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6 Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
1 Actieve schriftelijke informatievoorziening wethouder M.H.H. van Haaren

ACTIEVE SCHRIFTELIJKE INFORMATIEVOORZIENING
Bestemd voor: Commissie Sociaal 11 juni 2019
Steller: wethouder M.H.H. van Haaren
Datum verzending: 11 juni
Kansrijke Start
Op woensdag 15 mei vond een bijeenkomst plaats van het Preventie Platform Jeugd
Oost Achterhoek (PPJ). Maar liefst 100 professionals die werkzaam zijn voor jeugd in de
Oost Achterhoek en raadsleden uit de 4 gemeenten hebben zich die middag gebogen
over de vraag hoe we als netwerk meer kunnen doen om kinderen een ´kansrijke start’ te
geven. Dit sluit aan bij het landelijke programma ´Kansrijke Start´ waarin wordt gewezen
op de cruciale eerste 1000 dagen van een mensenleven.
De opbrengst brengt het PPJ samen tot een actieplan, zoals die ook bestaan voor de
thema’s kind en echtscheiding, kunst van het opvoeden, kind en armoede,
alcoholpreventie. In oktober worden de gemeenteraden van de 4 gemeenten
geïnformeerd over de resultaten van het Preventie Platform Jeugd Oost Achterhoek. In
de tussentijd kunt u ook op de hoogte blijven door de nieuwsbrief te ontvangen. U kunt
zich hiervoor aanmelden via de website www.preventieplatformjeugd.nl.
Stand van zaken uitvoeringsprogramma Samen Denken, Samen Doen
Er lopen verschillende projecten binnen het uitvoeringsprogramma. We lichten een aantal
projecten toe.
Sociale kaart Berkelland
Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma Samen Denken Samen Doen en tijdens
de bijeenkomsten van de ‘maatschappelijke agenda Berkelland’, is verbinding gezocht en
gevonden met de Berkellandse samenleving. Hieruit is onder andere naar voren
gekomen dat er behoefte bestaat aan een digitale sociale kaart voor professionals en
inwoners. Deze digitale sociale kaart kan gedefinieerd worden als ‘een actueel overzicht
van voorzieningen gerelateerd aan zorg, werk & inkomen, welzijn, sport en onderwijs en
de daarbij behorende organisaties waar activiteiten plaatsvinden’.
Inmiddels zijn 3 partijen gevraagd een offerte uit te brengen. Het is de bedoeling dat de
digitale sociale kaart in oktober online beschikbaar is voor inwoners en professionals.
Gezonde scholen en verenigingen
Samen met netwerkpartners IrisZorg en Tactus willen we een gezonde leefstijl op en
binnen scholen en verenigingen stimuleren. We richten ons hoofdzakelijk op de preventie
van middelengebruik (drank, drugs en roken). Momenteel is Tactus bezig met een
verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden met (potentiële) netwerkpartners en het
vinden van pilotverenigingen. Aankomende zomer wordt hiervoor een plan opgeleverd.

7 Rekenkamercommissie - Horen raads-en commissieleden over mogelijke onderzoeksonderwerpen
1 Concept startnotitie onderzoek raadsvoorstellen Berkelland

Concept startnotitie (vervolg)onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen
in de gemeente Berkelland
Inleiding
Het is maatschappelijk en politiek heel belangrijk, dat de raad goed afgewogen besluiten neemt.
Zonder goede raadsvoorstellen kan de raad zijn werk niet goed doen. De raad kan dan geen
zorgvuldige, goed overwogen keuzes maken en geen goede kaders stellen. Het raadsvoorstel moet
ook de controle door de raad mogelijk maken. Als de raad geen normen heeft voor controle van de
uitvoering, kan de raad zijn controlewerk ook niet goed doen. Zonder duidelijke raadsvoorstellen is er
een risico, dat de raad verkeerde besluiten neemt. Verkeerde besluiten kunnen grote (politieke,
maatschappelijke en financiële) gevolgen hebben.
Maar ook: zonder goed raadsvoorstel kan de raad moeilijker politieke verantwoording afleggen aan de
samenleving over de gemaakte keuzes en gestelde prioriteiten.
Met een goed raadsbesluit deelt de raad zijn verwachtingen en eisen over het te voeren beleid
ondubbelzinnig mee aan het college (en ambtelijke organisatie). Op die manier helpt het voorstel te
voorkomen dat er eventueel later teleurstellingen ontstaan. Een goed raadsvoorstel voorkomt
discussies, over wat met het raadsvoorstel of raadsbesluit bedoeld werd. Het raadsvoorstel is
daarmee een hulpmiddel in de communicatie tussen raad en college.
Aanleiding
De voormalige rekenkamercommissie voor de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en
Montferland (RC BBLM) heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de raadsvoorstellen in
2014 van de vier gemeenten. Centraal in dit onderzoek stond de totstandkomingsprocedure, de
overzichtelijkheid, leesbaarheid en volledigheid van de raadsvoorstellen en de beleving van de
raadsleden over raadsvoorstellen. Kenmerkend voor het onderzoek van 2015 was dat de
Rekenkamercommissie in dat onderzoek de inhoudelijke kwaliteit van een aantal raadsvoorstellen
onder de loep heeft genomen. De centrale vraagstelling in het onderzoek was dan ook wat is de
kwaliteit van raadsvoorstellen in de vier gemeenten.
Het onderzoek leverde een aantal conclusies en aanbevelingen per onderzochte gemeente op en een
tweetal overkoepelende aanbevelingen voor de vier gemeenten. De conclusies uit het rapport zijn:
Het proces van de totstandkoming van de raadsvoorstellen is redelijk op orde, maar niet
schriftelijk vastgelegd;
De raadsvoorstellen zijn leesbaar, maar kunnen voor wat betreft de overzichtelijkheid en
volledigheid nog verbeterd worden.
De aanbevelingen uit het rapport specifiek voor de gemeente Berkelland zijn:
Aanbeveling 1:
a. Breng meer uniformiteit aan in de wijze waarop het sjabloon wordt toegepast en geef daarbij
nadere invulling aan de control-aspecten.
b. Overweeg het gebruik van een termijnagenda.
Aanbeveling 2:
a. Zorg voor raadsvoorstellen die zelfstandig leesbaar zijn en geef aandacht aan de
geconstateerde tekortkomingen wat betreft overzichtelijkheid en volledigheid.
En als overkoepelende aanbevelingen:
a. Maak gebruik van elkaars goede voorbeelden, altijd geplaatst in de eigen context. Hierbij zijn
een aantal voorbeelden genoemd die terug te vinden zijn in de bijlage;
b. van raadsvoorstellen over wat bedoeld wordt met de verschillende onderdelen van een
raadsvoorstel en wat men er graag wel of niet in zou hebben.
De kwaliteit van raadvoorstellen treft de drie rollen van de raad, te weten de kaderstellende, de
controlerende en de volksvertegenwoordigende rol. In de inventarisatieronde van de
Rekenkamercommissie met de zeven raadsfracties op 15 april jl. en ook tijdens de ronde van oktober
2018 is het onderwerp van de kwaliteit van raadsvoorstellen regelmatig aan de orde geweest. De
fracties gaven aan dat het onderwerp een aandachtspunt is.
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Opmerkingen en vragen van de raadsfracties zijn erover:
- Er zijn geen alternatieven in de raadsvoorstellen opgenomen.
- Er worden geen scenario’s voorgelegd aan de gemeenteraad.
- De raad kan beter in het proces betrokken worden en niet alleen aan het einde van het proces.
- De schrijfstijl is een punt van zorg.
- Het budgetrecht kan slecht vervuld worden, omdat er regelmatig geen dekking in de voorstellen
wordt aangegeven.
- De raad krijgt te veel informatie, men mist een korte samenvatting en discussiepunten waarover
het voorstel gaat.
- De mate waarin het beleid SMART geformuleerd is.
- Men mist vaak de historie van de voorstellen.
Voor de Rekenkamercommissie zijn met name deze vragen en opmerkingen vanuit de fracties
aanknopingspunten voor deze concept startnotitie om een vervolgonderzoek naar de kwaliteit van
raadsvoorstellen op te stellen.
Criteria
Bij de keuze en afweging van het onderwerp maakt de Rekenkamercommissie gebruik van een aantal
criteria. De criteria zijn van belang om te duiden en relevantie aan te geven waarom voor dit
onderwerp is gekozen. Het gaat om de volgende criteria:
a.
b.

c.
d.

e.

Het financiële belang van een onderwerp: het budgetrecht van de raad is gemoeid bij
raadsvoorstellen- en besluiten. Verkeerde besluiten kunnen grote financiële gevolgen hebben.
Het maatschappelijke belang van een onderwerp: zonder een goed raadsvoorstel kan de raad
moeilijker politieke verantwoording afleggen aan de samenleving over de gemaakte keuzes en
gestelde prioriteiten. Verkeerde besluiten kunnen grote politieke en maatschappelijke gevolgen
hebben.
De twijfel met betrekking tot de uitvoering van een onderwerp: slecht opgestelde raadsvoorstellen
en aangenomen raadsbesluiten hebben impact op het functioneren van de gemeentelijke
organisatie en het bestuur.
De mate van risico m.b.t. doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid: de kwaliteit van
raadsvoorstellen draagt risico’s van ineffectiviteit of ondoelmatigheid in zich en er bestaat
onzekerheid over een voldoende beoordeling van de effectiviteit. Een goed opgesteld
raadsvoorstel moet ook de controle door de raad mogelijk maken.
Het is geschikt als rekenkameronderzoek: het onderzoek levert informatie op waarover de
gemeenteraad en/of het college nog niet beschikt en het leidt tot concrete verbeteringen en/of tot
het bevorderen van het lerend vermogen van de organisatie. Het onderzoek raakt de
kaderstellende, de controlerende en de volksvertegenwoordigende rollen van de gemeenteraad.

Doel van dit onderzoek
De Rekenkamercommissie Berkelland wil opnieuw een aantal raadsvoorstellen beoordelen en nagaan
in hoeverre de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van 2015 zijn overgenomen, tot uitvoering
zijn gebracht en een doorwerking hebben gekregen.
In dit nieuwe onderzoek is de invalshoek vooral de vraag of de raadsvoorstellen van voldoende
kwaliteit zijn om de besluitvorming door de raad te ondersteunen. Vragen die bij de
Rekenkamercommissie leven zijn: zijn de raadsvoorstellen helder en begrijpelijk geformuleerd?
Bevatten de raadsvoorstellen de juiste informatie en zijn ze kwalitatief geschikt om op basis hiervan de
voorgestelde besluiten te nemen en daarmee kaders te stellen? Zijn die kaders geschikt voor de raad
om op een later moment zinvolle controle uit te oefenen?
Doelstelling van het onderzoek:
Het doel van het onderzoek is zicht bieden op de kwaliteit van de raadsvoorstellen, de doorwerking
van de aanbevelingen uit het vorige rekenkamerrapport en het formuleren van aanbevelingen ter
verbetering van deze kwaliteit door een beoordeling van de huidige kwaliteit van de raadsvoorstellen.
De uitkomsten van het onderzoek kunnen de raad helpen om kritisch te zijn over de kwaliteit van de
raadsvoorstellen die ter besluitvorming worden voorgelegd. Een betere kwaliteit van de
raadsvoorstellen biedt de raad een betere ondersteuning bij die besluitvorming.
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De hierboven beschreven doelstelling van het onderzoek leidt tot de volgende centrale
onderzoeksvraag:
Is de kwaliteit van de raadsvoorstellen zodanig dat ze ondersteunend zijn voor de raadsleden om hun
kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen vervullen?
Deze centrale onderzoeksvraag leidt tot de volgende deelvragen:
1. Aan welke criteria moet een raadsvoorstel voldoen, zodat de raad goed onderbouwde besluiten
kan nemen en de uitvoering ervan kan volgen en beoordelen?
2. Hebben de aanbevelingen uit vorige rekenkameronderzoek naar de kwaliteit van
raadsvoorstellen de beoogde toepassing en doorwerking gekregen?
3. Voldoen de raadsvoorstellen aan deze criteria en zo niet, op welke punten is verbetering nodig en
mogelijk?
4. Wat vinden de raadsleden van de kwaliteit van de raadsvoorstellen? Zien zij mogelijkheden tot
verbetering? Op welke punten?
5. Hoe wordt in het voorbereidingsproces aandacht besteed aan de kwaliteit van de
raadsvoorstellen?
6. Hoe wordt de raad in het proces betrokken?
Afbakening/reikwijdte van het onderzoek
Het onderzoek zal zich richten op de periode na de vaststelling van het vorige rekenkameronderzoek
(medio 2016) tot op heden. Er zal een nog te bepalen hoeveelheid raadsvoorstellen uit deze periode
worden onderzocht. Daarbij zal zoveel mogelijk spreiding in acht worden genomen naar de diverse
beleidsterreinen en voorstellen van verschillende aard (zowel voorstellen die de start van een
beleidsproces markeren, als voorstellen die een aanpassing van beleid in uitvoering betreffen).
Voorts kan worden bezien hoe de kwaliteit van de raadsvoorstellen impact hebben gehad op de
behandeling ervan in de raad.
Onderzoeksmethode
Het onderzoek staat enerzijds in het teken van een evaluatie van de doorwerking van de eerder
aangenomen aanbevelingen en anderzijds richt het onderzoek zich op de huidige kwaliteit van
raadsvoorstellen. Met een nog aan te wijzen bureau dat het onderzoek gaat uitvoeren wordt de
precieze onderzoeksmethode en het normenkader bepaald. Er zal documentstudie worden verricht,
gesprekken gepland worden met de raad, de griffie, het college en vertegenwoordigers uit de
ambtelijke organisatie. Overwogen kan worden enquêtes uit te zetten en (groeps-)gesprekken aan te
gaan.
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Bijlage:
Uit het rapport onderzoek raadsvoorstellen BBLM d.d. 4-2-2016
4 Conclusies en aanbevelingen
4.1 Berkelland
Conclusie 1
Het proces van de totstandkoming van de raadsvoorstellen is redelijk op orde, maar niet schriftelijk
vastgelegd en kent nog wel verbeterpunten, te weten:
1. er is geen zicht op de control-aspecten,
2. er is weinig uniformiteit in de wijze van invullen van het sjabloon,
3. er is geen termijn-agenda.
Conclusie 2
De raadsvoorstellen zijn leesbaar, maar kunnen voor wat betreft de overzichtelijkheid en volledigheid
nog verbeterd worden.
1. De relatie met voorgaand beleid is niet altijd aangegeven.
2. In sommige gevallen ontbreken duidelijke beslispunten.
3. Een heldere inleiding en bondige samenvatting zijn niet altijd aanwezig.
4. Alternatieve beleidskeuzes, argumenten voor en tegen het voorstel ontbreken vaak.
5. Beleidstheorie en risico-paragraaf worden nauwelijks aangetroffen.
6. De raadsvoorstellen zijn niet altijd zelfstandig leesbaar.
Aanbeveling 1
a. Breng meer uniformiteit aan in de wijze waarop het sjabloon wordt toegepast en geef daarbij
nadere invulling aan de control-aspecten.
b. Overweeg het gebruik van een termijnagenda.
Aanbeveling 2
b. Zorg voor raadsvoorstellen die zelfstandig leesbaar zijn en geef aandacht aan de
geconstateerde tekortkomingen wat betreft overzichtelijkheid en volledigheid, zoals vermeld
onder conclusie 2.
4.5 Overkoepelende aanbevelingen:
A. Maak gebruik van elkaars goede voorbeelden, altijd geplaatst in de eigen context.
Voorbeelden:
1. overweeg gebruik te maken van een klankbordgroep zoals Lochem doet bij brede
onderwerpen op het gebied van ruimte.
2. denk na waar de finale check ligt voor wat betreft de eindredactie en de inhoud van het
voorstel. Ook voor wat betreft de samenhang: hoe lager de verantwoordelijkheid voor een
raadsvoorstel in de organisatie ligt, hoe meer risico er is dat het raadsvoorstel botst met ander
gemeentelijk beleid. Ter voorkoming hiervan heeft Lochem hiervoor naast de
gemeentesecretaris een adviseur.
3. overweeg het gebruik van een systeem dat bewuste keuzes op control-aspecten voorschrijft,
zoals Corsa (Montferland) en IN process (nieuwste versie) dat gebruikt wordt in Lochem.
4. wees bewust van het feit dat het sjabloon en het vergadermodel elkaar beïnvloeden. Zorg
voor een logische vorm en samenhang.
5. leg de werkwijzen vast, zodat het voor iedere ambtenaar duidelijk is wat bedoeld wordt met de
verschillende onderdelen van het sjabloon.
6. maak gebruik van meelezers, om te waarborgen dat ook mensen van buiten het vakgebied
begrijpen wat er in het raadsvoorstel staat.
7. zorg voor begeleiding van minder ervaren schrijvers.
B. Overweeg een sessie te houden met de raadsleden en de opstellers van raadsvoorstellen
over wat bedoeld wordt met de verschillende onderdelen van een raadsvoorstel en wat men er
graag wel of niet in zou hebben.
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1 Concept startnotitie Grip op afstand grip op verbonden partijen

Concept Startnotitie - Follow up: ‘Grip op afstand: grip op Verbonden Partijen’
1. Inleiding
De gemeente Berkelland heeft ten tijde van de begroting 2019 circa 17 verbonden partijen.
Het aantal verbonden partijen van de gemeente Berkelland is ook in de loop der tijd toegenomen. Dit
komt overeen met veel andere gemeente in het land.1 De reden voor deze trend is onder meer de
instelling van een aantal verplichte gemeenschappelijke regelingen door het Rijk (Zoals de
Veiligheidsregio’s en de Omgevingsdiensten), een toenemende regionalisering en van taken en de
decentralisaties van de Jeugdzorg, de AWBZ-taken (langdurige zorg) en het participatiebeleid vanuit het
Rijk naar de gemeente. Omdat veel taken van deze laatstgenoemde taken de gemeentegrenzen
overstijgen en/of een behoorlijk aantal gemeente zich niet geheel toegerust voelt om deze taken zelf te
organiseren worden een toenemend aantal gemeentetaken in verbonden georganiseerd.
Met het toenemen van het aantal verbonden partijen en het geld dat hierin omgaat, nemen ook de
inhoudelijke en financiële risico’s toe voor de gemeenten. De gemeenten zijn vaak individueel
aansprakelijk voor de risico’s en de tekorten van de (op stand staande) verbonden partijen. De raad blijft
als hoogste bestuursorgaan dus wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de publieke taak. Veel
gemeenteraden vragen zich dan ook af op welke manier zij goede sturing en toezicht kunnen leveren op
verbonden partijen, zo ook de gemeenteraad van de gemeente Berkelland.
De auditcommissie van deze gemeenteraad heeft de rekenkamer Berkelland dan ook verzocht aandacht
te besteden aan dit onderwerp, met name hoe de raad beter een vinger aan de pols kan houden met
betrekking tot de verbonden partijen. De auditcommissie geeft aan dat ze de indruk hebben dat ze
onvoldoende gebruik (kunnen) maken van hun controlerende taak en dat ze hierdoor slechts kunnen
constateren als ze te laat zijn en als er problemen op tafel worden gebracht.
De voormalig Rekenkamercommissie Bronckhorst, Berkelland, Lochem en Montferland heeft eerder
onderzoek gedaan naar Verbonden Partijen. Dit gebeurde al enige tijd geleden, namelijk in 2010. Hierbij
zijn drie verbonden partijen in de diepte onderzocht namelijk: VNOG, Regio Achterhoek en de Stadsbank
Oost Nederland.
De hoofdconclusie van dit onderzoek was:
 Uitvoering door verbonden partijen verloopt in algemene zin naar wens van de gemeente, al zit er
enige variatie tussen de verbonden partijen. De invloed is bij de grote, beleidsgerichte verbonden
partijen (zoals VNOG en Regio Achterhoek) beperkt.
 Controle op doelrealisatie is in veel gevallen niet mogelijk, aangezien doelen niet of algemeen
geformuleerd zijn. Hierdoor kan de raad niet of niet volledig genoeg sturen.
 De sturingsrelatie tussen college en verbonden partijen is in veel gevallen ‘standaard’ ingericht,
zonder veel extra’s.
Zie bijlage 2 voor de deelconclusies en de aanbevelingen.
De Rekenkamercommissie Berkelland wil ook nu de raad graag weer ondersteunen bij de uitvoering van
zijn kaderstellende en controlerende rol als het gaat om de verbonden partijen. Hierom zal ze kijken of en
in hoeverre de aanbevelingen van de rekenkamercommissie daadwerkelijk zijn uitgevoerd en hoe de
gemeenteraad nu in staat wordt gesteld om zijn of haar controlerende taak uit te voeren.
2. Criteria:
Bij de keuze van een het onderwerp maakt de rekenkamercommissie ook gebruik van een aantal criteria.
De criteria zijn van belang om duiding te geven en relevantie aan te geven waarom voor dit onderwerp is
gekozen:
a. Het financiële belang van een onderwerp: Met de verbonden partijen zijn aanzienlijk
financiële bedragen gemoeid. Bij de begroting worden aan de verbonden partijen jaarlijks
ook behoorlijke bedragen aan de verbonden partijen toegekend.
b. Het maatschappelijke belang van het onderwerp: De verbonden partijen van de gemeente
Berkelland zijn uitgestrekt over uiteenlopende terreinen zoals milieu vergunningverlening,
schuldhulpverlening, brand, ongevallen- en rampzorg, volksgezondheid (GGD) tot regionale
samenwerking tussen ondernemers, organisaties en overheden.
1

Verbonden partijen zijn verzelfstandigde BV’s of NV’s, stichtingen, verenigingen of samenwerkingsverbanden/gemeenschappelijke
regelingen, waarbij de gemeente die in zo’n verbonden partij wil samenwerken, mede-eigenaar of aandeelhouder moet zijn.
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c. De twijfels met betrekking tot de uitvoering van een onderwerp:
 Hoe pakt de gemeenteraad nu diens rol ten aanzien van verbonden partijen?
 Wordt de gemeenteraad voldoende in staat gebracht om haar rol te pakken?
 Hoe zou de gemeenteraad nog beter haar rol kunnen pakken ten aanzien van de verbonden
partijen?
Zijn dan ook voorbeelden van vragen waar veel gemeente in Nederland mee worstelen.
d. De mate van risico m.b.t. doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid: Er moet vaak worden
samengewerkt met andere deelnemende gemeenten en grote spelers uit de marktsector en er
bestaan risico’s op het gebied van de bedrijfsvoering (m.b.t. structuur, processen, cultuur en
personeel van de organisaties).
e. Het is geschikt als rekenkameronderzoek: Het onderzoek levert inzichten en informatie op
waarover de gemeenteraad en/of het college nog niet beschikt. Daarnaast zorgt dit
onderzoek ervoor dat de gemeenteraad nog beter in staat is om haar rol te pakken. Immers
dit onderzoek raakt de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigde rol van de
gemeenteraad.
3. Doel en vraagstelling van het onderzoek
3.a

Doelstelling van het onderzoek:

