een extra budget van €
110.000 waarmee het budget voor woonvoorzieningen komt op

€

240.000,

In de begroting 2O22 ramen we € 80.000 bij, een lager bedrag dan de incidentele
verhoging in de 5e turap. Dit omdat de genoemde stijgingen in 2021 een incidentele
oorzaak hebben: Er zijn 4 noodzakelijke ingrijpende woningaanpassingen gedaan,
terwijl we op jaarbasis uitgaan van 2 woningaanpassingen met een dergelijke
omvang.
Jeugd
Er zijn 75 nieuwe cliënten jeugdhulp bijgekomen in het eerste en tweede kwartaal.
Ter vergelijking in 2O2O waren er in totaal 119 nieuwe cliënten. We zien dat vragen
die binnenkomen vaak gaan om zwaardere problematiek en niet om lichte
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hulpvragen. Helaas constateren we dat de gemiddelde kosten per maand dermate
gestegen zijn dat als we deze ontwikkeling doortrekken over de rest van het jaar, we
een tekort t,o.v. de begroting moeten vaststellen van € 200.000. Onze analyse is dat
het hier gaat om effecten van de COVID-19 pandemie: Jeugdigen en gezinnen
waarvan vorig jaar de noodzaak van ondersteuning en hulp niet aan het licht kwam,
die nu wel in beeld komen en waarvan de problemen hierdoor soms zijn geëscaleerd.
Dit komt terug in de 5e turap.

Minimaregelingen
De kosten voor bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag Iiggen tot nu toe in
lijn met de begroting. Voor de meedoenbijdrage en kwijtscheldingen lopen de
uitgaven - nadat we in de 4e turap € 5.000 bij beide posten bij geraamd hebben tot nu toe ook in lijn met de begroting.

w&r
Het aantal uitkeringsdossiers is op peildatum 30 juni 2O2I in totaal 198. Einde Q1
waren het er 208 en in de jaarrekening 2020 gaat het om 206 dossiers. Dit betekent
dat de stijgende lijn niet is doorgezet. We stellen in de 5e turap de budgetten
(inkomsten- en uitgavenkant) bij o.b.v. de opgave van het nader voorlopige BUIGbudget 2027, de realisatie tot nu toe en de monitor Participatiewet juli 2O2L. Totaal
een nadeel van € 117.000. De oorzaak is met name gelegen in verlaging van het
BUIG-budget 202I en stijging van de uitkeringsbedragen per 1-1-2021. Omdat op
dit moment het definitieve BUlG-budget nog niet is vastgesteld, is het onzeker of dit
nadeel nog wordt gecompenseerd aan de inkomstenkant. We komen hierop terug in
de 6e turap.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Deze regeling is bestemd voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het
voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen van de
ondernemer t.g.v, de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt.
De Tozo regeling wordt voor Waalre uitgevoerd door de gemeente Veldhoven, Het is
een budgettair neutrale regeling. De inkomsten rijksuitkering en de uitbetalingen zijn
beiden begroot op € 921.000. We hebben in het tweede kwartaal 2027 uitgekeerd
aan 49 cliënten, De meest actuele stand van zaken (per 31 juli 2021) van het aantal
Tozo-cliënten betreft 14 cliënten (ondernemers). Deze terugloop viel te verwachten
vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk)
Deze regeling is bestemd voor inwoners die t.g.v, de coronacrisis te maken hebben
gekregen met minder inkomen waardoor men moeite heeft met het betalen van de
woonkosten. Bijvoorbeeld huur of hypotheekrente. Ook voor de kosten van
bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water is het mogelijk een vergoeding te krijgen.
Inwoners van de gemeente Waalre kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het
CMD. Naar aanleiding van het terug blijven van aanvragen hebben we de
voorwaarden hiervoor versoepeld.
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De Tonk wordt uitgevoerd door het CMD van de gemeente Waalre. Communicatie
over deze ondersteuningsmaatregel heeft plaatsgevonden via publicaties in de
Schakel (twee keer tot op heden) en via de gemeentelijke website en social media.

Tot nu toe is € 30.000 uitgekeerd (conform eerste tranche van € 33.000 inkomsten
van het Rijk). De toekenning van de tweede tranche wordt nog bekend gemaakt en
bedraagt ca. € 99.000. Het betreft een open einde regeling en er volgt geen
afrekening richting gemeenten (het is geen specifieke uitkering).
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,

Gemeentesecretaris,

Waarnemend

mr. drs. R.L. Franken lro-

dr. A.J.W. Boelhouwer
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