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Geachte Raad,

In de bijlage treft u de Monitor Sociaal Domein aan van het eerste kwartaal 2O2L.In
deze raadsinformatiebrief geven wij u een toelichting op deze monitor.
N.a.v. toezeggingen in de raadsvergadering op 2 maart 2O2I en 13 april 2O2t
informeren u wij u tevens in deze raadsinformatiebrief over het verloop van de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo I,2,3) en de
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk), Beiden zijn regelingen die
t.g.v. de coronacrisis in het leven werden geroepen.
Een ander thema dat noch met de Monitor Sociaal Domein, noch met een regeling
t,g.v, de coronacrisis te maken heeft, is de Kinderopvangtoeslagaffaire. Omdat dit
eveneens een belangrijk dossier is, menen wij er goed aan te doen u in deze
raadsinformatiebrief ook over de stand van zaken t.a.v. dit onderwerp te informeren.

Wmo Huishoudelijke Hulp
Tot en met 31 maart 2021 hebben we 436 cliënten huishoudelijke hulp. Dit zijn er
per saldo minder dan de 484 cliënten die we hebben gemeld in de jaarrekening 2020.
Ondanks de daling van het aantal cliënten, blijven de uitgaven onverminderd hoog
en er is zelfs een lichte stijging. Dit komt doordat er veel inzet wordt gevraagd om
mensen de passende hulp te geven waardoor zij thuis kunnen blijven wonen.
ïnwoners hebben door de COVID-19 maatregelen minder een beroep kunnen doen

op hun netwerk (zoals familie, buren en vrijwilligers). 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,
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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 Covid19 pandemie de plaatsing in het verpleeghuis uitgesteld. Mensen hebben daardoor
langer zorg in de thuissituatie ontvangen.

In de 2e turap is de begroting met € 350.000,- opgehoogd. Als deze lijn doorzet
komen we hierop bij u terug in de 5e turap (incidenteel) en indien nodig de begroting
(structureel).

Wmo Begeleiding
Er zijn 22 nieuwe cliënten begeleiding bijgekomen in het eerste kwartaal 2O2I, 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 op dit
moment afgerond in totaal € 124.000,- Hiermee lopen we uit de pas met de
begroting, de uitgaven liggen op dit moment hoger. Als deze lijn doorzet komen we
hierop bij u terug in de 5e turap (incidenteel) en indien nodig de begroting
(structureel),
Jeugd

Er zijn 33 nieuwe cliënten jeugdhulp bijgekomen in het eerste kwartaal. Ter
vergelijking in 2020 waren er in totaal 119 nieuwe cliënten, Vooralsnog lijkt de vraag
naar jeugdhulp dus niet significant te stijgen in vergelijking met vorig jaar en blijven
de uitgaven binnen de begroting. We zien wel dat vragen die binnenkomen vaak gaan
om zwaardere problematiek en niet om lichte hulpvragen. Het is moeilijk in te
schatten wat de ontwikkeling in de hulpvraag gedurende het jaar zou zijn. In ieder
geval zijn we met het huidige gecontracteerde zorgaanbod in control over de inzet
van de producten en hebben we veel vertrouwen in de herijkte inkoopstrategie van
een '10 voor de jeugd'. In de 5e turap (incidenteel) en de begroting (structureel)
doen we u indien mogelijk een voorstel over een aframing.
Minimaregelingen
De kosten voor bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag liggen op

dit moment

in lijn met de begroting. Voor de meedoenbijdrage en kwijtscheldingen lopen

de

uitgaven nadelig uit de pas met de begroting net als vorig jaar. Om die reden hebben
we met de 4e turap € 5.000,- bij begroot t,b.v. de meedoenbijdrage en idem bij de
kwijtscheldingen.

w&r
Het aantal uitkeringsdossiers is op peildatum 31 maart 2O2Iin totaal 208, t,o.v. 206
in de jaarrekening.
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Tijdelijke overbru g gi ngsregeli ng zelfsta nd ig 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 € 325.000,-. We hebben in het eerste kwartaal 2021 uitgekeerd
aan 68 cliënten. De meest actuele stand van zaken van het aantal Tozo-cliënten op
dit momenf betreft 29 cliënten (ondernemers).