Samengevat zijn er twee redenen voor dit onderzoek:
1. Een algemeen behoefte aan inzicht in de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden tussen raad en college bij het aangaan, aansturen en controleren van verbonden
partijen
2. De wens om inzicht te verkrijgen in de doeltreffendheid van de sturing en controle op verbonden
partijen om bestaande en eventueel toekomstige sturingsrelaties te verbeteren.
De doelstelling is als volgt: De raad inzicht te bieden in de doeltreffendheid van de sturing en controle op
de (onderzochte) verbonden partijen en hen handvatten geven om de sturingsrelatie te verbeteren, met
oog op zowel bestaande als mogelijke toekomstige (intergemeentelijke) samenwerkings(verbanden).
3.b
Vraagstelling: centrale onderzoeksvraag en deelonderzoeksvragen:
De centrale onderzoeksvraag is: Hoe sturen en controleren het college en de raad op de doelrealisatie en
beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen en hoe kan dit verbeterd worden?
Algemeen beleid
1. Hanteert de gemeente Berkelland een algemeen beleidskader voor de aansturing van – en controle
op – verbonden partijen? Zo ja, wat is de kwaliteit van dit algemeen beleidskader?
2. Hoe is de rolverdeling tussen raad en college in de kaderstelling van – en controle – op verbonden
partijen? Ook met betrekking tot het aangaan, de exit van een verbonden partij en inspraak ten
aanzien van de verbonden partij?
3. Welke verbeteringen zijn naar aanleiding van het voorafgaande rekenkameronderzoek over de
verbonden partijen doorgevoerd?
Steekproef van drie geselecteerde verbonden partijen
College
3. Hoe geeft het college (nu) invulling aan de relatie met de drie geselecteerde verbonden partijen?
a. Welke afspraken zijn met de verbonden partijen gemaakt op het gebied van de realisatie van de
doelstellingen?
b. Is er inzicht in de te realiseren doelstellingen van de verbonden partij?
c. Op welke wijze wordt door de verbonden partij verantwoording afgelegd over de realisatie van de
doelstellingen?
d. Welke afspraken zijn met de verbonden partijen gemaakt op het gebied van de financiën?
e. Hoe verkrijgt het college inzicht in de (financiële en juridische) risico’s die de verbonden partij loopt
en worden er risicomaatregelen gevoerd op de bekende risico’s?
f. Op welke wijze wordt door de verbonden partijen verantwoording afgelegd over de uitgegeven
financiën?
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Gemeenteraad
4. Hoe geeft de raad invulling aan zijn relatie met de drie geselecteerde verbonden partijen?
5. Is de informatie toereikend die de gemeenteraad krijgt om de realisatie van doelstellingen door de drie
geselecteerde verbonden partijen periodiek te kunnen beoordelen?
6. Welke informatie heeft de raad gevraagd en ontvangt de raad ten aanzien van de realisatie van de
doelstellingen van de drie geselecteerde verbonden partijen?
7. Is de informatie die de gemeenteraad ontvangt over de (financiële) risico’s van de drie geselecteerde
verbonden partijen toereikend om een goed en tijdig beeld te hebben van de risico’s en hierop te
kunnen sturen?
College en de raad samen
8. Hoe geeft de gemeente (college en raad) invulling aan het toezicht op de verbonden partij?
9. In hoeverre heeft de gemeente Berkelland, het college en/of gemeenteraad op cruciale momenten in
besluitvormingsprocessen daadwerkelijk zijn standpunt bepaald en in de verbonden partijen
gebracht?
- Welke invloed heeft de gemeente, c.q. college en raad toen kunnen uitoefenen?
- Is daar aanwijsbaar en effectief gebruik van gemaakt?
Lessen uit eerdere onderzoeken
10. Welke lessen kan Berkelland nog leren van eerdere onderzoeken van andere gemeenten
op het gebied van controle, sturing en toezicht op verbonden partijen?
5. Afbakening/reikwijdte van het onderzoek
Het onderzoek heeft betrekking op de Verbonden Partijen van de gemeente Berkelland. Er wordt niet
(rechtstreeks) gekeken naar de wijze waarop de gemeenteraad kan sturen in andere
samenwerkingsrelaties. Wel kan het zijn dat de aanbevelingen en conclusies ook kunnen helpen om ook
op deze beter te controleren en te sturen.
6. Onderzoeksmethode
Het onderzoek staat in het teken van leren hoe de sturende en controlerende rol van de gemeenteraad
nog beter uitgeoefend kunnen worden. Met een nog aan te wijzen bureau wordt de precieze
onderzoeksmethode bepaald. Eerst zal het algemeen beeld worden geschetst (o.a. qua rolverdeling en
worden de verbeteringen geïnvesteerd zijn naar aanleiding van het voormalig rekenkamerrapport).
Vervolgens wordt de huidige situatie getoetst met behulp van drie geselecteerde verbonden partijen.
Vooraf de raad om input gevraagd worden bij het selecteren van deze verbonden partijen. De
uiteindelijke keuze voor het selecteren van de verbonden ligt uiteraard bij de rekenkamer, eventueel na
nadere afstemming met het gekozen onderzoeksbureau.
Om een goed beeld te krijgen van de situatie zal er een documentstudie worden verricht, gesprekken
worden gepland met de raad, college en de ambtelijke organisatie en vertegenwoordigers van de drie
geselecteerde verbonden partijen.
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Bijlage 1. Totaaloverzicht van de verbonden partijen, zoals beschreven in de begroting 2019 -2022 onder
het kopje ‘samenwerkingspartijen’.
Aandelen in:
 Aandeelhouderschap in Alliander N.V.
 (Aandeelhouderschap in AGEM, zonder aandelen?)
 Aandeelhouderschap in BNG Bank
 Aandeelhouderschap Gebiedsonderneming Laarberg B.V.
 Gebiedsonderneming Laarberg C.V.
 Aandeelhouderschap in Twence
 Aandeelhouderschap in Vitens N.V.
Gemeenschappelijke regelingen:
 Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland
 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
 Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente
 Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers
 Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek
 Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek
 Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland
 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland
 Deelnemen in Openbaar Lichaam vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
Samenwerkingsverband:
 Samenwerkingsverband Euregio
 Samenwerkingsverband N18
 Samenwerkingsverband NUVAL Platform
 Samenwerkingsverband P10
 Samenwerkingsverband Stichting Achterhoek Toerisme
 Samenwerkingsverband Stichting Hambroek
 Samenwerkingsverband ZOOV
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Bijlage 2. Deelconclusies en aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie BBLM (2010)
Conclusies:
1. Het kader met betrekking tot verbonden partijen is van onvoldoende kwaliteit.
2. De gemeenteraad heeft ten aanzien van de drie onderzochte verbonden partijen geen doelen
vastgelegd.
3. Een vertaling van doelen per verbonden partij naar (concrete) uitvoeringsdoelstellingen, al dan niet
vastgelegd in een overeenkomst, ontbreekt bij alle drie onderzochte verbonden partijen.
4. De verantwoording over doelrealisatie door verbonden partijen aan de gemeente is in twee gevallen
van onvoldoende kwaliteit.
5. Raadsleden zijn niet tevreden over de informatie die door het college aan hen wordt verstrekt over de
verbonden partijen.
6. De informatie die de raad ontvangt van het college is van onvoldoende kwaliteit.
7. De gemeente is bij twee van de drie onderzochte verbonden partijen tevreden over de uitvoering.
Aanbevelingen:
1. Vraag als raad het college een helder, uitgewerkt beleidskader met betrekking tot verbonden partijen
op te stellen in een nota verbonden partijen, en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.
2. Vraag als raad het college voor iedere verbonden partij afzonderlijk een helder doel te formuleren,
waarbij ingegaan wordt op het ‘waarom’ van de samenwerking met de betreffende verbonden partij.
3. Raad, verzoek de conclusie met alle verbonden partijen, concrete, meetbare afspraken te maken en
deze vast te leggen in een bindende overeenkomst.
4. Draag als de raad het college op specifieke afspraken te maken met iedere verbonden partij over de
wijze waarop deze aan de gemeente verantwoording aflegt.
5. Maak als raad afspraken met het college over hoe deze dient te rapporteren over de resultaten die
door individuele verbonden partijen behaald worden.
6. Vraag als raad om oplegnotities – ook bij stukken die ter kennisname gestuurd worden.
7. Spoor als raad het college in de paragraaf verbonden partijen in te gaan op beleidsvoornemens die de
gemeente heeft met iedere verbonden partij, alsook op het financiële belang.
8. Draag als raad het college op met betrekking tot de VNOG en Regio Achterhoek de coördinator rol te
borgen in de organisatie.
9. Draag als raad het college op met betrekking tot de Stadsbank met de deelnemende gemeenten
overeenstemming te bereiken over een andere wijze van aansturing, waarbij deze verbonden partij
gedwongen wordt de door de deelnemende gemeenten gewenste diensten.
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1 Concept startnotitie Duurzaamheidsbeleid

Concept Startnotitie – Duurzaamheid en energieneutraliteit
1. Inleiding
Het belang van duurzaamheid, het milieu en het klimaat wordt maatschappelijk steeds breder
gedragen. In het klimaatakkoord van Parijs zijn mondiale afspraken gemaakt om de uitstoot van
broeikasgassen aan banden te leggen. Door een recente uitspraak van de rechter is de Nederlandse
staat gedwongen om maatregelen te nemen tegen de CO₂-uitstoot en eisen burgers schone lucht.
Berkelland zet dan ook in op verduurzaming. In Berkelland ligt de focus om duurzamer te worden met
name op energie(neutraliteit). Zo heeft de gemeente Berkelland de doelstelling vastgesteld om in
2030 energieneutraal te zijn. Ook heeft ze een uitvoeringsprogramma’s vastgesteld: Het Energie
uitvoeringsprogramma 2015 t/m 2018, deze is recent vervangen door de nieuwe variant: Het Energie
Uitvoeringsprogramma 2019 t/m 2022. Uit de evaluatie van energie uitvoeringsprogramma 1 bleek dat
de doelstelling niet behaald is van 1/3 bespaard of duurzaam opgewekt. Er is in Berkelland dus nog
wel wat werk aan de winkel.
Ook op andere onderdelen wordt in Berkelland stil gestaan bij verduurzaming. Zo wordt er bij het
programma fijn leven op verschillende manieren aandacht gegeven aan klimaatverandering en
klimaatadaptie. Ook in het programma vitaal platteland wordt aandacht geschonken aan
verduurzaming. Daarnaast staat in het Energie Uitvoeringsprogramma 2019 – 2022 nadrukkelijk
aangegeven dat de gemeente van plan is om duurzaam te gaan aanbesteden en circulair te gaan
inkopen en dat hierover nog een afzonderlijke nota aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De
gemeente Berkelland wil ook als voorbeeld dienen voor haar inwoners, met betrekking tot duurzaam
denken en gezond verstand.
Daarnaast geeft de gemeente Berkelland aan in het Energie Uitvoeringsprogramma 2019 – 2022 dat
ze ook afhankelijk is van andere partijen en van mede-overheden. Zoals het Nationaal Klimaat
Akkoord, De Regionale Energie Strategie, Het Gelderse Energie Akkoord en het Regionale energie
uitvoeringsplan.
De Rekenkamercommissie van Berkelland wil inzicht krijgen in de mate van doeltreffendheid en
doelmatigheid van het beleid dat gevoerd wordt op de verschillende gebieden van de gemeente
Berkelland met betrekking tot duurzaamheid en beoogt mogelijke richtingen van verbetering voor
zowel de gemeenteraad als het college te identificeren.
2. Criteria:
Bij de keuze van een het onderwerp maakt de Rekenkamercommissie ook gebruik van een aantal
criteria. De criteria zijn van belang om duiding te geven en relevantie aan te geven waarom voor dit
onderwerp is gekozen:
a. Het financiële belang van een onderwerp: Met het duurzaamheidsbeleid zijn behoorlijke
financiële bedragen gemoeid. Het is een onderwerp dat ook in de huidige maar ook in de
toekomstige begrotingen een plaats heeft en een grotere financiële beslag zal krijgen.
b. Het maatschappelijke belang van het onderwerp: Het belang van duurzaamheid, het milieu en het
klimaat wordt maatschappelijk steeds breder gedragen.
c. De twijfels met betrekking tot de uitvoering van een onderwerp: Op basis van een kleine
inventarisatie met betrekking tot dit onderwerp, bleek dat de gemeente Berkelland achterloopt met
betrekking tot haar eigen gestelde doelstelling van 1/3 energieneutraliteit in 2019. Dit roept de
vraag op: hoe is het nu eigenlijk gesteld met het duurzaamheidsbeleid en hoe vervult de
gemeenteraad zijn rol met betrekking tot dossier en worden ze hiervoor voldoende in de
mogelijkheid gesteld.
d. De mate van risico m.b.t. doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid: Het onderzoek gaat in
op of het huidig duurzaamheidsbeleid voldoende is om binnen de afgesproken tijd de gedefinieerde
doelstelling te behalen.
e. Het is geschikt als rekenkameronderzoek: Het onderzoek levert inzichten en informatie op
waarover de gemeenteraad en/of het college nog niet beschikt. Daarnaast zorgt dit
onderzoek ervoor dat de gemeenteraad nog beter in staat is om haar rol te pakken.
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3. Doel en vraagstelling van het onderzoek
3.a
Doelstelling van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de mate van doeltreffendheid en
doelmatigheid van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Berkelland en beoogt voor
zowel de raad als het college mogelijke richtingen van verbetering te identificeren.
3.b

Vraagstelling: centrale onderzoeksvraag en deelonderzoeksvragen:
De centrale onderzoeksvraag is: Hoe doeltreffend is het huidig gemeentelijk
duurzaamheidsbeleid, zijn de randvoorwaarden aanwezig om de duurzaamheiddoelstellingen
te behalen en hoe vervult de gemeenteraad van Berkelland zijn kaderstellende en
controlerende rol?

Deelvragen om de centrale vraagstelling te beantwoorden, zijn:
Speelveld duurzaamheid en operationalisatie van het begrip
1. Hoe is in de gemeente Berkelland duurzaamheid gedefinieerd en geoperationaliseerd naar
bijvoorbeeld hoofddoelstellingen en subdoelstellingen?
2. Wat zijn de regionale doelstellingen en hoe verhouden deze zich tot de Berkellandse
operationalisatie?
3. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de regionale spelers en hoe verhouden deze spelers zich
de Berkellandse spelers?
4. Hoe zijn de (sub)doelstellingen van de gemeente Berkelland vertaald naar instrumenten,
randvoorwaarden en rollen van de gemeente en op basis van welke redenatie zijn juist deze
instrumenten en acties gekozen?1
5. Zijn de gekozen instrumenten en acties voldoende om de doelstellingen te behalen op het gebied
van duurzaamheid?
6. In hoeverre is de gemeenteraad betrokken geweest bij het definiëren van het begrip
‘duurzaamheid’, de (sub)doelstellingen en de inzet van instrumenten?
Uitvoering van bestaand beleid
1. Hoe ontwikkelt de gemeente Berkelland zich (op basis van bestaande benchmarks en
onderzoeken), in relatie tot de gestelde doelen?
2. Welke maatregelen/acties worden daadwerkelijk ingezet en is er overzicht wanneer alle
maatregelen en acties zijn of worden ingezet?
3. Is het waarschijnlijk dat alle maatregelen en acties binnen de aangegeven tijd kunnen worden
geselecteerd?
4. Hoe is er bijgestuurd in de afgelopen periode ten aanzien van het beleid op het gebied van
duurzaamheid en op basis waarvan was het noodzakelijk dat er bijgestuurd werd?
5. Wat zijn de tegengekomen knelpunten en risico’s bij de uitvoering van het beleid en hoe zijn en
worden deze beheerst?
6. Op welke manier stelt de gemeente vast hoe de activiteiten hebben bijgedragen aan de
vastgestelde (sub)doelstellingen en of de activiteiten doelmatig zijn verlopen?
Informatievoorziening en gemeenteraad
7. Welke afgespraken zijn gemaakt over de informatievoorziening (om zicht te houden op de
realisatie van de uitvoering en de doelrealisatie en de hierbij behorende knelpunten) en worden
deze afspraken nageleefd?
8. Kan de gemeenteraad op basis van deze informatie ook echt zicht houden op (mogelijke)
knelpunten en de voortgang?
9. Heeft de raad op basis van de gemaakte afspraken invulling kunnen geven aan hun
kaderstellende en controlerende rol?

1

Normenkader ook aandacht voor de rol van de gemeenteraad hierin.
2

4. Afbakening/reikwijdte van het onderzoek
Het onderzoek richt zich op het duurzaamheidsbeleid, de werkwijzen en organisatie van de
gemeente Berkelland, in de periode vanaf 2014 tot heden. Hierbij wordt in eerste instantie in de
breedte gekeken naar het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Berkelland. Als op basis
hiervan blijkt dat de gemeente Berkelland haar accenten sterk op bepaalde deelgebieden van
duurzaamheid heeft gelegd, zoals bijvoorbeeld energieneutraliteit en de gemeente als voorbeeld,
dan wordt hier in het verdere onderzoek logischerwijs op ingezoomd.
5. Onderzoeksmethode
Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis een uitgebreide dossierstudie van de
beleidsdocumenten in de gemeente Berkelland. Daarnaast wordt een groot aantal interviews
uitgevoerd met actoren binnen het duurzaamheidsbeleid in de gemeente Berkelland. Zowel met
het ambtelijk apparaat als met externe stakeholders.
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Te nemen besluit:
1. In te stemmen met het gekozen processcenario 3 (‘innovatief-light’) uit de
bestuursopdracht Cultuur- en Erfgoedvisie Berkelland 2020-2030.
2. Voor de uitvoering van het proces een krediet beschikbaar te stellen van € 10.000,- en
dit te dekken uit de algemene reserve.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Cultuur is een breed begrip. We bedoelen hier kunst, muziek, toneel, archeologie,
monumenten, media, musea, beeldende kunst en (culturele)evenementen. Maar cultuur
is ook hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar beleven en hoe we naar dingen
kijken. Cultuur verbindt, draagt bij aan een leefbare samenleving, versterkt de lokale
identiteit en kwaliteit, zorgt voor nieuwe inkomensbronnen en nieuwe markten.
Om dat complexe en brede veld samenhang te geven is een nieuwe visie op cultuur en
erfgoed nodig.
Argumentatie:
1.1 We willen een samenhangende visie
Er is al een beleidskader Muziek-, kunst en cultuuronderwijs. Maar er ontbreekt een
samenhangende visie op het brede veld van cultuur en erfgoed. Zo’n visie willen we zo snel
mogelijk samen met alle betrokkenen maken. Dit is het speerpunt uit het collegeprogramma
‘Cultuur is van iedereen!’. We kiezen voor een brede en integrale aanpak om optimaal
gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die er liggen en de vele verbindingen die er
nu al zijn te versterken en zichtbaarder te maken.
1.2 Behoefte vanuit samenleving
Verenigingen en organisaties, die veelal uit vrijwilligers bestaan, ervaren dat hun vitaliteit en
toekomstbestendigheid onder druk staan. Uit gesprekken met organisaties en betrokkenen
binnen het cultuur- en erfgoedveld blijkt dat er behoefte is aan samenwerking, binding ,
kennisuitwisseling en afstemming. Deze partijen voelen zich voor een groot deel eigenaar en
daarmee ook onderdeel van de uitkomsten van het proces en het maatschappelijk effect. Zij
hebben aangegeven behoefte te hebben aan een samenhangende visie en willen daar
graag zelf aan bijdragen.
1.3 Voorkeur raadswerkgroep ‘bestuurlijke vernieuwing’
De verhouding tussen de samenleving en het bestuur ontwikkelt zich continu. De
raadswerkgroep ‘bestuurlijke vernieuwing’ kijkt naar manieren om deze ontwikkeling vorm te
geven. In dat kader zoekt zij bewust naar trajecten die daaraan een bijdrage kunnen leveren.
Het proces om tot een nieuwe cultuur- en erfgoedvisie te komen leent zich voor deze
verkenning. Het college heeft de bestuursopdracht cultuur- en erfgoedvisie aan de
raadswerkgroep voorgelegd en gevraagd om een keuze te maken voor één scenario.

______________________________________________________________________
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen
0

De drie scenario’s varieerden in de wijze van de bijdrage van de samenleving en ook de rol
van de raad.
De raadswerkgroep heeft gekozen voor scenario 3, ‘innovatief-light’, uit de bestuursopdracht.
Vanuit het principe van co-creatie wordt de samenleving betrokken als adviseur en mag het
(deels) meebeslissen en prioriteiten aangeven.
De raadswerkgroep ziet haar eigen rol als volger van het proces die toeziet op het
democratisch verloop ervan en de raad kan gelden als klankbordgroep. De raadswerkgroep
vindt het daarnaast belangrijk om vooraan in het proces een kaderstellende sessie te
organiseren met de gemeenteraad.
1.4 Kennis en expertise moet meegenomen worden
De raadswerkgroep vindt de mate van participatie vanuit de samenleving zoals in scenario 3
is beschreven belangrijk. Zij heeft aangegeven dat het noodzakelijk is om de kennis en
expertise op de verschillende thema’s binnen cultuur en erfgoed goed te borgen. Het
organiseren van goede (externe) procesbegeleiding en het inzetten van specifieke expertise
op het gebied van cultuur en erfgoed is belangrijk. Zowel de al aanwezige kennis en ervaring
in het lokale culturele veld als ook daarbuiten.
2.1 Budget is nodig om proces te kunnen uitvoeren
Om het proces uit te kunnen voeren is een indicatief budget nodig van € 10.000,-. Dit budget
is bepaald op basis van eerdere ervaringen met processen en de inzet van (een) proces
ondersteunende organisatie(s). Het budget kan niet worden vrijgemaakt binnen het
programma ‘Cultuur is van iedereen!’ en dient daarom ter beschikking te worden gesteld uit
de algemene reserve.
Kanttekeningen en risico’s
1.1 Participatie gebruikers en andere inwoners is moeilijk in te schatten
Duidelijk is dat er vanuit de culturele- en erfgoedorganisaties veel draagvlak bestaat om
zelf een bijdrage te leveren aan de nieuwe visie op cultuur en erfgoed te komen. De mate
waarin ‘gebruikers’ van culturele voorzieningen en andere inwoners een rol willen
vervullen hebben we nog niet getoetst. We kunnen dit moeilijker inschatten. De raad zou
behulpzaam kunnen zijn in het bekendmaken van dit proces en inwoners
enthousiasmeren voor deelname.
1.2 Mate van loslaten
Het geven van een belangrijke adviserende en meebeslissende rol aan de samenleving
vraagt voor een deel om loslaten. Dit risico perken we in door aan de voorkant duidelijke
kaders te stellen. We organiseren een bijeenkomst met raadsleden waarin we die kaders
te gaan formuleren, waarin een balans moet zitten voor ruimte voor deelnemers aan het
proces en kaders. Binnen het gekozen processcenario behoudt de gemeente in grote
mate de regie.
2.1 Het speelveld is breed
We hebben te maken met een breed speelveld variërend van lokale omroep,
muzieklessen en musea en van dorpsböke tot aan de instandhouding van beschermde
monumenten. Naast samenhang is het ook belangrijk om in dit brede speelveld focus en
onderscheid aan te brengen. Dit betekent ook dat we moeten thematiseren
Financiën
Om het proces uit te kunnen voeren is een indicatief budget nodig van € 10.000,-. Dit
budget is bepaald op basis van eerdere ervaringen met processen en de inzet van (een)
proces ondersteunende organisatie(s). Het budget kan niet worden vrijgemaakt binnen
het programma ‘Cultuur is van iedereen!’.
Door een meerderheid van de gemeenteraad is in een eerder stadium aangegeven
dat men bereid is hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. We vragen de
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gemeenteraad hiervoor een krediet beschikbaar te stellen en hiervoor een beroep te
de doen op de algemene reserve.
Communicatie
Cultuur is een breed begrip. We bedoelen hier kunst, muziek, toneel, archeologie,
monumenten, media, musea, beeldende kunst en (culturele)evenementen. Maar cultuur
is ook hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar beleven en hoe we naar dingen
kijken. Cultuur verbindt, draagt bij aan een leefbare samenleving, versterkt de lokale
identiteit en kwaliteit, zorgt voor nieuwe inkomensbronnen en nieuwe markten.
Om dat complexe en brede veld samenhang te geven is een nieuwe visie op cultuur en
erfgoed nodig. We willen deze visie samen met (culturele) organisaties en inwoners
ontwikkelen.
Initiatief, participatie en rol gemeente
We kiezen voor co-creatie van een nieuwe cultuur- en erfgoedvisie. De mate van
participatie voor de samenleving is: adviseren en (deels) meebeslissen. We vragen
culturele organisaties en inwoners om ideeën en oplossingen aan te dragen en laten hen
meedoen in het aangeven van prioriteiten.
Als gemeente houden we de regie op het proces grotendeels in handen en we zorgen
voor goede procesondersteuning. De gemeenteraad stelt aan de voorkant bepaalde
kaders en monitort het democratische proces.
Planning en evaluatie
Onderstaand schema geeft een globaal beeld van de verschillende fasen en activiteiten
binnen het te lopen proces en het bijbehorende tijdspad.
Fase
Agendering/thematisering

Advisering

Prioritering
Vaststelling

Activiteit
Raadsbesluit
Ontwikkelen en uitzetten
quickscan culturele veld
Aanvullende gesprekken
met lokale culturele
organisaties/experts
Kaders en thema’s
vaststellen door raad
Gebruikers en inwoners
interviewen + werving
‘visiemakers1’
Brede startbijeenkomst met
betrokkenen
Verdiepende
bijeenkomsten op thema
(clustering) met experts en
visiemakers
Vertaling/plaatsing van
thema’s in brede context
Via beslismodelbijeenkomst
komen tot prioriteiten
Komen tot conceptvisie
Terugkoppeling
conceptvisie
Besluit door college en
gemeenteraad.
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Periode
25 juni 2019
Juni/juli 2019
Juli/augustus 2019
Begin september 2019
September 2019
Half/eind september 2019
Oktober/november 2019

December 2019
Januari 2020
Februari 2020
Februari/maart 2020
April 2020

Inwoners die één of meerdere kernopgaven samen met collega-visiemakers en vak experts van de
gemeente uitwerken en ontwikkelen tot toekomstbeelden die voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
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Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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Raadsvergadering

: 25 juni 2019

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019;
besluit:
1. in te stemmen met het gekozen processcenario 3 uit de bestuursopdracht Cultuur- en
Erfgoedvisie Berkelland 2020-2030, die onderdeel uitmaakt van dit besluit;
2. voor de uitvoering van het proces een krediet beschikbaar te stellen van € 10.000,en dit te dekken uit de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
25 juni 2019
de griffier,

de voorzitter,
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1 Bijlage 1 - Bestuursopdracht Cultuur- en Erfgoedvisie Berkelland

Bestuursopdracht Cultuur- en Erfgoedvisie 12020-2030
Vastgesteld op: 7 mei 2019
Zaaknummer: 246489
Opdrachtbeschrijving
Cultuur is een breed begrip. We bedoelen hier kunst, muziek, toneel, archeologie, monumenten, media, musea,
beeldende kunst en (culturele)evenementen. Maar cultuur is ook hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar
beleven en hoe we naar dingen kijken. Cultuur verbindt, draagt bij aan een leefbare samenleving, versterkt de
lokale identiteit en kwaliteit, zorgt voor nieuwe inkomensbronnen en nieuwe markten.
Om dat complexe en brede veld samenhang te geven is een nieuwe visie op cultuur en erfgoed nodig.
Deze opdracht gaat over:
- het op te leveren resultaat (een cultuur- en erfgoedvisie);
- de weg ernaar toe (proces).
Bestuurlijk opdrachtgever:
Het college van burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder(s): Anjo Bosman

Ambtelijk opdrachtgever:
Janet Wildeman
Ambtelijk opdrachtnemer/projectleider:
Gerran Protzman

Aanleiding/vraag (Waarom deze opdracht? Van wie komt de vraag?)
Er is al een beleidskader Muziek-, kunst en cultuuronderwijs. Maar er ontbreekt een samenhangende visie. Zo’n
visie willen we zo snel mogelijk samen met alle betrokkenen maken.
Relatie met andere besluiten (college- en raadsbesluiten)
-

Cultuurnota Berkelland 2008;
Beleidskader muziek-, kunst- en cultuuronderwijs 2018;
Quickscan musea Berkelland 2018.

Doel (Wat willen we bereiken?)
We willen een proces inrichten om het toekomstbeeld van het culturele speelveld en het erfgoedbezit in kaart te
brengen. Hiermee stellen we ambities vast voor de instandhouding en ontwikkeling van het culturele landschap
en erfgoedbezit, zodat dit:
een inspiratiebron en motor kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen;
een duurzame en effectieve verbinding vormt tussen diverse beleidsterreinen, organisaties, gemeente en
regio;
het eigenaarschap van het culturele Berkellandse speelveld versterkt en behoudt;
de lokale en regionale identiteit onderstreept en versterkt;
op een goede wijze (duurzaam en effectief) kan worden doorgegeven aan de volgende generatie.
(Maatschappelijk) resultaat van de opdracht: wat wel/wat niet
Het resultaat van het proces is:
een duidelijk beeld van de staat van het Berkellandse cultuur- en erfgoedveld;
dat we samen met maatschappelijke organisaties en inwoners een stip op de horizon hebben gezet;
een duidelijke rol van de gemeente op het terrein van cultuur en erfgoed;
een heldere en concrete visie op cultuur en erfgoed met keuzes voor een realistisch
uitvoeringsprogramma;
meer lokale spin-offs van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek door samenwerking
het culturele speelveld is toekomstbestendig;
een helder subsidiekader.
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We stellen voor het woord cultuur te vervangen door cultuur- en erfgoed en nota in visie

Bestuursopdracht Cultuur- en Erfgoedvisie 2020-2030

Voorwaarden en uitgangspunten (Met welk beleid hebben we te maken, regels/wetgeving?)
We hebben te maken met:
Beleidsvisie Bibliotheek Oost-Achterhoek;
Wettelijke taken (Bibliotheekwet, Archiefwet, instandhouding monumenten en archeologie, beleid
cultuurhistorie in ruimtelijke ontwikkeling, lokale omroep, vrijetijdseconomie , e.v.);
Omgevingswet (omgevingsvisie en -plan);
Regionale samenwerking (Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek, Euregio).
Voorleggen aan de commissie Bestuurlijke Vernieuwing

Budget
(Alle scenario’s zijn exclusief de benodigde ambtelijke inzet)

Scenario 1: traditioneel

€ 2.500

Meepraat avonden

Publiciteit en Publicatie

1.750
750

Scenario 2: innovatief

€ 20.000

Samenstelling en faciliteren cultuurteam 2 jaar 12.000

Extra kosten vanwege experimentele karakter 4.000

Interactieve communicatie
4.000

Scenario 3: Innovatief LIGHT

€ 10.000

Enquete en meepraat avonden

Themabijeenkomsten met prioritering

Publiciteit en Publicatie

5.000
3.000
2.000

Tijdpad
Scenario 1: traditioneel proces
Opgave: Het zelf maken van een nieuwe cultuur- en erfgoedvisie.
1.
2.
3.
4.

Op basis PSU (intern Project Start Up d.d. dinsdag 20-02-2019) schrijft de gemeente een concept visie
Info- / inspraakavonden voor culturele partners en inwoners
Al dan niet verwerken reacties in concept visie
Vaststelling visie door college / raad

Mate van participatie samenleving: ‘raadplegen’
Aan culturele (en maatschappelijke) organisaties en inwoners wordt gevraagd om kennis en meningen te delen
rondom de beleidsthema’s cultuur en erfgoed.
Voordelen:

Proces heeft korte doorlooptijd van circa 6 maanden, besluitvorming in 2019;
Totale regie gemeente op inhoud en proces;
Lage kosten (circa € 2.500).

Nadelen:

Sluit niet aan bij thema verbindend bestuur;
Minimale participatie van samenleving en gemeenteraad;
Kans op beperkt draagvlak en commitment samenleving.

Bestuursopdracht Cultuur- en Erfgoedvisie 2020-2030

Scenario 2: Innovatief proces
Opgave: Co-creëren van een cultuur- en erfgoed visie.
Een nieuw te vormen tijdelijk cultuurteam, bestaande uit vertegenwoordigers van het culturele veld, raad,
ambtelijke organisatie en inwoners, schrijft een prijsvraag uit: “Wij zoeken het meeste creatieve route om te
komen tot een samenhangende visie voor cultuur- en erfgoed in Berkelland”.
De gekozen route wordt uitgevoerd binnen de vooraf vastgestelde (financiële) kaders.
Het cultuurteam faciliteert het proces.
Mate van participatie samenleving: samenwerken en meebeslissen
Er wordt intensief samengewerkt met organisaties en inwoners. Ook zijn zij medeverantwoordelijke voor de
uiteindelijke beslissingen die worden genomen.
Voordelen:

ECHT van de samenleving en gemeenteraad;
Van, voor en door inwoners;
Veel draagvlak en commitment.
Het positieve effect van het proces op zich zelf
Versterken/behouden van het eigenaarschap van het culturele veld

Nadelen:

Beperkte regie op proces en inhoud;
Tijdrovend en langere doorlooptijd (1,5 tot 2 jaar).

Uitdaging:
Rol gemeente

Vraagt loslaten van college en gemeenteraad.
Faciliterend;
Intern project/procesteam;
Samenstelling cultuurteam;
Cultuurteam schrijft prijsvraag uit en maakt plan van aanpak;
Werkbudget cultuurteam circa € 10.000 per jaar.

Scenario 3: Innovatief LIGHT proces
Opgave: Co-creëren van een cultuur- en erfgoedvisie
1.
2.
3.

4.

Quickscan onder betrokkenen en interne organisatie.
Enquête via inwonerspanel (intern, raad, culturele veld en inwoners)
Verdieping van de enquete- en quickscan-resultaten door het bezoeken van vindplekken met een
‘cultuurcaravan’, zoals scholen PO en VO (programmatisch cultuuronderwijs), op de warenmarkt, bij
Kulturhusen, tijdens zomerfeesten, festivals en evenementen en op jongerenplekken (Jimmy’s,
verenigingen, supermarkten, etc.).
De vragen worden gesteld door raadsleden (met ‘interviewtalent’); “Waar ben je trots op en word je blij
van, wat brengt cultuur en erfgoed je, wat mis je en wil je meer actief betrokken worden/zijn? We
leggen de interviews op beeld vast.
Opbrengsten uitwerken in thema’s en op bijeenkomst(en) via een beslisgroepenmodel prioriteiten aan
laten geven.

Mate van participatie samenleving: adviseren en (deels) meebeslissen
We vragen organisaties en inwoners om ideeën en oplossingen aan te dragen en laten hen meedoen in het
aangeven van prioriteiten.
Voordelen:

ECHT van de samenleving en gemeenteraad;
Van, voor en door inwoners;
Veel draagvlak en commitment;
Het positieve effect van het proces op zich zelf;
Versterken/behouden van het eigenaarschap van het culturele veld;
Voldoende regie op proces en beperkt op inhoud;
Besluit begin 2020 (doorlooptijd circa 8-12 maanden).

Nadelen:
Uitdaging:

Geen.
Vraagt loslaten van college en gemeenteraad.

Rol gemeente

Faciliterend;
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Intern project/procesteam;
Kosten circa € 10.000.
Voorbeeldproces: Gemeente Hellendoorn 2017-2018: https://www.hellendoorningesprek.nl/cultuurcaravaan
of https://www.facebook.com/CultuurCaravaan/
Communicatie
Cultuur is een breed begrip. We bedoelen hier kunst, muziek, toneel, archeologie, monumenten, media, musea,
beeldende kunst en (culturele)evenementen. Maar cultuur is ook hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar
beleven en hoe we naar dingen kijken. Cultuur verbindt, draagt bij aan een leefbare samenleving, versterkt de
lokale identiteit en kwaliteit, zorgt voor nieuwe inkomensbronnen en nieuwe markten.
Om dat complexe en brede veld samenhang te geven is een nieuwe visie op cultuur en erfgoed nodig. We willen
deze visie samen met (culturele) organisaties en inwoners ontwikkelen.
Risico’s + go / no go-momenten
Risico- en succesfactoren. Belangrijke momenten in besluitvorming college/raad.
Afhankelijk van het te kiezen scenario.
Scenario 1 geeft een hoge mate van controle op zowel het proces als inhoud. Besluitvorming vindt plaats in
de laatste fase.
Scenario 2 legt de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van het proces in grote mate in de
samenleving. De inhoud wordt losgelaten. In de laatste fase vindt vaststelling plaats.
Scenario 3 houdt het eigenaarschap bij de gemeente maar betrekt de samenleving actief bij het vormgeven
van het proces en de inhoud. Hier is sprake van meerdere beslismomenten waar aan alle betrokkenen
meedoen. Uiteindelijke vaststelling in de laatste fase door college/raad.
We stellen voor om de keuze voor een scenario voor te leggen aan de raadswerkgroep Bestuurlijke
Vernieuwing.
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Toelichting
Wat is een bestuursopdracht?
Een bestuursopdracht is een door burgemeester en wethouders vastgestelde opdracht aan de ambtelijke
organisatie om een beschreven resultaat te bereiken.
Wanneer is een bestuursopdracht nodig?
Het is logisch dat er niet voor behandeling van elk verzoek een bestuursopdracht wordt gevraagd. Het overgrote
deel van de werkzaamheden bij de gemeente bestaat uit min of meer routinematige handelingen.
Daarvoor hoeven uiteraard geen bestuursopdrachten gevraagd te worden. Hetzelfde geldt voor verzoeken van
raad of college waarmee hooguit enkele dagen werk is gemoeid zonder dat er verdere gevolgen zijn. Een
bestuursopdracht is een sturingsinstrument met een bijzonder karakter en met een hoge waarde.
Bestuursopdrachten worden gevraagd:

Als er ‘iets nieuws’ op de rails moet worden gezet.

Als voorbereiding op formulering van nieuw of ingrijpende herijking van beleid (ook opgelegd nieuw beleid).

Als er duidelijkheid nodig is over de aanpak van een bepaalde klus/vraagstuk/motie.
Samengevat zal het in de praktijk zo zijn dat bestuursopdrachten worden gevraagd voor complexe zaken, die van
groot politiek en/of beleidsmatig belang zijn.

Hoe ziet een bestuursopdracht er uit?
Een bestuursopdracht moet duidelijk weergeven wat de aanleiding, doelstelling en wat het
uiteindelijke resultaat van de opdracht is. Daarnaast moet een bestuursopdracht een zo concreet mogelijke
aanpak inhouden (met planning, benodigde capaciteit, middelen en wijze van
communiceren). Ook de risico’s worden in kaart gebracht.

Bestuursopdracht Cultuur- en Erfgoedvisie 2020-2030

9 Voorstel bespeekstuk / Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
1 Dossier 1873 voorblad.pdf

Commissie Sociaal
Dossiernummer

1873

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

11 juni 2019

Agendapunt
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Omschrijving

Voorstel bespeekstuk / Jaarstukken 2018 en begroting
2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)

Geagendeerd

Vergaderdatum

Commissie Sociaal

11 juni 2019

1 Voorstel en besluit

Zaaknummer

:

245129

Raadsvergadering

:

25 juni 2019

Onderwerp

:

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling
SDOA

Collegevergadering
Portefeuillehouder
Steller

:
:
:

14 mei 2019
G.J. Teselink
M. Lahdo

tel:

: 0545-250 215

Te nemen besluit:
1. De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Sociale
Dienst Oost Achterhoek ter kennisgeving aannemen.
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Sociale Dienst Oost Achterhoek mee te geven om in te stemmen met de jaarrekening
2018.
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Sociale Dienst Oost Achterhoek mee te geven om in te stemmen met de begroting 2020.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Op grond van de gemeenschappelijke regeling SDOA hebben wij de jaarrekening 2018
en de begroting 2020 ontvangen. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet
gemeenschappelijke regeling dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden
gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken. De zienswijze van de gemeenteraad wordt
betrokken bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur SDOA.
De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van SDOA en kan
hierop invloed uitoefenen door zijn gevoelen mee te geven aan de afgevaardigde in het
Algemeen Bestuur van SDOA.
Argumentatie:
1.1 De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 SDOA voldoen aan de eisen gesteld door de
Gemeenschappelijke Regeling.
De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe SDOA de doelstellingen uit de begroting heeft
gerealiseerd en zal realiseren.
2.1 De jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van €1.875.000,--.
Het resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verlaging van de
bedrijfsvoeringskosten met €913.000,-. Verder zien we dat de toegekende flexibele
formatie niet maximaal is ingezet waardoor de kosten €366.000,- lager zijn uitgevallen.
2.2 De accountant heeft voor 2018 een goedkeurende verklaring afgegeven.
3.1 De begroting 2020 is opgesteld op basis van de huidige taken, inclusief de WSWdetacheringstaken.
3.2 Met het beschikbaar stellen van de financiële middelen kan de SDOA onze taken op het
gebied van werk en inkomen uitvoeren.
Programma Werk en Activering
SDOA werkt vanuit de visie dat samen met anderen in het sociaal domein pro actief
ingezet wordt op een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de
samenleving. Zelfredzaamheid is hierin een belangrijke waarde.
Programma Inkomen

______________________________________________________________________
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen
0

Met betrekking tot de inkomensvoorziening werkt SDOA vanuit de visie dat bijstand het
laatste vangnet is op het gebied van de sociale zekerheid. De inkomensondersteuning is
gebaseerd op de wetgeving.
Programma Ondersteuning
Participatie neemt toe met een financieel steuntje in de rug. Kinderen uit minimagezinnen kunnen deelnemen aan de samenleving. Op basis van maatwerk worden er
vanuit de bijzondere bijstand bijzondere kosten vergoed van inwoners met een minimainkomen. De inwoner weet niet altijd volledig waar hij voor in aanmerking kan komen en
hoe aan te vragen. Via de meedoenapplicatie (computerprogramma beschikbaar vanaf
2020) kan hij deze informatie opvragen en een aanvraag doen.
Binnen de schulddienstverlening wordt ingezet op vroegsignalering en preventie en staat
ook nazorg centraal.

Kanttekeningen en risico’s
De doelstellingen in de begroting zijn op hoofdlijnen geformuleerd. Wij hebben
aangekondigd in de komende jaren meer prestatiegericht te willen werken. Verder
hebben wij de wens geuit om meer uitstroom van bijstandsgerechtigden te laten
plaatsvinden. Zeker in de huidige conjunctuur waar de vraag naar personeel groot is. In
de komende bestuursrapportages wordt deze ontwikkeling door SDOA meegenomen.
In de begroting is rekening gehouden met een loon- en premieontwikkeling van 3,4%. Op
andere onder bedrijfsvoeringsbudgetten is waar nodig een prijsindexatie van 2,2%
gehanteerd.
Financiën
Toelichting jaarrekening
In de jaarrekening bedraagt het resultaat op de bedrijfsvoering voor 2018 €1.875.000,voor heel SDOA. Het aandeel voor de gemeente Berkelland, op basis van de
verdeelsleutel bedraagt € 687.937,50,-. Dit is verwerkt in de jaarrekening van de
gemeente.
Het resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verlaging van de
bedrijfsvoeringskosten met €913.000,-. Het komt erop neer dat de flexibele formatie van
13,37 fte naar 4,25 fte naar beneden is bijgesteld op basis van de werkelijke aantallen
over 2017. Verder zien we dat de toegekende flexibele formatie niet maximaal is ingezet,
waardoor de kosten €366.000,- lager zijn uitgevallen.
Toelichting begroting 2020
Het BUIG budget is een gebundelde uitkering van het Rijk voor de bekostiging van
uitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ. Daarnaast kan hieruit
ook het instrument loonkostensubsidie worden gefinancierd. Het voorlopig budget
bedroeg in 2019 – bekend gemaakt in de brief van het Ministerie van 1 oktober 2018 €8.028.753,-. De kosten voor 2019 zijn begroot op €8.628.000,--. Dit resulteert in een
tekort van circa €600.000,--. In onze gemeentebegroting hebben wij rekening gehouden
met €8.618.000,--. Dit betekent dat wij naar verwachting conform de begroting het jaar
zullen afsluiten.
Het voorlopig budget 2020 voor onze gemeente wordt in de mei circulaire bekend
gemaakt. Het gevraagd budget in de begroting van SDOA voor 2020 bedraagt
€8.150.000,-. Dit betekent een afname van dit budget ten opzichte van 2019.
In de begroting zien we vooral een verschuiving van de bijdrage aan de SDOA. Die
verschuiving vindt vooral plaats van de programma’s inkomen en ondersteuning naar het
programma werk. In zijn totaliteit komt de begroting 2020 iets hoger uit dan de begroting
2019. Dit blijft echter binnen de grens van 2%. Dit is het percentage dat we de
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gemeenschappelijke regelingen meegeven en dat is gebaseerd op de verwachte
ontwikkeling van het accres.
Communicatie
Niet van toepassing.
Initiatief, participatie en rol gemeente
De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) voert voor
de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de Participatiewet uit. De
wethouders uit het college van burgemeester en wethouders worden afgevaardigd in het
Algemeen Bestuur van SDOA.
Planning en evaluatie
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SDOA komt 4 juli bij elkaar
waarna de begroting wordt vastgesteld. De gemeenteraden worden gedurende de
begrotingsjaar geïnformeerd door middel van bestuursrapportages.
Bijlagen
- Jaarstukken 2018 Sociale Dienst Oost Achterhoek
- Aanbiedingsbrief bw Berkelland jaarrekening 2018, begr 2020
- Programmabegroting 2020 (versie DB)
- Brief aan de gemeenteraad

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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Raadsvergadering

:

25 juni 2019

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019;
besluit:

1. de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling
Sociale Dienst Oost Achterhoek ter kennisgeving aan te nemen;
2. aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Sociale Dienst Oost Achterhoek mee te geven om in te stemmen met de jaarrekening
2018;
3. aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Sociale Dienst Oost Achterhoek mee te geven om in te stemmen met de begroting
2020.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
25 juni 2019
de griffier,

de voorzitter,
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1 Bijlage 1 - Jaarstukken 2018 Sociale Dienst Oost Achterhoek (w.g)

Sociale Dienst Oost Achterhoek

Jaarstukken 2018
(Jaarverslag en Jaarrekening)

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Sociale Dienst Oost Achterhoek op 4 juli 2019
De voorzitter,

De secretaris,
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I.

VOORWOORD

Door middel van dit document worden de jaarstukken van 2019 van de Sociale Dienst Oost
Achterhoek aangeboden. Hierin wordt beschreven waarop er het afgelopen jaar invulling is
gegeven aan de programma’s Werk en Activering, Inkomen, Ondersteuning en Bedrijfsvoering.
Een korte terugblik op het jaar 2018
Het jaar 2018 stond in het teken van het oppakken van de actiepunten uit het
onderzoeksrapport van Radar “Goed is goed” van 2017 en de opdracht aan SDOA “Iedereen
doet mee, niemand aan de kant”. We geven dit vorm door veel aandacht te geven aan
innovatie.
De governance en de de GR van SDOA zijn op onderdelen aangepast.
Daarnaast is de transformatie van de decentralisatie binnen Participatiewet in relatie met WMO
en Jeugd opgepakt. Hierbij was er aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening. We
hebben ons intakeproces onder de loup genomen om deze meer klantgericht vorm te geven en
te gaan werken volgens de bedoeling. We doen dit binnen de leidende
principes/uitgangspunten van de transformatiegedachte.
Ook hebben we het inzicht in ons cliëntenbestand vergroot door het bestand dat was ingedeeld
op basisdienstverlening te analyseren en het gehele bestand in te delen in drie doelgroepen
Werk, Perspectief en Meedoen. Aansluitend is de doelgroep Werk en Perspectief ingedeeld in 8
meest kansrijke uitstroomprofielen. Door ons bestand beter in beeld te hebben verwachten we
meer focus te kunnen hebben op werk en waar dat niet mogelijk is meer focus te hebben op het
activeren van onze cliënten om ze daarmee actief te laten participeren aan de samenleving. We
zoeken hier steeds meer de aansluiting bij de lokale sociale teams. Onder andere door deze
aanpak is ons volume gedaald met circa 8%.
Beleidsmatig is er veel aandacht geweest voor de thema’s Nieuw Beschut, de wet Taaleis en
Meedoenapplicatie.
Er is in 2018 vanuit SDOA eveneens fors geïnvesteerd in de regionale samenwerking binnen het
Werkgevers Servicepunt Achterhoek (WSPA). Hierbij is er veel aandacht voor sturing en het in
beeld brengen van resultaten.
Ook hebben we gekeken naar onze interne taakverdeling om administratieve taken op een
andere manier te organiseren.
Daarnaast hebben we veel aandacht voor de professionalisering van de medewerkers en de
cultuur en werksfeer binnen SDOA. Zo hebben we geïnvesteerd in de methodiek van werken
volgens de bedoeling en hebben we onze kernwaarden beschreven en werken we aan de
kerncompetentie dienend leiderschap. Daarnaast is de HRM-cyclus met alle medewerkers actief
opgepakt. Op deze manier proberen we de organisatie te ontwikkelen naar een hoger niveau.
Er is fors geïnvesteerd in Informatievoorziening en IT. Hierbij zijn twee werkprocessen
gedigitaliseerd en zijn we bezig met het ontwikkelen van een dashboard, waardoor resultaten
beter in beeld kunnen worden gebracht en er meer mogelijkheden zijn op resultaatgerichte
sturing en bijsturing waar dit nodig is.
Wij kijken terug op een jaar van veel verandering en ontwikkeling. Maar ook op een jaar met
een heel mooi resultaat waar we trots op zijn.
Ten slotte willen we onze waardering en dank uitspreken voor de wijze waarop alle betrokkenen
in de drie gemeenten met de Sociale Dienst Oost Achterhoek hebben samengewerkt.
Groenlo, 28 maart 2019.
Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek

T.A. Beijer
Directeur
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II.

ALGEMEEN

Samenstelling bestuur
Het Algemeen Bestuur bestaat uit leden die door de colleges van de aangesloten gemeenten uit
hun midden worden aangewezen. De colleges wijzen ieder twee leden (en twee
plaatsvervangende leden) aan.
De bestuurssamenstelling tot 21 juni 2018 was als volgt:
Algemeen Bestuur:
Dhr. J.B. Boer, voorzitter (Wethouder Berkelland)
Mevr. J.A. Pot-Klumper (Wethouder Berkelland)
Dhr. R.H.M. Hoijtink (Wethouder Oost Gelre)
Mevr. Drs. M.G. Frank (Wethouder Oost Gelre)
Mevr. Drs. I.G. Saris (Wethouder Winterswijk)
Dhr. Drs. D.W. Aalderink (Wethouder Winterswijk)
Dagelijks Bestuur:
Dhr. J.B. Boer (Wethouder Berkelland)
Dhr. R.H.M. Hoijtink (Wethouder Oost Gelre)
Dhr. Drs. D.W. Aalderink (Wethouder Winterswijk)
Dhr. T.A. Beijer (Directeur Sociale Dienst Oost Achterhoek)
De bestuurssamenstelling vanaf 21 juni 2018 was als volgt:
Algemeen Bestuur:
Dhr. J.B.M. Hoenderboom, voorzitter (Wethouder Oost Gelre)
Mevr. M.H.H. van Haaren (Wethouder Berkelland)
Dhr. G.J. Teselink (Wethouder Berkelland)
Dhr K.J.M. Bonsen (Wethouder Oost Gelre)
Mevr. Drs. I.G. Saris (Wethouder Winterswijk)
Dhr. Drs. D.W. Aalderink (Wethouder Winterswijk)
Dagelijks Bestuur:
Dhr. J.B.M. Hoenderboom, voorzitter (Wethouder Oost Gelre)
Dhr. G.J. Teselink (Wethouder Berkelland)
Dhr. Drs. D.W. Aalderink (Wethouder Winterswijk)
Dhr. T.A. Beijer (Directeur Sociale Dienst Oost Achterhoek)
Begrotings- en rekeningprocedure
De Gemeenschappelijke Regeling voorziet erin dat voorafgaand aan het vaststellen van de
begroting, de eventuele begrotingswijziging(en) en de jaarrekening, de raden van de
deelnemende gemeenten wordt gevraagd om hun zienswijzen in te brengen. Het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling houdt hier rekening mee.
Primitieve begroting 2018, wijzigingen 2018 en rekeningresultaat
Op 30 juni 2017 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2018 vastgesteld.
Daarna hebben de volgende begrotingswijzigingen plaatsgevonden:
Eerste wijziging: effecten tweede bestuursrapportage 2017
Tweede wijziging: effecten eerste bestuursrapportage 2018 en bestemming jaarrekening 2017
Derde wijziging: effecten tweede bestuursrapportage 2018
Daarnaast zijn er administratieve wijzigingen geweest met wijziging van budgetten binnen het
betreffende programma waartoe de budgetverantwoordelijke bevoegd is.
Het rekeningresultaat 2018 bestaat uitsluitend uit het resultaat op de bedrijfsvoering.
De niet bedrijfsvoeringskosten van de programma’s worden één op één met de gemeenten
verrekend.
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Verdeelsleutel
De exploitatielasten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek bestaan uit Programmakosten en
Bedrijfsvoeringskosten.
De Programmakosten worden één op één door de gemeenten vergoed.
De verdeling van de bedrijfsvoeringskosten vindt plaats op basis van de afgesproken
verdeelsleutel.
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 22 december 2017, met meerderheid van
stemmen, besloten om de verdeelsleutel met ingang van het dienstjaar 2017 te wijzigen.
De verdeelsleutel is in 2018 als volgt:
De eerste € 2.500.000 van de bedrijfsvoeringskosten wordt als volgt verdeeld:
Berkelland: 30,35%
Oost Gelre: 26,41%
Winterswijk: 43,24%
Boven de eerste € 2.500.000 is de verdeelsleutel gebaseerd op de verhouding van het aantal
uitkeringsgerechtigden inclusief personen met langdurige loonkostensubsidie op 1 januari van
het dienstjaar min 1 en het aantal fte’s WSW gedetacheerden op 1 januari dienstjaar min 1.
Voor het dienstjaar 2018 geldt de verhouding:
Aantal
Percentage
Berkelland
813,43
36,69%
Oost Gelre
514,11
24,66%
Winterswijk
795,74
38,65%
Op basis van de begrote uitvoeringskosten 2018 van € 12.292.000 komt de verdeelsleutel voor
2018 uit op:
Percentage
€
Berkelland
36,69%
4.510.000
Oost Gelre
24,66%
3.031.000
Winterswijk
38,65%
4.751.000
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt)
De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft geen medewerkers of bestuurders die een hogere
jaarvergoeding/salaris verdienen dan de wettelijke norm.
Vorderingen Sociale Zaken
De vorderingen voor debiteuren WWB, IOAW, IOAZ en BBZ zijn gewaardeerd tegen de nominale
waarde onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.
Van de openstaande vorderingen op de balansdatum is een bedrag van € 756.000 opgenomen
als reële vordering (na aftrek van een “voorziening” voor dubieuze vorderingen).
Bij het bepalen van de reële waarde van de vorderingen zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
Vorderingen met een lopende betalingsregeling:
- Berkelland 29% van de nominale waarde;
- Oost Gelre 50% van de nominale waarde;
- Winterswijk 28% van de nominale waarde;
- Krediethypotheken: 100% nominale waarde.
De waarderingspercentages zijn gebaseerd op de ervaringscijfers per gemeente van de
afgelopen jaren. We zien dat de aard van de vorderingen en het betalingsgedrag per gemeente
verschilt waardoor we kiezen voor verschillende percentages.
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Programmaverantwoording 2018
Bij de programma’s wordt onderscheid gemaakt tussen directe programmakosten en (de
doorbelaste) bedrijfsvoeringskosten.
De directe programmakosten betreffen Werk & Activering, Inkomen en Ondersteuning.
De bedrijfsvoeringskosten hebben betrekking op de personele-, facilitaire- en
huisvestingskosten.
Per programma worden de resultaten per deelnemende gemeente inzichtelijk gemaakt.
Financiële uitkomsten
De programma’s Werk & Activering, Inkomen en Ondersteuning worden één op één met de
gemeenten afgerekend met uitzondering van de daaraan toegerekende bedrijfsvoeringskosten.
Feitelijk leveren deze programma’s geen resultaat op.
Het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, de bedrijfsvoering, levert wel een
resultaat op.
Het resultaat op de bedrijfsvoering ofwel het gerealiseerde resultaat 2018 bedraagt € 1.875.000
overschot. De specificatie en toelichting van het gerealiseerde resultaat 2018 treft u aan op
pagina 41.
Bestemming voordelig saldo
De programma’s Werk & Activering, Inkomen en Ondersteuning worden één op één met de
deelnemende gemeenten afgerekend, met uitzondering van de direct aan de programma’s toe
te rekenen bedrijfsvoeringskosten.
Wij stellen voor het jaarrekeningresultaat 2018 als volgt te bestemmen:
Het volledige resultaat ter hoogte € 1.875.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten
in de verhouding van de verdeelsleutel 2018.
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III.