In het overzicht hieronder worden de inkomsten en uitgaven van de Tozo
weergegeven evenals het verloop van het aantal Tozo- cliënten in de verschillende
fasen (Tozo I,2,3) gedurende het jaar 2020.
Ontvangst
2024

Specifieke uitkering van het Rijk:

Uitgaven

Restant

2020

2020*

Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (fOZO)

3.430.017

2.069,934

1.360.083

Totaal

3.430.O17

2.ffi9.94

1.360.083

*

Restont TOZO middelen retour noor het Rijk

TOZOl

Aantallen
Aanvragen leve nsonderh oud
Verl enging levensonderhou d
Totaal levensonderhoud

349

Aanvragen kapitaalve rstre kkin g

T0ZO 2

TOZO 3

53

11

55

54

:149

55

107

17

4

TOZO L,2 en 3

Uitgaven lnkomsten

Levensonderhoud
Kapitaalve rstrekking
Terugvordering TOZO

7.715.837
105.384
-2,987

Uitvoeringskoste n

231.7W

\426

Ontvangen rente
Specifieke uitke ring Rijk

2.069.934

ïotaal

2.ffiÉ.934

2.()70.960

I

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. De voorwaarden waaronder dit mogelijk is, zijn terug te vinden in de
Beleidsregels Tonk. De beleidsregels TONK zijn vastgesteld in het college van B&W
van 6 april 2O2! en gepubliceerd op https://decentrale.regeling.overheid.nl.
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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.
Voor het eerste kwartaal van 2027 komt € 65 miljoen beschikbaar voor de uitvoering
van de TONK via de Algemene uitkering van het gemeentefonds volgens de eerder
afgesproken verdeelsleutel. In de tweede tranche wordt het resterende budget van
€ 195 miljoen over de gemeenten in Nederland verdeeld. Voorafgaand aan de
toekenning van de tweede tranche wordt gekeken of de verdeelsleutel aanpassing
behoeft op basis van wat in de praktijk zichtbaar is over het gebruik van de regeling.
Waalre ontvangt in de eerste tranche € 33.000,- Voor de tweede tranche - uitgaande
van dezelfde verdeelsleutel - zou Waalre dan nog € 99.000, - ontvangen. E,e,a. is
echter afhankelijk van de gehanteerde verdeelsleutel. Vandaar dat t,a,v. dit
laatstgenoemde bedrag een slag om de arm gehouden dient te worden.
Op dit moment zijn er 12 aanvragen voor de Tonk in behandeling bij het CMD.

Uit navraag is gebleken dat ook in de omliggende gemeenten (Veldhoven 32,
Valkenwaard 25, Cranendonck 13, Heeze-Leende 10) het aantal aanvragen voor de
Tonk laag zijn,
nderopva n gtoesla gaffa i re
Gemeente Waalre heeft in 2020
Ki

€ 5.!49,- ontvangen van het rijk. Dit betreft een

eenmalige "Specifieke uitkering gemeentelijke hulp

gedupeerden

toeslagenproblematiek", Op dit moment zijn er 12 gedupeerde inwoners bekend bij
het CMD. Het CMD voert gesprekken met alle gedupeerde inwoners en helpt hen
verder op weg met de hulp of ondersteuning die ze nodig hebben. Een voorbeeld
hiervan is toeleiding naar maatschappelijk werk. Mocht achteraf blijken dat de
hierboven genoemde eenmalige uitkering niet toereikend is, vindt financiële
compensatie door het rijk plaats op basis van nacalculatie.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,

entesecreta

Waarnemend burgemeester,
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dr. A,J.W. Boelhouwer
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Bijlage: Monitor sociaal domein
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