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING

Vanuit de visie dat iedereen meedoet en er niemand aan de kant hoeft te staan, stimuleert de
SDOA de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de inwoner. Iedereen moet zijn of haar
mogelijkheden optimaal kunnen benutten. Het doel is om iedereen te laten deelnemen aan de
maatschappij, waar maar enigszins mogelijk via regulier werk. Hiermee wordt zowel de
financiële zelfstandigheid van de inwoner vergroot als de participatiegraad in de samenleving.
Het participatiebudget wordt efficiënt in gezet en er wordt zo veel mogelijk maatwerk geleverd.
Inwoners die hulp nodig hebben met het vinden van worden door het WerkgeverServicepunt
Achterhoek (WSPA) ondersteund bij het vinden van werk. Het WSPA is het aanspreekpunt voor
werkgevers in onze regio voor het oplossen van hun personeelsvraagstukken. Dit gebeurt met
de inzet van werkzoekenden uit de verschillende doelgroepen van gemeenten en het UWV. De
klantmanager begeleidt de personen die zoeken naar werk en de gedetacheerde Wswmedewerkers. De klantmanager formuleert vóór aanvang van een traject met de werkzoekende
de afgesproken doelstellingen en past zijn begeleiding daarop aan.

Doel programma werk & activering
Met behulp van trajecten de financiële zelfstandigheid van uitkeringsgerechtigden
bevorderen door uitstroom naar tijdelijk of vast betaald werk.

Operationele doelstellingen:
1. De middelen uit het participatiebudget worden optimaal ingezet om de afstand van de klant
tot de arbeidsmarkt zoveel en zo snel als mogelijk te verkleinen;
2. De klantmanager heeft zeer regelmatig contact met de klant om hem te coachen en de
voortgang van het re-integratietraject te kunnen volgen;
3. Samen met de ketenpartners van SDOA worden er betaalde werkplekken en onbetaalde
werkervaringplekken gerealiseerd binnen en buiten het verzorgingsgebied van de SDOA;
4. Medewerkers met een Wsw-dienstbetrekking verrichten in een zo regulier mogelijke
werkomgeving werkzaamheden;
5. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid van loonkostensubsidie Wet Sociale
Werkvoorziening in het kader van Begeleid Werken bij een reguliere werkgever;
6. Bevorderen van het ontwikkelen van lokale voorzieningen voor inwoners die aangewezen zijn
op een (aangepaste) werkplek in een beschermde werkomgeving.
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Realisatie gestelde doelen
Onderwerp
1. Optimaal gebruik van de middelen uit het
participatiebudget

2. Contact met klant over voortgang
trajecten
3. Realiseren werk- en werkervaringplekken

4. Bevorderen dat mensen met een Wswdienstbetrekking in een zo regulier
mogelijke werkomgeving
werkzaamheden verrichten
5. Bevorderen dat optimaal gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheid van
loonkostensbusidie Wsw in het kader van
Begeleid Werken bij een reguliere
werkgever
6. Bevordering van het ontwikkelen van
lokale voorzieningen voor inwoners die
aangewezen zijn op een (aangepaste)
werkplek in een beschutte omgeving

Wat heeft het gekost
Programma
Werk en Activering
Baten
Lasten
Saldo baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Gerealiseerd resultaat

Resultaat
Waar nodig zijn re-integratiemiddelen ingezet
ten behoeve van de verbetering van de positie
van de uitkeringsgerechtigde op de
arbeidsmarkt
Naast contacten met de klant ook contacten
met ketenpartners opgestart
Realisatie van 240 betaalde werkplekken
regulier en 165 werkervaringsplaatsen door het
WSPA.
Meer dan 65% van de Wsw-medewerkers is
gedetacheerd of werkt met loonkostensubsidie
Begeleid werken bij een werkgever.
Het aantal personen met een Begeleid werken
loonkostensubsidie werkzaam is nagenoeg
ongewijzigd. Eind 2017 waren 26 medewerkers
werkzaam bij een reguliere werkgever, eind
2018 is het aantal medewerkers 27.
Per eind 2018 zijn er 29 Wsw- medewerkers
lokaal werkzaam.
In het kader van de Participatiewet zijn er 9
personen geplaatst in Nieuw Beschut Werk.

Begroting Begroting na Rekening Afwijking
primitief
wijzigingen
2018
-16.936
16.276
-660
0
0
-660

-11.096
10.460
-636
0
0
-636

-10.987
9.513
-1.474
0
0
-1.474

109
-947
-838
0
0
-838

De raming van het re-integratiebudget is gebaseerd op de integratie uitkering participatie (rijk).
De uitgaven zijn gebaseerd op wat nodig is voor de klanten om terug te keren in het
arbeidsproces en nieuw beschut werk, voordeel € 334.000. Daarnaast waren er diverse
inkomsten, voordeel € 93.000. Deze voordelen leiden tot een lager bijdrage van de gemeenten
op dit programma.
Daarnaast is er sprake van gedeeltelijke vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren,
voordeel € 121.000. De direct aan het programma toegerekende uitvoeringskosten zijn lager
dan begroot door minder gemaakte uren, voordeel € 741.000.
Behaalde resultaten
Werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt
Werkzoekenden met een korte(re) afstand tot de arbeidsmarkt zijn geholpen om zo snel als
mogelijk (weer) een betaalde baan te aanvaarden.
De totale uitstroom in 2018 is in totaal 509 personen. Hiervan
 was er 224 maal sprake van werkaanvaarding in loondienst;
 gingen 48 personen naar een opleiding met studiefinanciering;
 en zijn 9 werkzoekenden uitgestroomd als zelfstandig ondernemer.
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De overige 228 uitkeringsgerechtigden zijn uitgestroomd als gevolg van niet door SDOA te
beïnvloeden redenen, zoals bijvoorbeeld verhuizing of het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd.
Het WSPA is voor een groot deel verantwoordelijk voor het realiseren van de uitstroom. Zij
realiseerden 240 plaatsingen op betaald werk inclusief proefplaatsingen. Ook zijn er 165
onbetaalde werkervaringsplaatsen gecreëerd.
Werken moet lonen. Daarom worden de wettelijke mogelijkheden gebruikt om (tijdelijk) een
deel van de inkomsten niet in mindering te brengen op de uitkering, maar deze “vrij te laten”.
Vooral voor hen die niet in staat zijn boven de uitkeringsnormen inkomsten uit werk krijgen is
dit een extra stimulans werk te vinden en ook te behouden.
De SDOA heeft een driedeling van het klantenbestand gemaakt. Alle uitkeringsgerechtigden van
de SDOA zijn onderverdeeld in de categorieen werk, perspectief of meedoen. Daarnaast zijn er
kansrijke beroepsbranches in kaart gebracht en de vraag op de arbeidsmarkt. Vanuit
vraaggericht werken vanuit de klant kan dan via de kortst mogelijke weg aansluiting worden
gevonden naar betaald werk.

Doel Nieuw Beschut Werk
Binnen de taakstelling geïndiceerde personen nieuw Beschut Werk plaatsen in een
zo regulier mogelijke werksetting op een passende functie.

Nieuw Beschut Werk
Voor personen met een grote begeleidingsbehoefte is vanaf 1 november 2018 het instrument
“nieuw Beschut Werk”. Door het Ministerie is een verplichte taakstelling opgelegd. Het UWV
geeft een advies nieuw Beschut Werk af aan personen die aan de criteria voldoen. De Sociale
Dienst geeft de indicatie nieuw Beschut Werk af. In 2018 zijn er 12 indicaties afgegeven. Negen
personen hebben in 2018 een dienstverband nieuw Beschut werk aanvaard, drie personen zijn
gestart met een voortraject die toeleidt naar aanvaarding van een dienstverband nieuw Beschut
Werk.

De taakstelling en de realisatiecijfers worden berekend op een fte van een 31-urige werkweek.
Doordat de eerste dienstverbanden zijn ingegaan per 1 november 2018 is de realisatie
gebaseerd op het gemiddelde van twee maanden. De gemiddeld arbeidstijd van de
dienstverbanden bedraagt 19,6 uur per week, deze varieert van 12 uur tot 32 uur.
De Sociale Dienst draagt zorg voor een goede plaatsing van de medewerkers Beschut Werk. De
dienstverbanden zijn tijdelijk ondergebracht bij SWB Midden Twente c.q. Stichting SWB Beschut.
Deze stichting is dan ook tijdelijk formeel werkgever.
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Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst heeft de opdracht gegeven om in het eerste
kwartaal 2019 uit te werken welke rechtsvorm het meest geschikt is om de dienstverbanden
Beschut Werk structureel onder te brengen.
De saldi van uitgaven en inkomsten van Nieuw Beschut Werk per gemeente staan hieronder
weergegeven. De begroting was gebaseerd op volledige invulling van de taakstelling. Hieraan
kon geen volledige invulling worden gegeven door de start per 1 november 2018 en doordat het
aantal geïndiceerde personen lager ligt dan de taakstelling.
x € 1.000

Begroot

Realisatie

82
45
50

8
6
1

Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk

Gemeenten ontvangen achteraf op basis van daadwerkelijk gerealiseerde beschut werkplekken
eenmalig maximaal € 3.000,- extra per gerealiseerde beschut werkplek per jaar. De exacte
hoogte wordt in de meicirculaire volgend op het verslagjaar bekend gemaakt. De
bonusbedragen voor de in 2018 gerealiseerde beschutte werkplekken worden in 2019 aan de
gemeenten uitgekeerd.
Pilot Sociale Dienst – Werkbaan Oost
De pilot bestaat uit het aanbieden van tijdelijk betaald deeltijdwerk bij Werkbaan Oost voor
personen uit de Participatiedoelgroep. Dit als middel om de afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt te verkleinen. Vanaf juli 2018 is aan 13 personen een aanbod gedaan. Drie
personen hebben voorafgaand aan de start van de werkzaamheden elders regulier werk
aanvaard, zes personen zijn tijdens het dienstverband uitgestroomd.
Projecten, subsidies en scholing
In 2018 werden alle klanten van de SDOA ingedeeld in de doelgroepen werk, perspectief of
meedoen. Dit om ervoor te zorgen dat iedere inwoner, binnen zijn mogelijkheden, participeert
naar vermogen. Onder de categorie werk worden klanten ingedeeld die direct aan het werk
kunnen. De categorie perspectief is voor klanten bij wie werk op termijn mogelijk is na het
inzetten van een traject of werkervaringsplek. Klanten die in de categorie meedoen zijn
ingedeeld hebben nog een te grote afstand tot de arbeidsmarkt om te kunnen gaan werken of
deel te nemen aan een traject, zij worden begeleid naar vrijwilligerswerk of andere
georganiseerde activiteiten.
Voor een goede aansluiting op de vraag van de arbeidsmarkt is het klantenbestand uit de
categorie werk en perspectief ingedeeld in acht verschillende kansrijke branches: productie,
horeca, techniek, bouw, logistiek, zorg, groen en schoonmaak. Binnen de SDOA worden
verschillende trajecten ontwikkeld waarbij ook de mogelijkheden tot het volgen van cursussen
en/of opleidingen ingezet worden.
Er is samenwerking met het Regionale Meld- en Coordinatiepunt (RMC) om werkloosheid onder
jongeren tot 27 jaar te minimaliseren. Deze jongeren zijn in beeld. Hierop wordt gericht actie
ingezet om deze jongeren te begeleiden naar richting school, werk of een andere manier van
(hulpverlenings-)traject. Ook is er een nauwe samenwerking met PRO/VSO scholen. In 2018 is
het Regionaal actieplan Achterhoekse jongeren van start gegaan. Vanuit SDOA zal er een
jobcoach worden aangesteld die kwetsbare jongeren vanuit hun opleiding naar stage en werk
begeleiden en hen ook tijdens dit traject zullen ondersteunen.
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Binnen SDOA zijn drie proeftuinen van start gegaan met als doel om onze dienstverlening verder
te professionaliseren. De Proeftuin Service Unit, de Proeftuin intake en de Proeftuin werken
vanuit de bedoeling van de wet. De Proeftuin Service Unit is erop gericht om efficiënter en
eenduidiger te gaan werken als SDOA. De Proeftuin intake heeft het intakeproces geanalyseerd,
met als doel het intakeproces te verbeteren en te vereenvoudigen waar mogelijk. In de
Proeftuin werken vanuit de bedoeling van de wet staat integraal werken centraal. Er is een
afwegingskader ontwikkeld.

Doel Wsw
Wsw-medewerkers detacheren in een zo regulier mogelijke werkomgeving

Het doel van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is om medewerkers in een zo regulier
mogelijke werkomgeving werkzaamheden te laten verrichten. Een reguliere werkgever kan een
Wsw-medewerker in dienst nemen en hiervoor een subsidie ontvangen. Deze constructie heet
“Begeleid Werken Wsw”. De klantmanager van SDOA en de accountmanager WSPA biedt
begeleiding aan de werknemer en werkgever. Een grote groep Wsw-medewerkers zijn individueel
of in groepsverband gedetacheerd bij een werkgever. De Wsw-medewerkers zijn in dienst van de
gemeenten en worden in samenwerking met het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA) en
medewerkers van SDOA gematcht en vervolgens begeleid op de werkplek. Wsw-medewerkers
die niet in een reguliere omgeving kunnen werken zijn geplaatst in een beschermde
werkomgeving bij Werkbaan Oost of bij een van de verschillende sociale werkbedrijven in
Winterswijk en Berkelland. Soms neemt het arbeidsvermogen van een medewerker structureel af,
zonder dat er sprake is van een ziekte. Voor hen wordt een passende oplossing gezocht in
samenwerking met zorgaanbieders die arbeidsmatige dagbesteding kunnen aanbieden.

Totaal begeleiding
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Haaksbergen/SWB
Laborijn
Totaal

31-12-2017 Verlenging
190
16
173
7
176
33
30
3
151
1
720
60

Nieuw
105
48
61
0
4
218

% van
Einde 31-12-2018 totaal SW
-102
193 73%
-46
175 65%
-55
182 70%
-17
13
-60
95
-280
658

Eind 2018 waren er 27 personen in dienst bij een reguliere werkgever met loonkostensubsidie
in het kader van Begeleid Werken. Door de medewerkers van SDOA worden 534 gedetacheerde
Wsw-medewerkers begeleid. Sommige gedetacheerde medewerkers werken bij meerdere
inleners (totaal aantal plaatsingen 550). Het aantal individuele plaatsingen is op peil geleven,
het aantal groepsdetacheringen is gedaald. Deze daling is het gevolg van de keuze van
Haaksbergen en Laborijn om de medewerkers groenvoorziening elders te detacheren.
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Vanuit Werkbaan Oost heeft SDOA 39 Wsw-medewerkers in samenwerking met WSPAgeplaatst in een detachering. Er zijn 18 Wsw-medewerkers na beëindiging van een detachering
ingestroomd bij Werkbaan Oost.
Eind 2018 werken 29 Wsw-medewerkers - die structureel zijn aangewezen op werk in een
beschermde werkomgeving - in hun eigen woonomgeving. Zij zijn geplaatst bij sociale
ondernemingen (Berkelland 25 personen en Winterswijk 4 personen).
Het percentage actuele Individuele Ontwikkelplannen (IOP’s) van de gedetacheerde
medewerkers van SDOA is 79.5%, de lokaal geplaatste Wsw-medewerker is 82.8%. In 2019 is
het actualiseren en het verhogen van het percentage actuele IOP’s een belangrijk speerpunt.
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IV.

PROGRAMMA INKOMEN

Met het programma Inkomen wordt een minimaal niveau van inkomen gerealiseerd voor
huishoudens die dat (echt) nodig hebben. Door de inwoners meer te laten participeren, wordt
de zelfredzaamheid vergroot, en op den duur, de afhankelijkheid van een uitkering verkleind.

Doel Programma inkomen:
de financiële zelfstandigheid van uitkeringsgerechtigden bevorderen en de
uitkeringsafhankelijkheid verkleinen.

Operationele doelstellingen:
1. Tijdige afhandeling van inkomensaanvragen en bijzondere bijstand;
2. Voorkomen van beroep op Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen;
3. Voorkomen van fraude door hoogwaardig handhaven (Terugvordering teveel / ten
onrechte verstrekte uitkering);
4. Tijdig verstrekken van de uitkering;
5. Financiële fouten beneden 0,5%.
6. Terugvordering teveel / ten onrechte verstrekte uitkering;
7. Tijdige afhandeling van aanvragen door het ROZ (Bbz);
8. Bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst (ROZ) worden nageleefd;
9. Halfjaarlijkse managementrapportage geeft duidelijk zicht op de ontwikkelingen in de
gemeente met betrekking tot zelfstandig ondernemerschap.
Realisatie gestelde doelen
Onderwerp
1. Tijdige afhandeling van
aanvragen

Resultaat
Er zijn geen achterstanden. Aanvragen zijn binnen de
termijn van de Algemene wet Bestuursrecht afgehandeld.

2.

Er is geen beroep gedaan op de Wet Dwangsom, alle
beslissingen zijn tijdig genomen

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Voorkomen van beroep op
Wet Dwangsom bij niet tijdig
beslissen
Voorkomen van fraude door
hoogwaardig handhaven
(Terugvordering teveel / ten
onrechte verstrekte uitkering)
Tijdig verstrekken van de
uitkering
Financiële fouten beneden
0,5%
Terugvordering teveel / ten
onrechte verstrekte uitkering

Tijdige afhandeling van
aanvragen (Bbz)
Bepalingen van de
samenwerkingsovereenkomst
(ROZ) worden nageleefd

Er zijn 2 financiële fouten geconstateerd tijdens de interne
controle.
In beide gevallen: Afwijzing had een toekenning moeten
zijn.
Er zijn geen achterstanden. Aanvragen zijn binnen de
termijn van de Algemene wet Bestuursrecht afgehandeld.

Er zijn 2 financiële fouten geconstateerd tijdens de interne
controle.
In beide gevallen: Afwijzing had een toekenning moeten
zijn.
Het ROZ zorgt voor een tijdige afhandeling van de
aanvragen.
Er zijn periodieke afspraken.
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Onderwerp
9. Halfjaarlijkse
managementrapportage geeft
duidelijk zicht op de
ontwikkelingen in de
gemeente met betrekking tot
zelfstandig ondernemerschap

Resultaat
Er wordt per kwartaal een rapportage opgeleverd.

Wat heeft het gekost
Programma
Inkomen
Baten
Lasten
Saldo baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting Begroting na Rekening Afwijking
primitief
wijzigingen
2018
-25.213
25.213
0
0
0
0

-22.487
22.487
0
0
0
0

-23.116
23.224
108
0
0
108

-629
737
108
0
0
108

De uitkeringslasten 2018 zijn € 969.000 hoger dan geraamd.
In de begroting hebben we de raming bepaald op: aantal uitkeringsgerechtigden maal een
gemiddeld uitkeringsbedrag van € 13.000 per jaar.
Eind 2018 hebben we geconstateerd dat in het aantal uitkeringsgerechtigden de mensen met
langdurige loonkostensubsidie ontbreken. Hierdoor is in de ramingen nog geen rekening
gehouden met deze kosten.
Het werkelijke gemiddelde uitkeringsbedrag is € 500 hoger en komt uit op € 13.500.
In de Tweede Bestuursrapportage is vanwege de toenemende uitstroom de raming bijgesteld. In
de begrotingswijziging bij deze rapportage is bij de gemeente Winterswijk als wijziging het
totaalbedrag van de bijstelling, groot € 283.000,opgenomen in plaats van de gewenste bijstelling
van € 24.000.
De lasten IOAW en IOAZ zijn lager dan geraamd.
Ondanks dat de lasten hoger zijn dan geraamd zijn de lasten lager dan het door het rijk
toegekende buig budget 2018.
Omdat de omvang van de uitstaande BBZ leningen af neemt zijn er minder inkomsten uit
aflossing. Tevens zijn de uitgaven voor nieuwe leningen en levensonderhoud bestaande
ondernemers lager waardoor er per saldo een voordeel is van € 232.000.
De direct aan het programma toegerekende uitvoeringskosten zijn hoger dan begroot door
meer gemaakte uren, nadeel € 107.000.
Behaalde resultaten
SDOA verstrekt alleen inkomen aan inwoners die dat echt nodig hebben. Van de 448 in 2018
afgehandelde aanvragen hebben 380 aanvragen tot een uitkering geleid. Van de aanvragen
heeft 15% niet geleid tot een uitkering. In 2017 was dit 36%.
Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2018 met 7,6% gedaald tot 1.478 uitkeringsdossiers.
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Berkelland
31-12-2017 31-12-2018
605
526
45
42
650
568

PW-I
IOAW/Z
Totaal uitkeringen

Oost Gelre
31-12-2017 31-12-2018
307
290
25
22
332
312

Winterswijk
31-12-2017 31-12-2018
571
558
46
40
617
598

Totaal
31-12-2017 31-12-2018
1.483
1.374
116
104
1.599
1.478

Waarvan statushouders

110

62

58

46

73

86

241

194

Langdurige loonkostensubsidie
Beschut werk
Totaal klanten

38
0
688

58
5
631

13
0
345

21
3
336

18
0
635

26
1
625

69
0
1.668

105
9
1.592

Het totale bestand is met 121 uitkeringsgerechtigden gedaald.
Per gemeente was de in- en uitstroom als volgt:

Instroom
Uitstroom
Mutatie 2018

Berkelland
142
-224
-82

Oost Gelre
92
-112
-20

Winterswijk
154
-173
-19

Totaal
388
-509
-121

De instroom werd vooral veroorzaakt door ontslagwerkloosheid, het aflopen van de WWuitkering, beëindiging van relaties, verhuizingen en de vestiging van statushouders in de
gemeenten. De uitstroom is vooral gerealiseerd door uitstroom naar werk, studie, verhuizing
buiten de gemeenten en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook het starten van
een eigen bedrijf was een reden tot uitstroom.
De gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen gemeenten (buig) die de gemeenten van het
rijk ontvangen was voor de gemeente Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk ruim voldoende.
Doel ROZ
Door uitbesteding aan het Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ) Twente
zorgdragen voor een hoogwaardige en weinig kwetsbare uitvoering van het besluit.

ROZ
Zelfstandigen kunnen voor adviezen en kredieten en inkomensaanvullingen bij het Regionaal
Orgaan Zelfstandigen (ROZ) Twente terecht. Dit geldt ook voor de begeleiding voor startende
ondernemers.
Vanwege de aanhoudende economische groei nam het beroep op de dienstverlening af.
Desalniettemin waren er in 2018 in totaal 46 nieuwe klanten die aan het ROZ advies of
financiële hulp vroegen. Daarnaast hebben 56 inwonersstartersadviezen ingewonnen en 36
ondernemers hebben om inkomensondersteuning gevraagd in de vorm van een
inkomensaanvulling of een kredietaanvraag. In 2018 heeft het ROZ 20 nieuwe verzoeken van
(ex-)ondernemers om schuldhulpverlening ontvangen, waarvan in 19 situaties deze zijn
afgerond.

Doel handhaving
Het doel van handhaving is een structurele, zowel preventieve als repressieve,
aanpak van fraude. De nadruk ligt op het preventief voorkomen van fraude.
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Handhaving
Handhaven is het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van een uitkering, maar ook
hettoezien op het naleven van voorwaarden die aan een uitkering verbonden zijn. Wanneer
regels niet worden nageleefd, dan wordt er gehandhaafd om het draagvlak van
maatschappelijke solidariteit te behouden. De medewerkers van de afdeling Preventie en
Handhaving focust zich op preventief handhaven, het voorkomen van oneigenlijk gebruik.
Voorlichting, communicatie enlaagdrempeligheid spelen hierbij een grote rol.

Administratieve boete
Afstemmingen

Berkelland
23

Oost Gelre
2

Winterswijk
19

Totaal
44

21

12

21

54

In de tabel is af te lezen dat er aan de inwoners van de gemeente Berkelland 23 boetes zijn
opgelegd, in Oost Gelre 2 en in Winterswijk 19 administratieve boetes. Tevens zijn er 21
afstemmingen aan klanten in de gemeente Berkelland opgelegd, 12 afstemmingen aan klanten
in Oost Gelre en 21 aan klanten uit Winterswijk. Een kanttekening hierbij is dat gemeente Oost
Gelre minder bijstandsgerechtigden heeft ten opzichte van de gemeente Berkelland en
gemeente Winterswijk.
De collectieve zorgverzekering is bedoeld als vangnet voor inwoners die door beperkte
financiële middelen geen of beperkte toegang hebben tot de benodigde zorg. In 2018 is het
gebruik van de CZV getoetst op rechtmatigheid. Polissen van inwoners die onrechtmatig gebruik
maakten van deze voorziening zijn afgemeld voor de collectiviteitspolis bij de verzekeraar, net
als inwoners die overleden of verhuisd zijn. Inwoners die zijn afgemeld voor de
collectiviteitspolis, blijven verzekerd bij de huidige verzekeraar. Van de 2308 polissen, zijn er 202
beëindigd wegens onrechtmatig gebruik en 80 polissen beëindigd wegens verhuizing of
overlijden.
Een bestuurlijke boete wordt opgelegd wanneer klanten de inlichtingenplicht schenden. Sinds
2018 zijn de mogelijkheden verruimd. Nu kan er ook een waarschuwing bestuurlijke boete
gegeven worden. Er is een verdeling gemaakt per soort overtreding en de daarbij horende
boete, afhankelijk van de mate van schuld. Tevens is er de mogelijkheid om onder voorwaarden
de bestuurlijke boete geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden bij medewerking aan een
schuldregeling. Bij vermoedelijke fraude van meer dan € 50.000 wordt er aangifte gedaan bij het
Openbaar Ministerie, de rechter legt dan een straf op.
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V.

PROGRAMMA ONDERSTEUNING

Doel programma ondersteuning
Inwoners op een waardige manier deel te laten nemen aan de maatschappij om
sociaal isolement te voorkomen of tegen te gaan.

D
e
D
De SDOA heeft als doel om inwoners overzichtelijk en op een laagdrempelige manier informatie
aan te bieden. Dit blijft een uitdaging die coninue aandacht verdient. Naast mondelinge
informatie worden er nieuwsbrieven, persberichten en flyers ingezet om inwoners en
ketenpartners zoals de sociale wijkteams actief te informeren. Ook wordt de inzet en het
gebruik van de digitale mogelijkheden en sociale media bekeken en waar nodig toegepast.
Operationele doelstellingen:
1. Voorlichting geven aan inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk over de
mogelijkheden voor verbetering aan hun financiële of sociale situatie;
2. Een goede website behoort eveneens bij goede voorlichting. De informatie op de SDOA
website is actueel en snel en makkelijk te vinden.
3. Zorgen voor gunstige (zorg)polisvoorwaarden voor minima met behulp van een collectieve
aanvullende zorgverzekering.
4. Inzetten van formulierenbrigades in alle drie de gemeenten, waarbij zoveel mogelijk gebruik
wordt gemaakt van binnen die gemeenten bestaande structuren;
5. Beperking gebruik van producten van de Stadsbank (bij iedere rekening wordt na een jaar
gekeken of het nodig is deze aan te houden);
6. Loket Stadsbank zoveel mogelijk op afspraak op locatie in gemeentekantoor van iedere
gemeente;
7. Een cliëntenraad waarin de ervaringsdeskundigen in grote meerderheid lid zijn.
Realisatie gestelde doelen
Onderwerp
1. Voorlichting geven
2. Goede website

3.

4.
5.

6.
7.

Gunstige
polisvoorwaarden
collectieve
zorgverzekering
Formulierenbrigade per
gemeente
Beperk gebruik van
producten van de
Stadsbank
Loket Stadsbank zoveel
mogelijk op locatie
Meerderheid
cliëntenraad is
ervaringsdeskundigen

Resultaat
Er is door klantmanagers voorlichting gegeven in de gemeenten.
Op de website zijn sinds 2018 ook de actuele beleidsregels van de
SDOA te vinden, daarnaast is de website toegankelijk gemaakt voor
slechtzienden
Inwoners met een laag inkomen kunnen gebruik maken van een
gunstige lagere premie van de zorgverzekering.

In de drie gemeenten zijn formulierenbrigades in diverse vormen
aanwezig
Inwoners maken nog steeds gebruik van de diensten van de
Stadsbank, de budgetten zijn daarnaast licht gestegen in 2018.
Consulenten van de Stadsbank werken op locaties in de SDOAgemeenten.
Een grote meerderheid van de cliëntenraad bestaat uit
ervaringsdeskundigen.
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Wat heeft het gekost
Programma
Ondersteuning
Baten
Lasten
Saldo baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting Begroting na Rekening Afwijking
primitief
wijzigingen
2018
-4.961
4.961
0
0
0
0

-4.357
4.357
0
0
0
0

-4.160
4.219
59
0
0
59

197
-138
59
0
0
59

De inkomsten uit terugvordering zijn lager dan begroot en lager dan voorgaande jaren. Dit heeft
te maken met de omzetting van de overbruggingsuitkering van leenbijstand naar bijstand om
niet en minder verstrekte voorschotten op leningen stadsbank.
Daarnaast hebben we op basis van het meerjarig gemiddelde van ontvangsten uit
terugvordering de voorziening dubieuze debiteuren moeten verhogen, totaal nadeel
€ 182.000 . Dit wordt gecompenseerd doordat de uitgaven bijzonder bijstand ook lager zijn,
voordeel € 203.000.
De direct aan het programma toegerekende uitvoeringskosten zijn hoger dan begroot door
meer gemaakte uren, nadeel € 59.000.
Resultaat
Door het Dagelijks Bestuur van de SDOA is besloten dat gestart mag worden met een
aanbestedingsprocedure van een meedoenapplicatie per 2020. Dit is een applicatie waar
inwoners van de drie gemeenten met behulp van puntentoekenning vergoedingen vanuit het
minimabeleid kunnen ‘aanschaffen’. De webapplicatie is een hulpmiddel om de bestaande
huidige minimaregelingen zoveel mogelijk digitaal af te handelen. Voor elke regeling kan
gekozen worden voor natura (een aanbod in de webwinkel), declaratie (terugbetaling een de
inwoner op basis van een betaalbewijs) of doorverwijzing naar een andere website (bijvoorbeeld
gezondverzekerd.nl). De inwoner kan zich digitaal aanmelden via de webwinkel. Inwoners die
(nog) niet digitaal vaardig zijn worden geholpen. De sociale wijkteams en
vrijwilligersorganisaties zullen betrokken worden bij de introductie.
Met het minimabeleid worden huishoudens (voornamelijk kinderen) gestimuleerd om deel te
nemen aan de samenleving. Met deze financiële stimulans wordt voornamelijk ingezet op het
bereikbaar maken van verenigingsactiviteiten en school-gerelateerde activiteiten.
Hieronder een overzicht van de afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand, minimabeleid en
individuele inkomenstoeslag 2018:
Aanvragen
Toegekend
Niet toegekend
2017
2018
2017
2018
2017
2018
Berkelland
984
820
726
495
258
325
Oost Gelre
602
471
462
302
140
169
Winterswijk
937
767
671
502
266
265
Totaal
2.523
2.058
1.859
1.299
664
759

Doel schuldhulpverlening
Het verbeteren van de financiële stabiliteit en financiële zelfredzaamheid van
inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
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Schuldhulpverlening / Stadsbank
Inwoners met schulden hebben veelal een lage maatschappelijke participatie. Mede hierdoor
zet de SDOA in op het verbeteren van de financiële stabiliteit en financiële zelfredzaamheid van
inwoners binnen de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Met de inzet van vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas en Schuldhulp op Maat ontvangen
inwoners ondersteuning bij het beheersen van schulden met als doel het verbeteren van de
financiële zelfredzaamheid. Binnen gemeenten zijn er inloopspreekuren waar de
formulierenbrigade zit en is de Stadsbank gestructureerd aanwezig voor financiële vragen.
De SDOA heeft vooral een signaleringsfunctie op het gebied van schulden. Wanneer er bij een
inwoner schulden worden geconstateerd dan wordt er doorverwezen naar de SON. De
Stadsbank voert de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uit voor de gemeenten Berkelland,
Oost Gelre en Winterswijk. Wanneer er sprake is van meervoudige problematiek, dan wordt er
veelal doorverwezen naar een sociaal wijkteam.
Voor inwoners met schulden zijn er verschillende regelingen en ondersteuning waar zij
aanspraak op kunnen maken. Het is belangrijk dat inwoners hiervan op de hoogte zijn zodat zij
gebruik kunnen maken van deze regelingen en een traject kunnen starten.
Trajecten 2018 reguliere bewindvoerders
Berkelland

134

Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

76
190
400

Trajecten
Stadsbank 2018

Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

Opstart
budgetbeheer

Budget Beheer
Rekening (BBR)

Bemiddeling
schuldregeling

3
2
5
10

135
88
204
427

4
1
2
7

Verklaring Wet
schuldsanering
natuurlijke
personen (Wsnp)
2
1
1
4

Doel cliëntenparticipatie
Het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij het beleidsproces van de
gemeente

Cliëntenparticipatie
Zowel door de Regionale Cliëntenraad Participatiewet als door de Wsw-raad is actief
geadviseerd op het voorgenomen beleid vanuit het perspectief als ervaringskundige. De SDOA
onderstreept dat beleid beter wordt door inspraak en tegenspraak vanuit de groep die het
beleid betreft.
In overeenstemming met de Wsw-raad is besloten de activiteiten te beëindigen. Door het
werkgeverschap van de gemeenten komt een deel van de activiteiten overeen met de
activiteiten van de Onderdelencommissies van de Ondernemersraad. De overige activiteiten
zoals het borgen van de belangenbehartiging van personen die voorheen Wsw-geïndiceerd
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waren wordt door de Cliëntenraad Participatiewet gedaan. Om die reden is met ingang van 1
januari 2019 de Cliëntenraad WSW opgeheven.

Doel huisvesting
Het voorzien in huisvesting (artikel 60b Huisvestingswet) van
verblijfsgerechtigden voor de drie gemeenten overeenkomstig de voor die
gemeenten geldende taakstelling.

Huisvesting van verblijfsgerechtigden
De Sociale Dienst ontvangt namens de drie gemeenten vanuit het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA) de naam van de statushouder die gekoppeld is aan één van de drie
gemeenten. De Sociale Dienst stelt daarna de ketenpartners zoals de woningbouwvereniging en
de begeleiding van de statushouders op de hoogte.
Het verplichte minimale aantal te vestigen statushouders per gemeente is vastgelegd in een
taakstelling. De taakstelling voor alle drie gemeenten is niet gerealiseerd. Eén van de oorzaken is
het niet beschikbaar hebben van geschikte huisvesting voor grote gezinnen die op de wachtlijst
staan. De woningcooperaties zijn afhankelijk van de woningwisselingen van de huurders. Eind
december zijn er nog personen van de wachtlijst geplaatst die niet in de taakstelling 2018
meetellen.
In 2018 zijn er 75 statushouders in de drie gemeenten gehuisvest (bron: TVS 8-1-2019). Aan
gehuisveste statushouders van 16 jaar of ouderis een traject maatschappelijke begeleiding
aangeboden. Het traject wordt verzorgd door Vluchtelingenwerk Oost Nederland voor de
gemeenten Winterswijk en Oost Gelre en door Interbeek in gemeente Berkelland.
In Berkelland werden er 27 personen gehuisvest, 12 personen minder dan de taakstelling.
In Oost Gelre werden er 25 personen gehuisvest, 6 personen minder dan de taakstelling.
In Winterswijk werden er 21 personen gehuisvest, 4 personen minder dan de taakstelling.
Aan de statushouders zijn vrijwilligers gekoppeld. Deze vrijwilligers zijn het eerste
aanspreekpunt voor de statushouders als aanvulling op de proffesionele maatschappelijke
begeleiding die zij de eerste acht maanden ontvangen. De statushouders volgen een
inburgeringsprogramma en ondertekenen een Participatieverklaring. Elke gemeente ontwikkelt
activiteiten om deze nieuwe bewoners te laten participeren.
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VI.

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN

De Sociale Dienst Oost Achterhoek verkrijgt haar inkomsten vooral uit de bijdragen van de
deelnemende gemeenten.
De bijdragen van de gemeenten in de direct aan de programma’s toe terekenen bedrijfsvoering
(uitvoeringskosten) worden als baten op de betreffende programma’s geraamd en
verantwoord.
De algemene baten en lasten en de niet direct aan de programma’s toe te rekenen
bedrijfsvoeringskosten, overhead, worden op dit programma geraamd en verantwoord.
De andere gemeentelijke bijdragen worden bij het betreffende programma geraamd en
verantwoord.
De verdeling van de bedrijfsvoerings- en de algemene kosten vindt plaats op basis van de
afgesproken verdeelsleutel, zoals weergegeven op pagina 6.
Wat heeft het gekost
Programma
Begroting Begroting na Rekening Afwijking
Overhead en Algemene kosten primitief
wijzigingen
2018
Baten
Lasten
Saldo baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Gerealiseerd resultaat

-5.007
5.668
661
0
0
0

-5.031
5.667
636
0
0
0

-3.260
4.308
1.048
-1.759
143
-568

-1.771
1.359
-412
1.759
-143
568

Het nadeel aan de batenkant betreft de uitbetaling van het rekeningresultaat 2017 aan de
gemeenten.
De werkelijke kosten overhead zijn lager dan begroot. Op bladzijde 41 vindt u in de vorm van de
opbouw van het resultaat 2018 de integrale toelichting op de overhead en directe
uitvoeringskosten.
De onttrekking reserves betreft de uitbetaling van het rekeningresultaat 2017 en eenmalige
kosten ICT, € 5.000. De toevoeging betreft de toevoeging aan de bestemmingsreserve
Doorontwikkeling organisatie.
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VII.

BELEIDSINDICATOREN

Onderstaand een opgave van de beleidsindicatoren.
Nr Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

1,2

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

1,1

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 0,10

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom
+ totale kosten inhuur externen

27,1%

Overhead

% van totale lasten

41,4%

26 6. Sociaal domein

Personen met een
bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners

28 6. Sociaal domein

Lopende reintgratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar

1
2
3
4
5

0. bestuur en
ondersteuning
0. bestuur en
ondersteuning
0. bestuur en
ondersteuning
0. bestuur en
ondersteuning
0. bestuur en
ondersteuning
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Waarde

Berkelland: 20,7
Oost Gelre: 17,7
Winterswijk: 33,3
Berkelland: 3,7
Oost Gelre: 2,6
Winterswijk: 4,7

VIII.

PARAGRAFEN

Algemeen
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen moeten
worden opgenomen in de jaarrekening. De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn niet
van toepassing voor de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Met verbonden partijen worden in het BBV privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties
bedoeld, waarin de Sociale Dienst Oost Achterhoek als gemeenschappelijke regeling een
bestuurlijk of financieel belang heeft. Bedoeld worden onder meer: deelnemingen in
vennootschappen, stichtingen en verenigingen. De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft deze
belangen niet, waardoor ook deze paragraaf niet van toepassing is.
De volgende paragrafen worden achtereenvolgens behandeld:
1.
Financiering
2.
Bedrijfsvoering
3.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.
Onderhoud Kapitaalgoederen
1.
Financiering
De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) verplicht de gemeenschappelijke regeling om
richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico’s die daaraan
verbonden zijn. Wij volgen het treasurystatuut van de gemeente Berkelland.
Treasuryfunctie
De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende diensten die de gemeente
Berkelland voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek verricht.
Risicobeheer
Om de risico’s eenvoudig te beheersen zal de Sociale Dienst Oost Achterhoek alleen gelden
uitzetten bij en aantrekken van de gemeente Berkelland tegen gangbare marktconforme
condities.
De voorschotnota’s voor de bijdrage van de gemeenten worden afgestemd op de geldstromen
binnen de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Kasgeldlimiet en renterisiconorm
In 2018 had de Sociale Dienst geen kort lopende en langlopende leningen. De kasgeldlimiet en
de renterisoconorm zijn daarom niet van toepassing.

2.

Bedrijfsvoering

2.1 Personeel
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 , begin 2017, gingen we nog uit van een
stijging van het aantal klanten. Het werkelijke aantal klanten ultimo 2017 was lager dan de
aanname in de begroting 2018. Dit heeft er toe geleid dat we in de Eerste Bestuursrapportage
2018 konden melden dat we 9 fte aan formatie konden inleveren. Het inleveren van deze
formatie is soepel verlopen omdat we tijdig konden anticiperen op deze ontwikkeling. De
formatie bestond in 2018 uit 111 fte.
Binnen SDOA heeft een kleine structuurwijziging plaatsgevonden. De beleids- en
kwaliteitsfunctie zijn rechtstreeks onder de directeur geplaatst.
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Het kortdurend ziekteverzuim is ook in 2018 erg laag. Het totale ziekteverzuim ligt echter hoger
dan voorgaand jaar en wordt grotendeels gevormd door het langdurig verzuim. Het verzuim in
deze categorie is beperkt beïnvloedbaar.
Voor de bedrijfsgezondheidszorg koopt de Sociale Dienst ook de modules die gericht zijn op
voeding, bewegen en gezond gedrag in. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in een vroeg
stadium gebruik te maken van counseling, fysiotherapie of psychologische ondersteuning.
De gemeente Berkelland heeft ook in 2018 de ondersteunende diensten geleverd op het gebied
van personeel en organisatie, financiën, systeembeheer, communicatie en inkoop. In de
jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst worden afspraken vastgelegd en geëvalueerd.
2.2 Informatisering
In 2018 is een start gemaakt met de implementatie van Cognos. Deze applicatie moet de
organisatie verder ondersteunen in het op eenvoudige wijze verkrijgen van
(management)informatie. Binnen deze applicatie worden naast standaard overzichten ook
dashboards gebruikt, die de organisatie in staat stelt om realtime te sturen op processen en
resultaten.
Eind 2018 is een aanvang gemaakt met de inrichting van een app. Deze maakt het voor de
werkzoekenden op eenvoudige wijze inzicht krijgt in de beschikbare vacatures, bijeenkomsten
2.3 Automatisering
De applicatiebeheerders verzorgen de innovatie- en helpdeskfunctie voor zowel de
medewerkers van de Sociale Dienst als voor de WMO-afdelingen van de gemeenten. Er zijn
werkafspraken gemaakt rondom de planning en invoering van de nieuwe
SuitevoorhetSociaalDomein (SvhSD)-releases. SvhSD is het automatiseringssysteem van de
Sociale Dienst waarin de gegevens van de werkzoekenden worden vastgelegd. Dit jaar zijn er
nieuwe SvhSD-releases geïmplementeerd. Deze SvhSD-releases zijn noodzakelijk om uiteindelijk
het jaarwerk te kunnen draaien en de verantwoording naar het ministerie te kunnen leveren.
Naast de SvhSD ondersteunt applicatiebeheer het gebruik van de applicaties Compas en
CompetenSYS.
2.4 Organisatieontwikkeling
In 2018 zijn vier proeftuinen gestart voor de verdere professionalisering van onze
dienstverlening. Vanuit deze proeftuinen worden verbeteringen voorgesteld voor onze
processen. De proeftuinen zijn gericht op het verder verbeteren van het bieden van
maatwerkoplossingen, optimaliseren van de integrale samenwerking van SDOA met de
wijkteams van de gemeenten, het verder verbeteren en stroomlijnen van het intakeproces en
ten slotte het bereiken van efficiëncy slagen in administratieve processen. Binnen de
proeftuinen worden ideeën ontwikkeld en deze worden vervolgens eerst in de praktijk uitgetest.
Als de praktijktest positief uitpakt, dan wordt de herziene werkwijze integraal doorgevoerd. In
2019 zullen hiervan de eerste resultaten tot uitvoering worden gebracht.
Klachten en Bezwaar
Klachten
De Sociale Dienst heeft een eigen klachtenregeling. Op grond van de regeling kan de klant kan
kiezen om de klacht te laten afhandelen door de onafhankelijke klachtenbehandelaar van
Berkelland of de klacht te bespreken met de teamleider van de Sociale Dienst.
Indien de klacht behandeld wordt door de teamleider van de Sociale Dienst en de klant niet
tevreden is, kan de klant alsnog een klacht bij de onafhankelijke klachtenbehandelaar indienen.
In 2018 waren er in totaal 8 klachten. De klachten waren divers van aard zoals: functioneren van
een klantmanager, niet betalen vakantiegeld tot het korten van inkomsten en handelswijze bij
ziekte.
Hiervan zijn 3 klachten rechtstreeks bij de onafhankelijke klachtenbehandelaar ingediend en
afgehandeld. De overige 5 klachten zijn door middel van een gesprek met de teamleider
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opgepakt en 3 naar tevredenheid opgelost. Van deze klachten is er 1 persoon die 2 maal een
klacht heeft ingediend en een ander heeft 3 klachten ingediend. De klachten komen dus in
totaal van 5 personen. Uiteindelijk blijkt bij de klachten dat er veelal sprake is van een
onduidelijkheid in de communicatie of onbegrip met betrekking tot een handelswijze.
Al met al wederom een mooie score, gezien het grote aantal aanvragen bijzondere bijstand en
levensonderhoud.
Bezwaar
Indien werkzoekenden/aanvragers bijzondere bijstand het niet eens zijn met een besluit
kunnen ze een bezwaarschrift indienen bij de Commissie Bezwaarschriften. Dit is een
onafhankelijke commissie bestaande uit een voorzitter, twee leden en een ambtelijk secretaris.
De commissie brengt zelf een jaarlijks verslag uit.
In 2018 zijn er 93 bezwaarschriften ontvangen. Hiervan:
- zijn 33 bezwaarschriften ongegrond verklaard;
- zijn 4 gegrond verklaard;
- zijn 10 bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaard;
- is 1 bezwaarschrift deels niet ontvankelijk;
- is 1 bezwaarschrift tijdens de zitting ingetrokken en
- en 23 bezwaarschriften zijn door de indieners voorafgaand aan de behandeling in de
commissie ingetrokken. Deze bezwaarschriften zijn om diverse redenen ingetrokken.
Bijvoorbeeld doordat het bestreden besluit nogmaals werd toegelicht, of omdat via
heroverweging de Dienst tot een ander besluit kwam.
Aan het eind van 2018 waren er nog 21 bezwaarschriften in behandeling.
Er is , in vergelijking met 2017, een stijging te zien van het aantal bezwaarschriften. Nader
onderzoek zal moeten uitwijzen waar de stijging door wordt veroorzaakt.
2.5 Financieel beheer
2.5.1. Administratieve organisatie
De P&C-cyclus is zoveel mogelijk aangepast aan de cycli van de drie gemeenten. Aangezien de
Sociale Dienst een gemeenschappelijke regeling is, noodzaakt dit tot een relatief vroege
agendering van de begrotingen en bestuursrapportages. In het Ambtelijk Opdrachtgevers
Overleg is in 2018 met de drie gemeenten volop samengewerkt.
2.5.2. Interne Controle en Interne Processen
De interne controle (IC) Participatiewet heeft in 2018 driemaandelijks plaatsgevonden. Zoals het
hoort bij een Sociale Dienst zijn er geen bevindingen geconstateerd die de rechtmatigheid in
negatieve zin raken. De opbrengst van de IC wordt gelijk gebruikt om de werkprocessen nog
strakker te volgen en waar nodig extra scholing te geven. De uitkomsten van de IC waren ook in
2018 goed. Het werk van de nieuwe collega’s wordt getoetst door de afdeling Kwaliteit, totdat
ze voldoende score halen om zelf gemandateerd te kunnen werken.
2.6 Facilitaire dienstverlening
2.6.1. Gebouwen
De Sociale Dienst Oost Achterhoek kent twee locaties, het Stadhuis in Groenlo waar de
backoffice is gehuisvest en de frontoffice werkt vanuit het Loopbaanplein te Winterswijk. Beide
locaties worden door de Dienst gehuurd.
2.6.2. Post en Archief
Net als voorgaande jaren werd dagelijks de post vanuit de gemeenten en het Loopbaanplein
bezorgd bij de backoffice van de Sociale Dienst in Groenlo en vice versa.
De Sociale Dienst Oost Achterhoek beschikt over een archief in de frontoffice, het
Loopbaanplein.
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Daarnaast staan de personeelsdossiers bij de personeel- en salarisadministratie van de
gemeente Berkelland.
2.6.3. Inkoop
Waar nodig maakte de Sociale Dienst via de dienstverleningsovereenkomst gebruik van de
inkoopadviseur van Berkelland.
2.7. Externe processen
2.7.1. Externe ontwikkelingen: Economisch
De economische verbetering zijn duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt waar meer en meer
krapte ontstaat in de vraag naar gekwalificieerd personeel. Dit heeft ook een postief effect
gehad op de uitstroomcijfers van de Sociale Dienst. In 224 gevallen kon het uitkeringsdossier
worden gesloten vanwege aanvaarding van betaald werk en daarnaast zijn 9 gestart als
zelfstandige.
De instroom werd echter desondanks met name veroorzaakt door ontslagwerkloosheid (20%)
en het aflopen van de WW-uitkering (14%). Verder zien we bij de instroom vanuit de
zogenaamde nieuwe doelgroepen (die voorheen zouden instromen in de Wajong of de WSW) en
de vestiging van statushouders dat er langdurigere begeleiding nodig zal zijn.
2.7.2 Samenwerking met Werkgevers
De samenwerking met onze klanten, de werkgevers, in de regio is voor ons van groot belang.
Voor de Achterhoek is besloten dat de lokale werkgeversdienstverlening in de Oost Achterhoek
vanuit het Loopbaanplein zal plaatsvinden en in de West Achterhoek vanuit Doetinchem. Samen
vormen deze het Werkgeversservicepunt Achterhoek, een samenwerking tussen de Sociale
Dienst Oost Achterhoek, het UWV, Laborijn en de gemeenten Bronckhorst en Montferland.
De ervaring leert dat werkgevers content zijn met een “eigen” accountmanager van het
Werkgeversservicepunt. Vanuit het loopbaanplein werken de accountmanagers(-binnendienst)
in regionale teams per gemeente Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Ons werkgeversservicepunt ontzorgt de werkgevers waar mogelijk rondom plaatsingen van
werkzoekenden. Ook komen er andersoortige vragen bij de accountmanagers op het gebied van
vergoedingen, subsidies en omgang met betrekking tot het UWV.
2.7.3 Cliëntenraden
De Cliëntenraad Participatiewet en de Cliëntenraad WSW worden zo optimaal mogelijk
betrokken bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid. Zij
geven gevraagd en ongevraagd advies. De cliëntenraden hebben zich gepositioneerd als een
belangrijke gesprekspartner. In overeenstemming met de Wsw-raad is besloten de activiteiten
te beëindigen. Door de werkgeverschap van de gemeenten komen een deel van de activiteiten
overeen met de activiteiten van de Onderdelencommissies van de Ondernemersraad. De
overige activiteiten zoals het borgen van de belangenbehartiging van personen die voorheen
Wsw-geïndiceerd wordt door de Cliëntenraad Participatiewet gedaan. Om die reden is met
ingang van 1 januari 2019 de Cliëntenraad WSW opgeheven.
3.
Weerstandvermogen en risicobeheersing
Algemeen
Het weerstandvermogen is een buffer om ontwikkelingen waarmee geen rekening is gehouden
op te vangen. In algemene zin wordt het weerstandvermogen gevormd door de algemene
reserve en de stelpost onvoorzien.
Reservevorming
Het weerstandvermogen van de Sociale Dienst Oost Achterhoek was in 2018 nihil.
Het eigen vermogen van de Sociale Dienst Oost Achterhoek bestaat alleen uit geoormerkte
budgetten (bestemmingsreserves) die nog niet besteed zijn.
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In artikel 29 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek is
geregeld dat het algemeen bestuur een algemene reserve mag instellen waarin
exploitatieoverschotten tot een nader te bepalen bedrag gestort mogen worden.
Voor het functioneren van de Sociale Dienst Oost Achterhoek is het geen probleem als er geen
algemene reserve is, omdat in artikel 29 lid 4 ook is geregeld dat exploitatietekorten, indien
nodig, via een aanvullende bijdrage bij de deelnemende gemeenten in rekening worden
gebracht.
Overzicht onvoorzien
Het is verplicht om in de begroting een stelpost voor onvoorzienbare uitgaven op te nemen.
Begroting
Begroting 2018 stelpost onvoorzien
Inzet stelpost onvoorzien
Totaal

30

Begroting na
wijziging
30
30

Realisatie

0
0

In de begroting 2018 hebben we als onderdeel van de algemen baten en lasten een stelpost
voor onvoorzienbare uitgaven opgenomen van € 30.000. In 2018 is zijn geen uitgaven gedaan
die gedekt moeten worden uit deze stelpost.
Kengetallen
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen de volgende kengetallen moeten
worden opgenomen.
Kengetal

Jaarrekening 2018

Netto schuldquote

-235%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-235%

Solvabiliteitsratio

46%

Grondexploitatie

N.v.t.

Structurele exploitatieruimte

100%

Belastingcapaciteit

N.v.t.

Risico’s
Algemeen
Het risico voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek is feitelijk nihil omdat de drie gemeenten
uiteindelijk garant staan voor de bijdragen aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
4.
Onderhoud kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen zijn aankopen die een meerjarig gebruik dienen en we meestal aanduiden als
investeringen. Voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek betreft dit vooral de aanschaf van harden software, archiefkasten en kantoormeubilair.
Hieronder de afschrijvingstermijnen die voor deze kapitaalgoederen worden gehanteerd.
Omschrijving activum
ICT – hardware
ICT- technische software
ICT-overige software
Archiefkasten
Kantoormeubilair

afschrijvingstermijn
5 jaar
3 jaar
5 jaar
15 jaar
10 jaar
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Voor de afschrijvingsduur van de kredieten worden de genoemde afschrijvingstermijnen
gehanteerd.

5.
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
Het budgetrecht is een recht van het Algemeen Bestuur. Het budgetrecht van het Algemeen
Bestuur houdt in dat het Dagelijks Bestuur in principe alleen uitgaven mag doen en
verplichtingen mag aangaan na toestemming van het Algemeen Bestuur. Met de vaststelling van
de begroting en de begrotingswijzigingen geeft het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur
deze toestemming.
Begrotingsrechtmatigheid houdt in dat de uitgaven binnen de begrote budgetten moeten
blijven. Begrotingsoverschrijdingen worden door de accountant als onrechtmatig beschouwd.
Het komt voor dat uitgaven of inkomsten niet passen binnen de begroting. De uitgave of
inkomst is dan eigenlijk onrechtmatig. Het Algemeen Bestuur heeft de inkomst of uitgave niet
goedgekeurd. Toch zijn er uitgaven en inkomsten die niet binnen de begroting passen maar die
duidelijk wel rechtmatig zijn. In onderstaande tabel uit het Controleprotocol 2014 heeft het
algemeen bestuur aangegeven hoe de accountant hiermee moet omgaan.
Soort begrotingsafwijking

Rechtmatig/
Onrechtmatig

Kostenoverschrijdingen waar ook inkomsten voor binnenkomen.
Bijvoorbeeld extra kosten voor een project waar ook subsidie voor wordt
ontvangen. Als de inkomsten de uitgaven helemaal of voor een deel
dekken moet de accountant de overschrijding als rechtmatig beoordelen.

Rechtmatig

Kostenoverschrijdingen die niet op tijd konden worden gemeld en die
passen binnen het bestaande beleid. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij
een regeling die we hoe dan ook moeten uitvoeren. Ook kan het zo zijn
dat de overschrijding pas na het publiceren van de tweede
bestuursrapportage duidelijk wordt. In beide gevallen moet de
accountant de overschrijding als rechtmatig beoordelen.

Rechtmatig

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die
Onrechtmatig
(ten onrechte) niet tijdig zijn gemeld. Dit doet zich voor als tussentijds al
duidelijk is dat het bestaande budget niet toereikend is en dit niet gemeld
wordt. De accountant moet de overschrijding dan als onrechtmatig
beoordelen.
Kostenoverschrijdingen die niet passen binnen het bestaande beleid en
waarvoor geen begrotingsaanpassing is voorgesteld aan het Algemeen
Bestuur.

Onrechtmatig

Kostenoverschrijdingen die achteraf onrechtmatig blijken. Het gaat dan
om kosten waarbij achteraf door controle van derden (belastingdienst,
subsidieverstrekker) blijkt dat deze niet voor subsidie in aanmerking
komen of dat een te laag bedrag is afgedragen. Dit leidt tot minder
subsidie of een naheffing waardoor overschrijdingen ontstaan. Als dit
gedurende het begrotingsjaar wordt geconstateerd gelden de normale
regels. Wordt dit na het begrotingsjaar geconstateerd dan heeft dit geen

Rechtmatig
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Rechtmatig/
Onrechtmatig

Soort begrotingsafwijking

gevolgen voor de rechtmatigheid.
Kostenoverschrijdingen op investeringen. Dit leidt tot jarenlang hogere
Onrechtmatig
kapitaallasten. Voor de overschrijding van de investering gelden de
normale regels. De daaruit voortvloeiende hogere kapitaallasten zijn
rechtmatig. Deze worden in volgende begrotingen namelijk meegenomen.

Begrotingsoverschrijdingen die niet bij het Algemeen Bestuur bekend zijn beschouwt de
accountant als onrechtmatig. Daarom worden via deze paragraaf de overschrijdingen
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Na instemming van het Algemeen Bestuur met deze
overschrijdingen is er formeel geen sprake meer van overschrijdingen en
begrotingsonrechtmatigheid in het kader van de controleverklaring van de accountant.
Formeel is het voldoende om alleen de overschrijdingen aan de lastenkant te laten vaststellen
om deze alsnog als rechtmatig te laten beschouwen. Deze paragraaf omvat een overzicht van de
afwijkingen in de lasten tussen de begroting na wijzigingen en de werkelijke lasten.
De afwijkingen in de lasten kunnen in vier categoriën ingedeeld worden, te weten:
1.
2.
3.
4.

Compensatie door direct gerelateerde opbrengsten;
Passend binnen bestaand beleid;
Open einde regeling;
Overige.

Alleen het programma Inkomen laat een begrotingsoverschrijding zien, de overige programma’s
blijven binnen het begrote lasten niveau.
Programma

Inkomen

Begroting
na wijziging

Werkelijk
2018

Verschil

categorie

22.487

23.224

737

2/3

De lasten van het programma Inkomen liggen € 737.000 boven het niveau van de begroting na
wijziging. Deze overschrijding valt grotendeels (afgerond € 1,1 miljoen) binnen de open einde
regeling van de inkomensvoorziening. De gemiddelde uitkeringslast per uitkeringsgerechtigde
ligt hoger dan voorzien in de begroting.
Daarnaast is er een overschrijding ter hoogte van € 107.000 passend binnen het bestaande
beleid. Dit betreft de aan het programma Inkomen toe te rekenen directe uitvoeringkosten die
hoger liggen dan begroot. De totale uitvoeringskosten van de Sociale Dienst blijven ruim binnen
de begroting.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Bedragen x € 1.000
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut

Ultimo

Ultimo

2018

2017

104

171

104

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische
looptijd korter dan 1 jaar
- Overige vorderingen
Liquide middelen
- Banksaldi

171
104

171

10.527

13.168

5.523

579

3.241
1.763

10.688
1.901
1

1

Overlopende activa
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.942
2.942

23
23

0
0

Totaal vlottende activa

10.551

16.110

Totaal generaal

10.655

16.281

4.852

4.593

PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
- Gerealiseerd resultaat

0
2.977
1.875

0
2.839
1.754

Totaal vaste passiva

4.852

4.593

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
- Banksaldi
- Overige schulden

5.694

11.442

Overlopende passiva
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en
die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met
uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Totaal vlottende passiva
Totaal generaal

31

93
5.601

0
11.442
109

109

246

246
5.803

11.688

10.655

16.281

Borgstellingen en garantstellingen
Verstrekte borgstellingen
Verstrekte garantstellingen

32

1.003

1.167

0

0

33

Gerealiseerd resultaat

-47.556

0

Subtotaal mutatie reserves

5.668
47.557

-5.007
-47.556

0

500

-500

47.557

0

0

11.215
25.213
4.961

Lasten

-11.875
-25.213
-4.961

Onttrekkingen:
Programma Werk en activering
Programma Inkomen
Programma Ondersteuning
Programma Overhead en algemene
baten en lasten

Toevoegingen:
Programma Werk en activering
Programma Inkomen
Programma Ondersteuning
Programma Overhead en algemene
baten en lasten

Mutatie reserves

Programma Werk en activering
Programma Inkomen
Programma Ondersteuning
Programma WMO betalingen
(vervallen)
Programma Overhead en algemene
baten en lasten
Gerealiseerd saldo baten en lasten

Baten

Begroting primitief

1

0

0

0
0
0

0

0
0
0

661
1

0

-660
0
0

Saldo

-42.923

0

0

-5.031
-42.923

0

-11.048
-22.487
-4.357

Baten

42.923

0

0

5.667
42.923

0

10.412
22.487
4.357

Lasten

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

636
0

0

-636
0
0

Saldo

Begroting na wijzigingen

-43.282

-1.759

-1.759

-3.260
-41.523

0

-10.987
-23.116
-4.160

Baten

41.407

143

143

4.308
41.264

0

9.513
23.224
4.219

Lasten

Werkelijk 2018

-1.875

-1.616

-1.759

0
0
0

143

0
0
0

1.048
-259

0

-1.474
108
59

Saldo

1.875

1.616

1.759

0
0
0

-143

0
0
0

-412
259

0

838
-108
-59

Afwijking

PROGRAMMAREKENING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Inleiding
Deze jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
de nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico´s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden als last
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit
hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar
volume worden sommige personeelslasten echter toegerekend aan de periode waarin
uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende
verlofaanspraken.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt
geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De
referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar.
BALANS
ACTIVA
Materiële vaste activa met een economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in
de verwachte gebruiksduur.
Onder verkrijgingsprijs verstaan we de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
Onder vervaardigingsprijs verstaan we de aanschafkosten van de gebruikte grond- en
hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden
toegerekend.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn vastgesteld bij de begroting 2018 en zijn:
Omschrijving activum
ICT - hardware
ICT- technische software
ICT- overige software
Archiefkasten
Kantoormeubilair

afschrijvingstermijn
5 jaar
3 jaar
5 jaar
15 jaar
10 jaar

Het minimale bedrag dat wordt geactiveerd bedraagt € 20.000.
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa
De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte
oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis
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van de geschatte inningskansen. Bij deze inschatting is er vanuit praktisch oogpunt voor gekozen
om de afzonderlijke posten niet individueel maar gerangschikt naar ouderdom te beoordelen.
PASSIVA
Resultaatbepalingsgrondslagen
De exploitatielasten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek bestaan uit programmakosten en
bedrijfsvoering- en algemene kosten.
Er is geen sprake van een rechtstreeks risico voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek omdat de
drie deelnemende gemeenten uiteindelijk garant staan voor de bijdragen aan de Sociale Dienst
Oost Achterhoek.
De programmakosten, met uitzondering van de toegerekende bedrijfsvoeringskosten, worden
één op één door de gemeenten vergoed.
De verdeling van de bedrijfsvoering- en algemene kosten vindt plaats op basis van de
afgesproken verdeelsleutel, zoals weergegeven op pagina 6.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overlopende passiva
Deze passiva worden tegen de nominale waarde opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS
(alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro’s tenzij anders aangegeven)
ACTIVA
Materiële vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met
economisch nut weer.
Rubriek

Machines,
apparaten en
installaties
Overige
materiële
vaste activa
Totalen

Boekwaarde
31-12-2017

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen
van
derden

Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2018

111

0

0

59

0

0

52

60

0

0

8

0

0

52

171

0

0

67

0

0

104

Toelichting:
Machines, apparaten en installaties:
Betreffen uitgaven op het gebied van ICT en Paternosterkasten.
Overige materiële vaste activa:
Betreffen uitgaven op het gebied van kantoormeubilair.
Vlottende activa
Vorderingen op openbare lichamen
De in de balans onder uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder opgenomen
vorderingen op openbare lichamen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Vorderingen op openbare lichamen
Gemeente Berkelland
Gemeente Oost Gelre
Gemeente Winterswijk
Belastingdienst
Overige openbare lichamen
Totaal

Saldo 31-12-2018
2.371
1.145
1.742
201
64
5.523

Saldo 31-12-2017
46
4
311
123
95
579

Overige vorderingen
De in de balans onder uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder opgenomen overige
vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Overige vorderingen
Debiteuren SoZa
Debiteuren SoZa voorschotten
Debiteuren overig

Saldo 31-12-2018
755
292
592
629
-37

Nominale waarde debiteuren
Af: Voorziening dubieuze debiteuren

Te ontvangen bedragen
Totaal

1.187
-271

124
1.763
36

Saldo 31-12-2017
883
102
916

1.901

Toelichting:
- De post debiteuren Soza betreft grotendeels de waardering van de verhaalsdebiteuren per
31-12-2018 volgens onderstaande specificatie:
Gemeente
Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal
-

Bruto vordering
844
322
924
2.090

Waardering
292
179
284
755

De Debiteuren SoZa voorschotten betreffen voorschotten aan klanten en aan het ROZ en de
Stadsbank Oost Nederland.
Het saldo van de overige debiteuren betreft grotendeels het saldo van de detacheringsdebiteuren. In dit saldo is een bedrag ter hoogte van € 37.000 voorzien als mogelijk risico
voor insolventie.

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.
Het drempelbedrag voor het aanhouden van middelen buiten ’s Rijks schatkist bedraagt 0,75%
van het begrotingstotaal, ofwel € 357.000 (0,75% van € 47,6 miljoen).
Bedragen boven het drempelbedrag moeten verplicht bij ’s Rijks schatkist ondergebracht
worden. Dit wordt per kwartaal beoordeeld.
Het gemiddelde saldo buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen per kwartaal was:
Eerste kwartaal
1.492.000
Tweede kwartaal
1.004.000
Derde kwartaal
1.531.000
Vierde kwartaal
65.000
De SDOA betaalt namens de gemeenten Berkelland en Winterswijk de WMO gelden naar de
zorgleveranciers. Hiervoor zijn twee nieuwe bankrekeningen geopend bij de BNG. In het 4e
kwartaal zijn ook deze rekeningen ondergebracht in het compensabel stelsel bij de BNG. Vanaf
het laaste kwartaal van 2018 blijven daarmee de buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen
onder het drempelbedrag.
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Omschrijving
Banksaldi - algemeen
Banksaldi - WMO Berkelland
Banksaldi - WMO Winterswijk
Prepaid pinkaarten t.b.v. voorschotten
aan werkzoekenden
Totaal

2018

1

2017
-651
2.887
704
2

1

2.942

Toelichting:
Prepaid pinkaarten voor het verstrekken van voorschotten aan werkzoekenden: Dit
betreft de voorraad van de aanwezige prepaid pinkaarten.
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PASSIVA
Eigen vermogen
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Rekeningresultaat
Totaal

2018
0
2.977
1.875
4.852

2017
0
2.839
1.754
4.593

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat
boekjaar. Het verloop van de algemene reserve en de bestemmingsreserves is als volgt:
Algemene reserve
Stand
01-01-2018

Algemene reserve
Totaal

0
0

RekeningOverige
resultaat toevoeging
vorig
en
dienstjaar
1.754
1.754
0

onttrekkin
gen

Stand
31-12-2018

1.754
1.754

0
0

Met ingang van jaarrekening 2018 zijn de geoormerkte reserves in de balans per ultimo 2018 en
2017 opgenomen als bestemmingsreserves. Het vrij aanwendbaar vermogen, de algemene
reserve, bedraagt nihil.
Bestemmingsreserves
Stand
01-01-2018

Re-integratie activiteiten
ICT en digitaal
zaaksysteem
Extern advies Vpb
Doorontwikkeling
organisatie
Totaal

2.595
194

RekeningOverige
resultaat toevoeging
vorig
en
dienstjaar
0
0
0
0

Onttrekkingen

Stand
31-122018

0
5

2.595
189

50
0

0
0

0
143

0
0

50
143

2.839

0

143

5

2.977

Voor extra re-integratieactiviteiten die niet meer uit het Participatiebudget gedekt kunnen
worden is ultimo 2018 € 2.595.000 gereserveerd.
Voor de ICT investeringen en digitalisering/zaaksysteem is in 2018 een bedrag van € 4.705
uitgegeven en onttrokken aan de reserve. Per ultimo 2018 is er € 189.000 gereserveerd.
De geplande onttrekking van € 50.000 aan de reserve ten behoeve van externe deskundige
vennootschapsbelasting was gepland in 2018 maar zal in 2019 plaats vinden. Wij verwachten
dat wij over 2018 geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen, maar wij willen hierover
advies, ook voor de toekomst en ten behoeve van een goede administratieve inrichting.
In 2018 is gestart met de doorontwikkeling organisatie (budget € 500.000). Een deel van de
werkzaamheden vinden in 2019 plaats, daarom wordt een bestemmingsreserve
doorontwikkeling organisatie gevormd groot € 143.000
Het resultaat uit de bedrijfsvoering 2018 van € 1.875.000 overschot moet nog worden bestemd.
In het jaarverslag 2018 is daartoe een voorstel gedaan.
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
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De netto vlottende schuld bestaat uit:
Banksaldi
De banksaldi bestaan uit de volgende componenten:
Omschrijving
Banksaldi - algemeen
Banksaldi - WMO Berkelland
Banksaldi - WMO Winterswijk
Totaal

2018
-274
698
-331
93

2017

0

Toelichting:
- Banksaldi: dit betreft het saldo van de BNG rekening op 31 december 2018.
Overige schulden
De overige schulden bestaat uit de volgende componenten:
Omschrijving
Gemeente Berkelland
Gemeente Oost Gelre
Gemeente Winterswijk
Overige openbare lichamen
Af te dragen loonheffing, pensioenpremie
salarissen
Af te dragen loonheffing, premie ZVW
uitkeringen
Nog te betalen WWB, IOAW en IOAZ
Crediteuren
Totaal

2018
1.745
235
485
168
550

2017
5.520
611
1.918
796
387

654

654

1.309
455
5.601

1.370
186
11.442

Overlopende passiva
De post overlopende passiva bestaat uit vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen.
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume.
Omschrijving
Te betalen kosten
Totaal

2018
109
109

2017
246
246

Toelichting:
- De post te betalen kosten: Onder deze post zijn meerdere kleinere verplichtingen opgenomen
die zijn opgebouwd in het begrotingsjaar en die tot uitbetaling komen in een volgend
begrotingsjaar. De afwikkeling van deze posten heeft een normaal verloop.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen
De medewerkers hebben in 2018 nog niet al hun verlofrechten opgemaakt. Als we het aantal
resterende verlofuren vertalen in uurloon inclusief werkgeverslasten dan geeft dit een financiële
verplichting van € 171.000.
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Er zijn huurverplichtingen aangegaan tot en met 31 december 2020 voor de locaties
Kevelderstraat 1 te Groenlo en Burgemeester Bosmastraat 7 te Winterswijk. De jaarlijkse
huurverplichtingen bedraagt circa € 222.000.
Er is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de gemeente Berkelland voor het
verrichten van ondersteunende diensten en gezamenlijke ICT kosten. De jaarlijkse verplichting
die hier uit voortvloeit is afhankelijk van de werkelijke inzet maar bedraagt indicatief
€ 880.000 (excl. BTW).
Voor het onderhoud van de ICT is een onderhoudscontract afgesloten met Centric. De jaarlijkse
verplichting inzake het contract bedraagt € 101.000 (excl. BTW).
Daarnaast hebben we onderhoudscontracten/licenties voor Compas, groot € 13.000 en
CompetenSYS groot € 27.000.
Er is een kredietfaciliteit van € 6.000.000 waarbij een variabele rente geldt van 1 maands Euribor
met een opslag van 40 basispunten.
Er zijn borgstellingen afgegeven ten behoeve van door de Stadsbank Oost Nederland aan
inwoners van de drie gemeenten verstrekte leningen tot een bedrag van € 1.003.062.
De 100% borgstelling bedroeg per 31 december 2018:
Bedrag borg Bedrag borg
Openstaand
Openstaand
saldo
saldo
1-1-2018
31-12-2018
1-1-2018
31-12-2018
Berkelland
524.774
436.234
286.758
163.579
Oost Gelre
301.828
246.246
157.273
93.530
Winterswijk
340.766
320.582
187.161
136.180
Totaal
1.167.368
1.003.062
631.192
393.289
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TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING
Algemeen
Met ingang van 2018 zijn de verslagleggingsregels BBV gewijzigd. Aan de functionele
programma’s moeten nu de direct toerekenbare kosten toegerekend worden. Voor de Sociale
Dienst betekent dit dat nu aan de functionele programma’s niet meer de uren maal vastgesteld
intern uurtarief worden doorbelast. De directe uitvoeringskosten betreffen nu de loonkosten en
kosten inhuur personeel van derden en specifieke software pakketten. De ander kosten zijn niet
aanwijsbar toe te rekenen aan een specifiek programma en vallen daarom volgens het BBV
onder het nieuwe verplichte product Overhead.
Bij de programma’s is bij het onderdeel Wat mag het kosten een toelichting gegeven op de
afwijkingen.
Overzicht Overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en algemeen
Begroting primitief

Overhead
Onvoorzien
Treasury
Bijdrage gemeenten
uitvoeringskosten
Uitbetaling rekeningresultaat 2017
Vennootschapsbelasting
Overig
Mutatie reserves Overhead en
algemene baten en lasten

Begroting na wijzigingen

Werkelijk 2018

Afwijking

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0

5.638
30
0

5.638
30
0

0

5.637
30
0

5.637
30
0

0

4.313
0
-5

4.313
0
-12

1.324
30
12

-5.007

-5.007
1.754

0

-24

0

-5.007
0
0
-24

-5.007
1.754

0

-5.007
0
0
0

0

0

0

0
-1.754
0
-24

0
-5.007

0
5.668

0
661

0
-24

0
660

0
636

-1.759
-1.766

143
1.198

-1.616
-568

1.616
1.204

0
-5.007
0

0

0

-7

Opbouw van het resultaat 2018
Het positieve rekeningresultaat laat zich in hoofdzaak als volgt verklaren:
Onderwerp
- Vermindering flexibele formatie (eerste bestuursrapportage)
- Lagere kosten flexibele formatieschil
- Hogere salariskosten
- Stelpost vervanging bij ziekte
- Lagere externe uitvoeringskosten BBZ en handhaving
- Ondersteunende diensten Berkelland
- Ondersteunende diensten Werkbaan Oost
- Vergoeding extra taken gemeenten
- Nog niet gemaakte externe kosten doorontwikkeling organisatie
- Lagere afschrijvingslasten ICT voorzieningen
- Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
- Diversen
- Eenmalige kosten ICT / zaaksysteem
- Uitbetaling rekeningresultaat 2017 aan de gemeenten
Mutaties reserves
- Onttrekking ICT / zaaksysteem
- Onttrekking uitbetaling rekeningresultaat 2017
- Toevoeging doorontwikkeling organisatie
Totaal
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Bedrag
€ 913.000
€ 366.000
-€ 64.000
€ 187.000
€ 50.000
€ 104.000
€ 102.000
€ 71.000
€ 45.000
€ 78.000
€ 121.000
€ 45.000
- € 5.000
-€ 1.754.000
€ 5.000
€ 1.754.000
- € 143.000
€ 1.875.000

Vermindering flexibele formatie (eerste bestuursrapportage )
In de begroting 2018 hebben we op basis van de toen bekende ontwikkeling van het aantal
uitkeringsgerechtigden en te begeleiden Wsw-ers de flexibele formatie uitgebreid met 13,37 fte.
In de eerste bestuursrapportage 2018 hebben we dit bijgesteld naar 4,25 fte op basis van de
werkelijke aantallen over 2017.
Budgettair betekent dit een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten met € 913.000 inclusief
BTW.
Lagere kosten flexibele formatieschil
Gedurende 2018 is de toegekende flexibele formatie niet maximaal ingezet. Voor een deel
betreft dit de inzet ten behoeve van de doorontwikkeling organisatie
Hogere salariskosten
In 2018 hebben enkele oudere medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eerder
met pensioen te gaan. Zij hadden recht op een beperkte vertrekpremie.
Stelpost vervanging bij ziekte
In 2018 is geen gebruik gemaakt van deze stelpost.
Lagere externe uitvoeringskosten BBZ en handhaving
De kosten voor de externe ondersteuning bij de open eind regeling BBZ en de externe
ondersteuning bij handhaving zij in 2018 beperkt gebleven.
Ondersteunende diensten Berkelland
Op alle facetten van de ondersteunende diensten is 2018 een rustig jaar geweest waardoor er
minder inzet is geweest dan gemiddeld geraamd.
Ondersteunende diensten Werkbaan Oost
De Sociale Dienst heeft in 2018 ondersteunende diensten in de vorm van accountmanagement,
applicatiebeheer en licenties voor de applicaties Compas en CompetenSYS geleverd aan
Werkbaan Oost. Deze inkomsten waren niet begroot.
Vergoeding extra taken gemeenten
Van de gemeenten hebben we apart tegen het door he bestuur vastgestelde uurtarief een
vergoeding ontvangen voor extra geleverde diensten die boven de reguliere taken uit gaan.
Nog niet gemaakte externe kosten doorontwikkeling organisatie
Medio 2018 zijn we gestart met een aantal projecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van
de organisatie. Zoals de proeftuinen en de verbetering van de managementinformatie. De
projecten zijn nog niet volledig in 2018 gerealiseerd.
Lagere afschrijvingslasten ICT voorzieningen
In 2018 was de uitvoering van enkele ICT projecten gepland. In 2018 is gewerkt aan de
voorbereiding van de aanschaf van de ICT voorzieningen. De feitelijke aanschaf vindt plaats in
2019. In 2018 zijn er daardoor nog geen afschrijvingslasten voor deze ICT voorzieningen.
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
In 2017 is voor 1 debiteur een voorziening gevormd omdat het onzeker was of we de volledige
openstaande vordering zouden ontvangen. De debiteur heeft in 2018 een normaal betaalgedrag
vertoond. Echter begin 2019 is het betaalgedrag verslechterd waardoor we ultimo 2018 toch
nog een beperkte voorziening ter grootte van de op 31 december 2018 openstaande
vorderingen in stand houden. Het grootste deel van de in 2017 gevormde voorziening valt nu
vrij.
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Eenmalige kosten ICT / zaaksysteem
De eenmalige kosten ICT / zaaksysteem worden gedekt door een onttrekking aan de hiervoor
aanwezige reserve.
Uitbetaling rekeningresultaat 2017 aan de gemeenten
Het Algemeen Bestuur heeft bij het vaststellen van de jaarstukken 2017 besloten het
rekeningresultaat 2017 uit te betalen aan de gemeenten
Toevoeging reserve doorontwikkeling organisatie
In 2018 is een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor een aantal projecten die bijdragen
aan de doorontwikkeling van de organisatie. Zoals de proeftuinen en de verbetering van de
managementinformatie. De projecten zijn nog niet volledig in 2018 gerealiseerd. Het nog
resterende budget wordt toegevoegd gestort in de nieuwe tijdelijke bestemmingsreserve
Doorontwikkeling organisatie en in 2019 opnieuw beschikbaar gesteld.
Bestemming voordelig saldo
De programma’s Werk & Activering, Inkomen, Ondersteuning en WMO-betalingen worden één
op één met de deelnemende gemeenten afgerekend, met uitzondering van de aan de
betreffende directe uitvoeringskosten. De programmaresultaten op de directe uitvoeringskosten
maken deel uit het jaarrekeningresultaat 2018.
Samen met het resultaat van het programma Algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering
leiden de uitvoeringskosten tot een positief resultaat van afgerond € 1.875.000.
Wij stellen voor het jaarrekeningresultaat 2018 als volgt te bestemmen:
Het volledige resultaat ter hoogte van € 1.875.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten
in de verhouding van de verdeelsleutel 2018.
Overzicht incidentele baten en lasten
De regelingen die de Sociale Dienst uitvoert zijn open einde regelingen. In principe zijn er
daarmee veel incidentele baten en lasten. Omdat dit onze kernactiviteiten betreffen worden
mutaties binnen deze regelingen niet aangemerkt als incidentele baten en lasten.
In dit overzicht worden wel de incidentele baten en lasten genoemd die geen betrekking hebben
op de open einde regelingen, met een minimum van € 50.000.
Op basis van deze uitgangspunten hebben we in 2018 de volgende incidentele baten en lasten:
- Incidentele baat van € 120.000. Dit betreft de gedeeltelijke vrijval van de voorziening
dubieuze debiteuren.
- Incidentele baat van € 70.000 voor verrichtte extra taken voor de gemeenten.
- Incidentele last van € 500.000. Dit betreft de kosten voor de doorontwikkeling van de
organisatie.
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WNT-VERANTWOORDING 2018 SOCIALE DIENST OOST ACHTERHOEK
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Sociale Dienst
Oost Achterhoek van toepassing zijnde regelgeving: ’het algemene WNT-maximum’.
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Sociale Dienst Oost Achterhoek is € 189.000. Het weergegeven
toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van
het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de
leden van de Raad van Toezicht, in ons geval het Algemeen Bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 15%
en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband in 2018
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen
18 maanden werkzaam?

T Beijer

JB Boer

JBM Hoenderboom

Directeur

Voorzitter dagelijks
bestuur
1/1 – 20/6

Voorzitter dagelijks
bestuur
21/6 – 31/12

nee
nee

nee
nee

1/1 - 31/12
1,0
Nee
ja

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 98.927
0
€ 15.102

0
0
0

0
0
0

Totaal bezoldiging

€ 114.029

0

0

Toepasselijk WNT-maximum
Motivering indien overschrijding:

€ 189.000

DW Aalderink

RHM Hoijtink

GJ Teselink

Lid dagelijks bestuur
1/1 – 31/12

Lid dagelijks bestuur
1/1 – 20/6

Lid dagelijks bestuur
21/6 – 31/12

nee
nee

nee
nee

nee
nee

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Totaal bezoldiging

0

0

0

bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen
18 maanden werkzaam?

Toepasselijk WNT-maximum
Motivering indien overschrijding:
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Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

JB Boer

JBM Hoenderboom

JA Pot-Klumper

Voorzitter algemeen
bestuur
1/1 - 20/6

Voorzitter algemeen
bestuur
21/6 - 31/12

Lid algemeen
bestuur
1/1 - 20/6

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

bedragen x € 1

RHM Hoijtink

MG Frank

IG Saris

Functie(s)

Lid algemeen
bestuur
1/1 - 20/6

Lid algemeen
bestuur
1/1 - 20/6

Lid algemeen
bestuur
1/1 - 31/12

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

bedragen x € 1

DW Aalderink

MHH van Haaren

GJ Teselink

Functie(s)

Lid algemeen
bestuur
1/1 - 31/12

Lid algemeen
bestuur
21/6 - 31/12

Lid algemeen
bestuur
21/6 - 31/12

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Functie(s)
Duur dienstverband
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum
Motivering indien overschrijding:

Duur dienstverband
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum
Motivering indien overschrijding:

Duur dienstverband
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum
Motivering indien overschrijding:
bedragen x € 1

KJM Bonsen

Functie(s)

Lid algemeen
bestuur
21/6 - 31/12

Duur dienstverband
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum

0
0
0
0

Motivering indien overschrijding:
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Groenlo, 28 maart 2019
Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek

J.B.M. Hoenderboom
Voorzitter

T.A. Beijer
Secretaris
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CONTROLEVERKLARING
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost
Achterhoek te Sociale Dienst Oost Achterhoek te Groenlo gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
 geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de
gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek op 31 december 2018 in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenschappelijke regeling (BBV);
 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over
2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen, zoals opgenomen in Normenkader 2018
gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek.
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2018;
2 het overzicht van baten en lasten over 2018;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen;
4 de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen;
5 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado),
het controleprotocol dat is vastgesteld door de gemeenschappelijke regeling op 26-06-2014, het
normenkader dat is vastgesteld door de gemeenschappelijke regeling op 20-12-2018 en het
Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor
de jaarrekening als geheel bepaald op  412.000. De bij onze controle toegepaste
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten
inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij
houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in
artikel 3 Bado.
Wij zijn met de algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan de algemeen bestuur tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven de  100.000 voor niet-bedrijfsvoeringsbudgetten en
 30.000 voor bedrijfsvoeringsbudgetten rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze
mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.
B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere
informatie, die bestaat uit het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de
paragrafen.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in
de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de
jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen, zoals opgenomen in
normenkader 2018.
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In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie
voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risicos vanuit de reguliere
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risicos kunnen worden
opgevangen toelichten in de jaarrekening.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Voor een overzicht van onze verantwoordelijkheden inzake de controle van de jaarrekening
verwijzen wij naar de website van de NBA www.nba.nl.
Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Doetinchem, 28 maart 2019
Stolwijk Kelderman

w.g. dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
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VERKLARING AFKORTINGEN
BBV
BBZ
BTW
FIDO
FTE
IC
ICT
IOAW
IOAZ
P&C-cyclus
ROZ
SON
SvhSD
TVS
UWV
Wajong
WMO
WNT
WSPA
WSW
ZVW

Besluit Begroting en Verantwoording
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
Belasting (over de) Toegevoegde Waarde
Financiering Decentrale Overheden
Fulltime- equivalent
(rekeneenheid voor de omvang van een dienstverband 1 fte = 36 uur)
Interne Controle
Informatie en Communicatie Technologie
wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze
Werknemers
wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen
Zelfstandigen
Planning en Control-cyclus
Regionale Organisatie Zelfstandigen
Stadsbank Oost-Nederland
SuitevoorhetSociaalDomein
Taakstelling Volg Systeem (Statushouders)
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet normering topinkomens publieke en semipublieke sector
Werkgevers Servicepunt Achterhoek
Wet Sociale Werkvoorziening
Zorgverzekeringswet

55

1 Bijlage 2 - Programmabegroting 2020 (versie DB)

Programma
begroting
2020

Meerjaren
begroting
2021 - 2023

Inhoudsopgave
0. Inleiding ............................................................................................................................. 3
1. Programma Werk en Activering ......................................................................................... 6
2. Programma Inkomen ........................................................................................................11
3. Programma Ondersteuning ..............................................................................................15
4. Programma Overhead en algemene kosten .....................................................................18
5. Paragrafen .......................................................................................................................19
Bijlagen ................................................................................................................................26
Bijlage A: Overzicht wat mag het kosten begroting 2020 ..................................................27
Bijlage B: Overzicht baten en lasten per taakveld .............................................................35
Bijlage C: Overzicht incidentele baten en lasten ...............................................................35
Bijlage D: Berekening EMU-saldo .....................................................................................36

2

0. Inleiding
0.1 Algemeen
De Sociale Dienst Oost Achterhoek is een gemeenschappelijke regeling met als taak de uitvoering
van de wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid namens en voor de gemeenten
Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Binnen de kaders die zijn gesteld voor de vorming van de Sociale Dienst Oost Achterhoek staan de
vier K’s centraal:
 De klant voor wie onze dienstverlening bedoeld is;
 Minder kwetsbaarheid door schaalvergroting;
 Meer kwaliteit door verbeterde werkprocessen, systemen en toegeruste medewerkers;
 Minder kosten door efficiencywinst en anders werken.
De missie en visie richten zich op de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Om dit te
realiseren zijn er arrangementen ontwikkeld voor alle doelgroepen, gericht op volledige dan wel
gedeeltelijke zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Immers: iedereen doet mee! Dat
betekent ook dat iedereen een steentje bijdraagt in de samenleving door middel van werk of
anders vrijwilligerswerk.
0.2 Inhoud programma’s
Het programma van de Sociale Dienst Oost Achterhoek bestaat uit drie pijlers:
a. Programma Werk en Activering: het re-integreren van werkzoekenden met een
gemeentelijke uitkering, maar ook van niet uitkeringsgerechtigden (de zgn. NUO’s en
NUG-ers) en het matchen en detacheren van Wsw medewerkers;
b. Programma Inkomen: het verlenen van bijstand voor levensonderhoud aan personen die
niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien;
c. Programma Ondersteuning: het bieden van een financieel vangnet voor mensen die met
bijzondere kosten te maken hebben of door omstandigheden in financiële problemen
dreigen te raken of zijn geraakt.
Daarnaast is er nog een afgeleid programma dat vanwege de specifieke aard niet onder de
hoofdprogramma’s is gebracht:
d. Programma overhead en algemene kosten: De directe uitvoeringskosten worden
rechtstreeks aan de hierboven vermelde programma’s a t/m c toegerekend. Onder
programma overhead en algemene kosten worden de uitvoeringskosten geraamd die niet
specifiek aan een programma toegerekend kunnen worden omdat deze voorzieningen
betrekking hebben op meerdere programma’s.
Re-integratie en uitkeringsverstrekking gebeuren voor alle klanten op dezelfde wijze. Het
minimabeleid is in de drie samenwerkende gemeenten voor een deel lokaal vormgegeven en kan
dan ook tot enigszins verschillende uitkomsten leiden voor de betreffende inwoners.
Naast onze inzet voor de doelgroepen die dit hard nodig hebben, is het belangrijk om te
voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een uitkering of deze ten onrechte krijgen
(poortwachtersfunctie). Voor wie een uitkering aanvraagt, is er een strikt maar rechtvaardig
instroombeleid.

0.3 Trends en ontwikkelingen
Algemeen
Het economisch herstel is afgelopen jaar duidelijk zichtbaar geworden. Zo daalde de omvang van
het aantal uitkeringsgerechtigden van de Sociale Dienst Oost Achterhoek in 2018 met gemiddeld
8%. Ook voor 2019 en 2020 wordt een dalende omvang verwacht. Er is een duidelijke toename
van inwoners zichtbaar die met de inzet van een loonkostensubsidie (deels) aan het werk gaan.
Inwoners die voorheen instroomden in de Wajong of de Wsw stromen nu in de Participatiewet in.
Deze inwoners met arbeidsbeperkingen worden nu dan ook door de Sociale Dienst naar een baan
begeleid. In het najaar van 2018 is gestart met de invulling van nieuw Beschut Werk. Ook is er een
stijging in het aantal indicaties. De verwachting is dat voor de jaren 2019 en 2020 de gemeentelijke
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taakstellingen maximaal wordt ingevuld. Deze inwoners met arbeidsbeperkingen zijn veelal
langdurig aangewezen op (gedeeltelijke) inkomensondersteuning. Hierdoor zal de omvang van het
klantenbestand stabiliseren.
Wet inburgering 2021
In 2021 gaat naar verwachting een nieuwe Wet inburgering van kracht. Doel van deze vernieuwde
wet is een snellere integratie waardoor het Nederlands leren en het vinden van een baan wordt
versneld. De inkoop van de inburgeringstrajecten wordt bij de gemeenten neergelegd, deze ligt nu
nog bij de statushouder zelf.
Schuldhulpverlening
De toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening is nog niet optimaal. Landelijk beleid is dat
gemeenten inwoners met grote schulden beter en eenvoudiger moeten helpen. De wachttijden en
toegang voor de schuldhulpverlening moeten beter worden. De Wet gemeenschappelijke
schuldhulpverlening wordt mogelijk aangepast zodat het uitwisselen van persoonsgegevens
eenvoudiger wordt. Hierdoor worden schulden eerder gesignaleerd. Het is de bedoeling dat deze
inwoners daarna actief worden benaderd en hulp wordt aangeboden.
Simpel Switchen in de Participatieketen
In de brief d.d. 27-12-2018 van staatssecretaris van Ark duidt zij vier sporen aan waardoor er
“simpel geswitched” zou kunnen worden in de Participatieketen:
 Mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug
kunnen vallen als het werken toch (even) niet lukt;
 Beter inzicht in de financiële gevolgen van aan het werk gaan;
 Meedoen op de best passende (werk-)plek;
 Continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning.
De staatssecretaris is voornemens in 2019 een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen, waarin
maatregelen zijn uitgewerkt.

0.4 Uitgangspunten begroting 2020
Beleid (algemeen)
De begroting 2020 heeft als vertrekpunt het vastgestelde / bestaande beleid 2019 van de drie
gemeenten. Dat wil zeggen dat het beleid, zoals dat op 1 januari 2019 wordt gevoerd, ook in 2020
kan worden gevoerd.
Beleidswijzigingen waartoe wordt besloten na 1 januari 2019 worden via begrotingswijzigingen
verwerkt in de begroting 2020. De beleidswijzigingen als gevolg van de (voorlopige) uitkomsten
van de eind 2018/begin 2019 ingezette proeftuinen en de ingezette implementatie van de
meedoenapplicatie zijn in uitzondering hierop al wel meegenomen in deze begroting
Alle drie de gemeenten hebben wensen tot grotere uitstroom en prestatieafspraken geuit. De
indeling van het klantenbestand in de groepen Werk, Perspectief en Meedoen is gereed. Dit was
echter niet tijdig genoeg om al bij het opstellen van de begroting 2020 hiermee rekening te houden.
Deze ontwikkelingen worden daarom opgenomen in de komende bestuursrapportages.
Aantal uitkeringsgerechtigden
De economie trekt aan, hierdoor zal het aantal uitkeringsgerechtigden uit de doelgroep Wwb oud
gaan afnemen. Daar staat tegenover dat er nog geen signalen zijn dat de taakstelling van het
aantal te huisvesten statushouders gaat dalen.
Ook hebben we te maken met de instroom in de nieuwe doelgroep (langdurige loonkostensubsidie
en nieuw Beschut Werk). De kansen om de inwoners uit de nieuwe doelgroep een baan te laten
vinden nemen met het aantrekken van de economie wel toe. Er wordt niet verwacht dat er hierdoor
geen instroom van de nieuwe doelgroepen zal zijn.
Er zijn echter ook economen die al waarschuwen dat een nieuwe crisis in aantocht is. Dit zou
kunnen betekenen dat de dalende tendens zich weer gaat ombuigen.
In de begroting 2020 gaan we hier nog niet vanuit. Indien nodig wordt deze ontwikkeling verwerkt
in komende bestuursrapportages.
In 2019 zal een groot deel van de mensen die nu ingedeeld zijn in de groep Werk uitgestroomd zijn
naar werk. Ook de mensen in de Perspectiefgroep hebben dan inmiddels stappen gezet om weer
deel te kunnen gaan nemen aan de arbeidsmarkt.
Het bestand dat dan nog in de “kaartenbak” zit heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
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Voor het bepalen van de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden wordt uitgegaan van
de volgende verwachting:
Circa 4% uitstroom in 2019 ten opzichte van de stand 1 januari 2019 en circa 2% uitstroom in 2020
ten opzichte van de stand op 1 januari 2020.
Verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten
De gemeentelijke bijdragen in de bedrijfsvoeringskosten zijn in de begroting 2020 opgenomen op
basis van de geldende verdeelsleutel. De verdeelsleutel bestaat uit twee delen.
1. De eerste € 2.500.000 van de bedrijfsvoeringskosten wordt verdeeld op basis van de
verhouding van de historische kosten voor de start van de Sociale Dienst, te weten Berkelland
30,35%; Oost Gelre 26,41%; Winterswijk 43,24%.
2. Het meerdere wordt verdeeld op basis van de verhouding van het aantal
uitkeringsgerechtigden, inclusief personen met een langdurige loonkostensubsidie op 1 januari
dienstjaar min 1, en het aantal Wsw gedetacheerden op 1 januari dienstjaar min 1. Dit leidt
voor het meerdere tot een verhouding van Berkelland 38,57%, Oost Gelre 23,64% en
Winterswijk 37,79%.
Loon- en prijsontwikkelingen
De loon- en prijsontwikkeling wordt gebaseerd op de meest recente macro-economische
verkenning (september 2018), onderdeel overheid ten tijde van het opstellen van de begroting.
Budgetten worden alleen verhoogd als indexatie nodig is.
Het budget voor flexibel personeel wordt daarnaast bijgesteld met € 60.000 voor de nieuwe cao
afspraken rondom de vergoeding voor pensioenopbouw aan tijdelijke medewerkers die niet
deelnemen aan het ABP.
Omvang flexibele schil
De omvang van de flexibele schil is afgestemd op de berekende stand van het aantal te bedienen
klanten per 1 januari 2020.
Rente
Om de risico’s eenvoudig te beheersen, zal de Sociale Dienst Oost Achterhoek alleen gelden
uitzetten bij en aantrekken van de gemeente Berkelland tegen gangbare marktconforme
voorwaarden. Hierbij wordt aangesloten bij de rentevisie en het renteniveau van Berkelland. Het
schatkistbankieren is ingevoerd. Uitzetten van gelden kan nu bijna alleen bij de rijksoverheid.
Afschrijvingen
Dezelfde termijnen, zoals die in de begroting 2019 zijn gehanteerd:
- ICT hardware:
5 jaar
- ICT technische software:
3 jaar
- ICT overige software:
5 jaar
- Kantoormeubilair:
10 jaar
- Archiefkasten:
15 jaar
Budgetten Programma’s
Hiermee worden de budgetten die door het Rijk worden vastgesteld bedoeld, zoals de
Participatiewetbudgetten re-integratie en inkomensvoorziening, uitgaande van de meest recente
cijfers (februari 2019).
BTW
Daar waar van toepassing zijn de ramingen van de begroting 2020 inclusief BTW, met
uitzondering van de Wsw detacheringsopbrengsten en doorbetalingen daarvan aan de
betreffende gemeenten.
Onvoorzien
In de begroting is een stelpost onvoorzien opgenomen van € 30.000 incl. BTW.
ICT ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het gebied van de ICT staan niet stil. Het streven is om de klanten digitaal
beter van dienst zijn. Hiervoor is software beschikbaar voor de snel balies en het portal Mijn werk.
De jaarlijkse onderhouds- / licentiekosten (€ 60.000) zijn opgenomen in deze begroting.
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1. Programma Werk en Activering
1.1 Visie:
“Samen met anderen in het sociaal domein pro actief inzetten op een zo optimaal mogelijke
deelname van onze inwoners aan de samenleving. Zelfredzaamheid is hierin een belangrijke
waarde.”

1.2 Doelen:
Iedere uitkeringsgerechtigde in de Participatiewet, met grote voorkeur te bemiddelen naar regulier werk,
waardoor de financiële zelfredzaamheid toeneemt. Indien dit nog niet mogelijk is, dan wordt de
uitkeringsgerechtigde geactiveerd om een maatschappelijke bijdrage te leveren.
De SDOA legt zich de opdracht op om arrangementen te ontwikkelen voor alle doelgroepen en
branches. De klanten zijn verdeeld in drie categorieën: Werk, Perspectief en Meedoen. Elke
categorie heeft een eigen doel. Zo wordt een werkzoekende “Werk” bemiddeld naar werk. Voor
een werkzoekende met “Perspectief” op werk wordt een traject ingezet zodat hij daarna kan
uitstromen naar werk. Een uitkeringsgerechtigde die ingedeeld is in de groep “Meedoen” wordt
begeleid om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten om er zo voor te zorgen dat iedereen
mee kan doen.
Vanuit een inclusieve arbeidsmarktgedachte iedere gedetacheerde medewerker Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) in een zo regulier mogelijke werksetting te plaatsen.

Het doel van de Wsw is het bieden van een zo regulier mogelijke werkplek aan Wswmedewerkers die gezien hun arbeidsbelemmering uitsluitend onder aangepaste omstandigheden
arbeid kunnen verrichten. Het centrale principe is de beweging “van binnen naar buiten”. Hierbij
ligt de nadruk op plaatsing in een reguliere werkomgeving en minder op de beschermde
werkomgeving van Werkbaan Oost. Daarnaast worden medewerkers die aangewezen zijn op een
beschermde werkomgeving zo mogelijk ook geplaatst in hun eigen woonomgeving. Werkbaan
Oost B.V. is verantwoordelijk voor het begeleiden van Wsw-medewerkers die (nog) niet
gedetacheerd kunnen worden.
Het plaatsen en begeleiden van medewerkers nieuw Beschut Werk binnen de taakstelling en geïndiceerde
personen op de wachtlijst een alternatief traject aan te bieden ter voorbereiding op het aanvaarden van
een arbeidsovereenkomst nieuw Beschut Werk.

Het doel van nieuw Beschut Werk is om personen met een beschikking nieuw Beschut Werk op
een passende werkplek te plaatsen. De klantmanager SDOA, de accountmanager WSPA en
indien wenselijk een medewerker vanuit het Sociaal Team gaan samen met de persoon op zoek
naar een geschikte werkplek. Er worden geen nieuwe dienstverbanden nieuw Beschut Werk
aangeboden indien de jaarlijkse taakstelling bereikt is. Zodra de taakstelling bereikt wordt, worden
geïndiceerden op de wachtlijst geplaatst. Aan geïndiceerde personen op de wachtlijst wordt als
opstap een voortraject onbetaald werk aangeboden.
1.2.1 Werken aantrekkelijker maken voor inwoners met beperkingen
Doel:

Meer mensen met een beperking aan het werk helpen.
1

Vertrekpunt is de kamerbrief van staatssecretaris van Ark waarin de volgende ambities worden
verwoord:
1 Brief Van Ark 20-11-2018, Uitwerking breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te
helpen
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De toegankelijkheid van instrumenten vergroten voor werkgevers en werkzoekenden;
Werken aantrekkelijker maken voor mensen met beperkingen;
Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden;
Bijdragen aan duurzaam werk.

Kansen en risico’s
Voor het ‘werk fit’ maken van personen die nog niet bemiddelbaar zijn naar werk zijn extra
uitvoeringskosten voorzien. Het aantal uitkeringsgerechtigden met een arbeidshandicap neemt
toe. Voorheen werd aan hen een Wajong-uitkering toegekend.
Een opwaartse financiële druk op het re-integratiebudget zal gaan ontstaan door:






De kosten voor meer inzet van meer langdurige loonkostensubsidie, ook aan niet
uitkeringsgerechtigden;
De kosten voor (individuele) begeleiding op de werkplek door de jobcoach;
De kosten voor (individuele) opleidingsprogramma’s gericht op mensontwikkeling en
arbeidsvaardigheden;
De kosten om huidige doelgroepen effectief opwaarts of neerwaarts door te laten stromen;
Afstemmingskosten tussen de stakeholders om een vloeiende ontwikkellijn voor de
inwoners te ontwikkelen met daarbij behorende financieringsstromen.

Operationele doelstellingen:
1. De middelen uit het participatiebudget worden ingezet om de afstand van de klant tot de
arbeidsmarkt zoveel en zo snel als mogelijk te verkleinen;
2. Samen met de ketenpartners van SDOA worden er betaalde werkplekken en onbetaalde
werkervaringsplekken gerealiseerd binnen en buiten het verzorgingsgebied van de SDOA;
3. Medewerkers met een Wsw-dienstbetrekking verrichten werkzaamheden in een zo regulier
mogelijke werkomgeving;
4. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van loonkostensubsidie Wet sociale
werkvoorziening in het kader van Begeleid Werken bij een reguliere werkgever;
5. Bevorderen van het ontwikkelen van lokale voorzieningen voor inwoners die aangewezen zijn
op een (aangepaste) werkplek in een beschermde werkomgeving.
1.2.2
Doel:

Nieuw Beschut Werk
Het plaatsen van geïndiceerde personen nieuw Beschut Werk op een zo regulier
mogelijke werkplek op een passende functie, zolang het maximum van de taakstelling
nog niet bereikt is.

Kansen en risico’s
Gemeenten ontvingen tot en met 2019 achteraf op basis van daadwerkelijk gerealiseerde beschut
werkplekken eenmalig maximaal € 3.000 extra per gerealiseerde beschutte werkplek per jaar.
De kosten per nieuw Beschut Werker bij een 31-urig dienstverband bedragen gemiddeld € 21.000
per jaar. Dit bedrag is exclusief eventuele voorzieningen die noodzakelijk zijn zoals
werkplekaanpassingen.
Voor de verminderde loonwaarde wordt het instrument loonkostensubsidie ingezet, de
meerkosten komen ten laste van het re-integratiebudget. Daarnaast zijn er bedrijfsvoeringkosten
die voortkomen uit het werkgeverschap van de dienstverbanden nieuw Beschut Werk.
De taakstelling nieuw Beschut Werk stijgt jaarlijks. De taakstelling 2020 is op dit moment nog niet
bekend. Voor de begroting wordt de stijging in de taakstelling van 2019 ten opzichte van de
taakstelling 2018 doorgetrokken. Dit houdt een totale stijging in van 6 fte voor de drie gemeenten
tezamen.
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Bij een volledige invulling van de geprognotiseerde taakstelling 2020 is het beeld als volgt:
Taakstelling
2020

Verwachte
1
kosten

16
8
10

€ 436.000
€ 226.000
€ 270.000

Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk

Inzet
loonkosten
subsidie
€ 214.000
€ 111.000
€ 133.000

Inzet
participatiebudget
€ 222.000
€ 115.000
€ 137.000

1) Exclusief bedrijfsvoeringskosten.

Operationele doelstellingen:
 Aanbieden van arbeidsovereenkomsten nieuw Beschut Werk aan geïndiceerde personen
binnen de taakstelling;
 Het plaatsen en begeleiden van personen nieuw Beschut Werk.
1.2.3

Werkgevers Service Punt Achterhoek (WSPA)

Doel:

Het WSPA is hét aanspreekpunt en partner voor werkgevers in onze regio voor het
oplossen van hun personeelsvraagstukken met de inzet van werkzoekenden uit de
doelgroepen van gemeenten en UWV. Het WSPA is er voor de inwoners van de
Achterhoek om hen te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk.

Kansen en risico’s
Het WSPA heeft een steeds groter netwerk en contacten met bedrijven. Het MKB is sterk
vertegenwoordigd in de Achterhoek. Hier kan verder op geïnvesteerd worden door verdere
verbinding op te zoeken met de werkgevers.
Er wordt meer geïnvesteerd in de begeleiding naar werk of passende trajecten voor specifieke
doelgroepen zoals statushouders, jongeren en mensen met psychische beperkingen.
Binnen het WSPA wordt de lokale kennis over klanten op eenduidige wijze ontsloten, zodat de
match tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod sneller en effectiever kan worden gemaakt.
Operationele doelstellingen:
Het WSPA werkt vanuit de volgende bestuurlijke uitgangspunten die in het inrichtingsplan WSPA
2019 zijn vastgelegd, te weten:





Alle werkgeverscontacten voor de doelgroepen lopen via het WSPA;
Het WSPA bedient de volledige doelgroepen van gemeenten en UWV;
Uniforme dienstverlening aan werkgevers Achterhoekbreed;
Om de bemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden te optimaliseren maken alle
partijen gebruik van uitwisselbare (informatie)systemen of 1 systeem.

1.2.4

Lokaal & wijkgericht werken

Doel:

Door lokaal en wijkgericht te werken wordt de dienstverlening zo dicht als mogelijk bij
de inwoner georganiseerd met als doel om de participatie van de inwoner te
verbeteren.

Kansen en risico’s
Door alle stakeholders wordt het belang van de inwoner voorop gezet en op deze wijze wordt de
dienstverlening lokaal ingericht. Wanneer sociaal domein breed meer wordt samengewerkt is er
meer overzicht. Tevens kan multidisciplinaire expertise worden ingezet zodat een sluitende aanpak
binnen het sociaal domein wordt gerealiseerd. Veelal spelen er bij een inwoner problemen op
verschillende levensgebieden waarbij verschillende professionals uit het sociaal domein zijn
betrokken. Door samen te werken, met instemming van de inwoner, kan er een efficiënte aanpak
rondom de inwoner worden gerealiseerd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
kan belemmerend en beperkend werken in deze integrale samenwerking.
Operationele doelstellingen:
1. De resultaten van de eenjarige pilot lokaal en wijkgericht werken, om de dienstverlening
dichtbij inwoners en laagdrempelig te organiseren, worden geëvalueerd. Bij een positief
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resultaat wordt de pilot gecontinueerd en mogelijk uitgebreid;
2. Het netwerk is voor elke inwoner en elke ketenpartner inzichtelijk;
3. De ketenpartners zijn op de hoogte van de AVG eisen en houden zich hieraan.
Kosten
In 2019 wordt gestart met deze nieuwe aanpak in pilotvorm. Uit de evaluatie zal blijken welke inzet
aan formatie en middelen dit vergt. Het streven is om dit te doen binnen de huidige formatie. Echter
is dit afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het lokaal en wijkgericht werken. Per half jaar wordt
er geëvalueerd, over eventuele bijstelling van middelen. Vooralsnog zijn er geen aanvullende
kosten hiervoor opgenomen in de begroting.
1.2.5

Jongeren

Actieplan Achterhoekse jongeren
De Achterhoekse gemeenten en de sociale diensten SDOA en Laborijn hebben samen met het
WSPA, UWV, RMC en de scholen (mbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) een
regionaal actieplan Achterhoekse jongeren opgesteld. Het doel is om via een structurele,
gezamenlijke aanpak de jongeren te ondersteunen naar school, werk of een zinvolle dag invulling.
Sluitende keten tot 27 jaar
Het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) werkt samen met Jouw Unit om werkloosheid
onder jongeren tot 27 jaar te minimaliseren en een passend traject in te zetten. Ook is er een
nauwe samenwerking met PRO/VSO scholen. Jongeren tot 27 jaar, die geen werk, uitkering of
opleiding volgen en geen startkwalificatie hebben worden in beeld gebracht. Door Jouw Unit
worden deze jongeren in samenwerking met gemeentelijke medewerkers Jeugd begeleid naar
een leer-werktraject.
Kansen en risico’s
Wanneer er op korte termijn passende en ondersteunende dienstverlening wordt ingezet door een
sluitende aanpak samen met ketenpartners minimaliseert dit problemen op lange termijn, zoals
uitval.
Operationele doelstellingen:
1. Jongeren die thuis zitten in kaart brengen en daar passende ondersteuning op inzetten
2. In samenwerking met de gemeenten een sluitende aanpak realiseren voor jongeren met een
afstand tot de maatschappij en daarbij ook de arbeidsmarkt.

1.3

Acties om de doelen te realiseren







Een compleet en samenhangend aanbod aanbieden voor de inwoners met
een afstand tot de arbeidsmarkt, van arbeidsmatige dagbesteding naar
regulier werk;
Geïndiceerde personen nieuw Beschut Werk worden geplaatst tot de
taakstelling. Na plaatsing worden medewerkers nieuw Beschut Werk
begeleid;
Het WSPA bedient de volledige doelgroep van gemeenten, UWV en SW
vanuit één dienstverleningsconcept;
Statushouders worden adequaat ondersteund door hun klantmanager in het
combineren van de inburgering met een baan of werkervaringsplek;
Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt blijven in beeld en er wordt
een sluitende aanpak gerealiseerd.
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1.4

Totale kosten van het programma Werk & Activering
2018

2019

2020

2021

2022

2023

-6.462.000
9.513.000

-5.744.000
9.251.000

-7.661.000
11.465.000

-7.661.000
11.465.000

-7.661.000
11.465.000

-7.661.000
11.465.000

3.051.000

3.507.000

3.804.000

3.804.000

3.804.000

3.804.000

-2.197.000
1.912.000

-2.162.000
2.162.000

-3.151.000
3.151.000

-3.151.000
3.151.000

-3.151.000
3.151.000

-3.151.000
3.151.000

-285.000

0

0

0

0

0

-1.672.000
1.522.000

-1.556.000
1.556.000

-1.896.000
1.896.000

-1.896.000
1.896.000

-1.896.000
1.896.000

-1.896.000
1.896.000

-150.000

0

0

0

0

0

-1.588.000
1.241.000

-2.026.000
2.026.000

-2.486.000
2.486.000

-2.486.000
2.486.000

-2.486.000
2.486.000

-2.486.000
2.486.000

-347.000

0

0

0

0

0

-1.006.000
1.006.000

0
0

-128.000
128.000

-128.000
128.000

-128.000
128.000

-128.000
128.000

0

0

0

0

0

0

waarvan directe uitvoeringskosten
baten
lasten

0
3.832.000

0
4.167.000

0
4.464.000

0
4.464.000

0
4.464.000

0
4.464.000

Saldo

3.832.000

4.167.000

4.464.000

4.464.000

4.464.000

4.464.000

baten 2020 lasten 2020
0
5.297.000
-3.885.000
4.144.000
0
1.092.000
0
932.000
-3.776.000
0

saldo 2020
5.297.000
259.000
1.092.000
932.000
-3.776.000

2021
5.297.000
259.000
1.092.000
932.000
-3.776.000

2022
5.297.000
259.000
1.092.000
932.000
-3.776.000

2023
5.297.000
259.000
1.092.000
932.000
-3.776.000

3.804.000

3.804.000

3.804.000

3.804.000

Programma Werk en activering
baten
lasten
Saldo
waarvan Berkelland
baten
lasten
Saldo
waarvan Oost Gelre
baten
lasten
Saldo
waarvan Winterswijk
baten
lasten
Saldo
waarvan Aalten/Haaksbergen
baten
lasten
Saldo

waarvan Product:
Re-integratie
WSW detacheringen/begeleid werkensubsidie
Langdurige loonkostensubsidie
Nieuw Beschut werk
Bijdrage gemeenten Werk en activering

-7.661.000
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11.465.000

2. Programma Inkomen
2.1
Visie
Bijstand is het laatste vangnet op het gebied van de sociale zekerheid. De inkomensondersteuning is
gebaseerd op de volgende wetgeving:



Participatiewet (inclusief de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.

Inwoners worden op een rechtmatige en snelle manier van een (tijdelijk) inkomen of een
inkomensaanvulling voorzien.

2.2

Doel

Het bieden van een tijdelijke inkomensvoorziening aan inwoners die dit nodig hebben heeft als doel de
inwoners meer te laten participeren binnen de maatschappij. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid
vergroot en de afhankelijkheid van een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning verkleind.
2.2.1
Doel:

Inkomenswaarborg (Participatiewet, IOAW en IOAZ)
De financiële zelfstandigheid van uitkeringsgerechtigden bevorderen en de
uitkeringsafhankelijkheid verkleinen.

Kansen en risico’s
De arbeidsmarkt is op dit moment redelijk gunstig te noemen, dit biedt kansen voor
uitkeringsgerechtigden om (gedeeltelijk) onafhankelijk te worden van een inkomensvoorziening door
de gemeente.
Het aantal klanten dat met inzet van loonkostensubsidie aan het werk gaat lijkt te stijgen.
Operationele doelstellingen:
1. Het aantal uitkeringsgerechtigden per ultimo 2020 ligt 2% lager dan de eindstand 2019;
2. De aanvragen levensonderhoud worden tijdig en binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.
Begroting 2020 inkomenswaarborg Participatiewet, IOAW en IOAZ
In de begroting is rekening gehouden met de geformuleerde doelstellingen van de ontwikkeling van
het klantenbestand, respectievelijk een afname van 4% in 2019 en een afname van 2% in 2020.
Daarnaast wordt er rekening gehouden met een gemiddelde uitkeringslast van € 15.000 per
uitkeringsgerechtigde. Dit leidt tot de volgende raming voor 2020:

Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

Prognose
eindstand
2019
545
300
574
1.419

Prognose
eindstand
2020
534
294
563
1.391

Gemiddeld
aantal
540
297
569
1.406

Gemiddeld
uitkeringsbedrag
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000

Raming 2020

€ 8.100.000
€ 4.455.000
€ 8.535.000
€ 21.090.000

2.2.2

Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004)

Doel:

Door uitbesteding aan het Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ) zorg dragen voor
een goede uitvoering van het bijstandsbesluit zelfstandigen.

Kansen en risico’s
De Bbz biedt kansen aan personen die een onderneming willen starten en aan levensvatbare
zelfstandigen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben.
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Het betreft een open einde regeling waarin per aanvraag grote bedragen aan kapitaalverstrekking
toegekend kunnen worden, waardoor de baten en lasten flink kunnen schommelen.
Operationele doelstellingen:
1.
Goede dienstverlening aan (potentiële) startende zelfstandigen;
2.
Tijdige afhandeling van financiële aanvragen van zelfstandigen;
3.
Goede schuldhulpverlening aan zelfstandigen;
4.
Toezicht houden op financiële aflossingsafspraken met zelfstandigen.
Begroting 2020
De bedragen in de begroting 2020 zijn geactualiseerd op basis van de verwachte inzet 2019 en de
gerealiseerde inzet in 2018. Per saldo zijn de volgende lasten geraamd:

Berkelland
Oost Gelre
Winterswijk
Totaal

Lasten
€ 200.000
€ 50.000
€ 150.000
€ 400.000

Baten
€ 150.000
€ 40.000
€ 100.000
€ 290.000

Saldo
€ 50.000
€ 10.000
€ 50.000
€ 110.000

De bijdrage in de uitvoeringskosten van het ROZ zijn opgenomen in de direct uitvoeringskosten van
het programma Inkomen.
2.2.3

Handhaving

Doel:

Inzetten op preventieve handhaving om daarmee het rechtmatig gebruik op
voorzieningen te vergroten en de spontane nalevingsbereidheid onder
uitkeringsgerechtigden te vergroten.

Kansen en risico’s
Wanneer gehandhaafd wordt moet er gekeken worden wat de reden is dat uitkeringsgerechtigde de
plichten niet heeft nageleefd. Er wordt ingezet op preventie door middel van motiverende gesprekken
en het aanbieden van volledige en laagdrempelige informatie. Problemen door schending van de
inlichtingenplicht en het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen vormen een risico. In het
belang van de inwoner zelf moet er tijdig ingegrepen te worden. Een strikt handhavingsbeleid kan
enerzijds resulteren in meer maatschappelijk draagvlak, maar ook tot klachten over de uitvoering van
de wet.
Operationele doelstellingen
 Een juiste en volledige informatievoorziening over de na te leven plichten richting inwoners, zodat
inwoners weten wat er van hen verwacht wordt;
 Signalen over schending van de inlichtingenplicht en het niet voldoen aan de reintegratieverplichtingen bespreken met de inwoner en hierop vervolgacties nemen.
2.2.4

Werken vanuit de bedoeling

Doel:

De individuele dienstverlening verandert. SDOA denkt vanuit de klant. Het
intakeproces is integraal (werk en inkomen) vormgegeven. De besluitvorming verloopt
oplossingsgericht en snel. Wet- en regelgeving wordt gezien als hulpmiddel om te werken
volgens de bedoeling.

Kansen en risico’s
Het verlenen van maatwerk, samen met de partners in het sociaal domein, is een leerproces. Alle
deelnemers binnen het sociaal domein gaan. Dit bevordert het uitgangspunt dat het oplossen van een
probleem voor de inwoner centraal staat en niet de regelgeving.
De werkgroep die in deze proeftuin aan het werk is, zorgt in het voorjaar van 2019 voor het invoeren
van het afwegingskader, zowel bij de SDOA als gezamenlijk met de samenwerkingspartners.
Dat betekent dat ontwikkelingen binnen het sociaal domein bij de drie gemeenten goed met elkaar en
met de SDOA moeten worden afgestemd.
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Operationele doelstellingen:
 SDOA werkt sociaal domein breed vanuit een afwegingskader voor het leveren van maatwerk.

2.3

Acties om gestelde doelen te realiseren






Aanvragen Participatiewet worden tijdig en binnen de wettelijke
termijnen afgehandeld.
De Bbz wordt volledig en correct uitgevoerd;
Onrechtmatig gebruik van voorzieningen wordt tegengegaan;
Een juiste en volledige informatievoorziening over de na te leven
plichten richting inwoners;
Het vraagstuk van de inwoner centraal stellen, waardoor de inwoner
sneller kan re-integreren of participeren.
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2.4

Totale kosten programma Inkomen

Programma Inkomen
baten
lasten
Saldo

2019

2020

2021

2022

2023

-21.705.000 -22.020.000
23.224.000 23.574.000

2018

-21.780.000
23.214.000

-21.780.000
23.214.000

-21.780.000
23.214.000

-21.780.000
23.214.000

1.519.000

1.554.000

1.434.000

1.434.000

1.434.000

1.434.000

-8.511.000
8.511.000

-8.978.000
8.978.000

-8.400.000
8.400.000

-8.400.000
8.400.000

-8.400.000
8.400.000

-8.400.000
8.400.000

0

0

0

0

0

0

-4.626.000
4.625.000

-4.563.000
4.563.000

-4.575.000
4.575.000

-4.575.000
4.575.000

-4.575.000
4.575.000

-4.575.000
4.575.000

-1.000

0

0

0

0

0

-8.569.000
8.569.000

-8.479.000
8.479.000

-8.805.000
8.805.000

-8.805.000
8.805.000

-8.805.000
8.805.000

-8.805.000
8.805.000

0

0

0

0

0

0

waarvan directe uitvoeringskosten
baten
lasten

1.518.000

1.554.000

1.434.000

1.434.000

1.434.000

1.434.000

Saldo

1.518.000

1.554.000

1.434.000

1.434.000

1.434.000

1.434.000

saldo 2020
2021
2022
22.344.000 22.344.000 22.344.000
270.000
270.000
270.000
20.000
20.000
20.000
-21.200.000 -21.200.000 -21.200.000

2023
22.344.000
270.000
20.000
-21.200.000

waarvan Berkelland
baten
lasten
Saldo
waarvan Oost Gelre
baten
lasten
Saldo
waarvan Winterswijk
baten
lasten
Saldo

waarvan Product:
Inkomenswaarborg
BBZ
Handhaving
Bijdrage gemeenten Inkomen

baten 2020 lasten 2020
-290.000 22.634.000
-290.000
560.000
0
20.000
-21.200.000
0
-21.780.000
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23.214.000

1.434.000

1.434.000

1.434.000

1.434.000

3. Programma Ondersteuning
3.1

Visie

Participatie neemt toe met een financieel steuntje in de rug. Kinderen uit minima-gezinnen kunnen
deelnemen aan de samenleving. Op basis van maatwerk worden er vanuit de bijzondere bijstand
bijzondere kosten vergoed van inwoners met een minima-inkomen. De inwoner weet niet altijd
volledig waar hij voor in aanmerking kan komen en hoe aan te vragen. Via de meedoenapplicatie
(computerprogramma) kan hij deze informatie opvragen en een aanvraag doen.
Binnen de schulddienstverlening wordt ingezet op vroeg signalering en preventie en staat ook
nazorg centraal.

3.2

Doel

Inwoners worden (financieel) ondersteund om deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving.
Bij financiële problemen worden inwoners doorverwezen naar Thuisadministratie, Humanitas of
Schuldhulpmaatjes. Voor schulddienstverlening worden inwoners doorverwezen naar de
Stadsbank Oost Nederland (SON). Ook worden inwoners warm doorgeleid naar sociale teams
wanneer er problemen zijn op meerdere levensgebieden.
3.2.1

Bijzondere Bijstand / Minimabeleid

Doel:
Het ondersteunen van huishoudens met een laag inkomen door het verstrekken van
geld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet via een andere regeling vergoed kunnen
worden. Daarnaast zijn er minimaregelingen die gericht zijn op de participatie van kinderen.
Kansen en risico’s
Inwoners kunnen met behulp van de meedoenapplicatie op een overzichtelijke manier alle
minimaregelingen vinden. De samenwerking met sociale wijkteams kan bijdragen aan een groter
bereik van de meedoenapplicatie. De sociale wijkteams hebben een belangrijke
signaleringsfunctie en kunnen informatie verstrekken aan de inwoners.
Meer bekendheid van de regelingen draagt bij dat er meer inwoners gebruik zullen gaan maken
van de minimaregelingen. Een aandachtspunt is dat niet alle inwoners worden bereikt. Dit wordt
zoveel als mogelijk ondervangen door het op meerdere manieren aanbieden van informatie, o.a.
via de website, mondeling of via folders en huis-aan-huisbladen.
Operationele doelstellingen:
 De communicatie aan inwoners over de aanvullende inkomensvoorzieningen wordt
verbeterd;
 Het minimabeleid wordt via een digitale toegangspoort aangeboden, dit verhoogt de
laagdrempeligheid omdat deze vanuit huis gebruikt kan worden;
 De website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek wordt up to date gehouden. Vernieuwde
beleidsregels en verordeningen zijn overzichtelijk te vinden op de website.
3.2.2

Schulddienstverlening / Stadsbank

Doel:

Door de inzet van schulddienstverlening wordt de financiële (zelf)redzaamheid
vergroot door het voorkomen of beperken van problematische financiële problemen.

Kansen en risico’s
De SDOA richt zich steeds meer op preventie en vroegsignalering. Bij kleine
betalingsachterstanden kan al een hulpverlener ingezet worden. Door middel van dat contact
wordt de inwoner direct geholpen en worden mogelijk grotere schulden voorkomen. Op dit
moment (maart 2019) worden de mogelijkheden tot vroegsignalering onderzocht. De
verschillende activiteiten behorend bij de opstart van de pilot, en de structurele inbedding van
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regie- en uitvoering worden nog nader uitgewerkt. Onderzoek wijst uit dat inwoners met
problematische schulden veelal (tijdelijk) een verminderd probleemoplossend vermogen kunnen
hebben. Daarom is het noodzakelijk dat er integraal samengewerkt wordt tussen de Stadsbank
Oost Nederland, sociale wijkteams, gemeenten en SDOA. Hierdoor kan er een sluitende
schuldhulpverleningsketen worden gerealiseerd, versterkt door het aanstellen van één regisseur.
Tevens is het voor inwoners belangrijk dat zij ergens lokaal met hun financiële vragen en
problemen terecht kunnen. Zowel de SON als een medewerker van de SDOA is structureel lokaal
aanwezig om de laagdrempeligheid te bevorderen.
Het structureel aanbieden van nazorg-trajecten via de SON biedt kansen aan inwoners om
geleidelijk weer zelfstandig hun financiën te gaan beheren met een kleinere kans op terugval. Dit
kan in eerste instantie leiden tot hogere kosten van dienstverlening. Het is lastig om in te schatten
hoeveel inwoners met schuldenproblematiek te maken hebben omdat niet iedereen met schulden
tijdig hulp zoekt.
Operationele doelstellingen:
 Er komt een integrale aanpak voor vroegsignalering en preventie;
 Een gemeenschappelijke schuldhulpverleningsaanpak voor de gemeenten Berkelland, Oost
Gelre en Winterswijk wordt in werking gesteld;
 Schuldhulpverlening wordt zo dichtbij en zo laagdrempelig mogelijk bij de inwoner
aangeboden;
 Na afloop van ieder traject wordt er bekeken welke klant een nazorg-traject nodig heeft;
 Schulddienstverlening wordt zo licht als mogelijk maar ook zo zwaar als noodzakelijk in gezet.
3.2.3

Omgekeerde modelverordening

Doel:

De SDOA en de drie SDOA-gemeenten gaan werken met de omgekeerde
modelverordening Sociaal Domein.

Kansen en risico’s
Van verschillende verordeningen naar één ‘omgekeerde’ verordening voor het complete sociale
domein. Met deze verordening staan niet de regels maar de inwoner centraal. Het helpt onze
medewerkers om te zoeken naar passende oplossingen voor vragen van inwoners, zonder strikt
gebonden te zijn aan allerlei voorschriften. Het doel hierbij is om écht maatwerk te bieden. Het
moet resulteren in een verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners, evenals een
beperking van de administratieve lasten en bureaucratie. Een mogelijk risico is dat bij elke kleine
mutatie de verordening als geheel weer ter besluitvorming aan de gemeenteraden moet worden
voorgelegd.
Operationele doelstellingen:

Er is gezamenlijk met de gemeenten een omgekeerde modelverordening Sociaal Domein
opgesteld;

Deze verordening is helder en begrijpelijk voor inwoners.

3.3 Acties om gestelde doelen te realiseren
3.4

Acties om de gestelde doelen te realiseren
 De meedoenapplicatie is bereikbaar voor inwoners van de SDOAgemeenten;
 Er worden meer preventie- en nazorgtrajecten binnen de
schuldhulpverlening ingezet;
 De website van de SDOA wordt up-to-date gehouden;
 Er wordt een omgekeerde modelverordening opgesteld en ter
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden;
 Sociaal Domein breed wordt er gewerkt met de omgekeerde
modelverordening.
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3.4 Totale kosten programma Ondersteuning
2018

2019

2020

2021

2022

2023

-3.471.000
4.219.000

-4.322.000
4.800.000

-3.707.000
4.395.000

-3.707.000
4.395.000

-3.707.000
4.395.000

-3.707.000
4.395.000

748.000

478.000

688.000

688.000

688.000

688.000

-1.453.000
1.452.000

-1.925.000
1.925.000

-1.595.000
1.595.000

-1.595.000
1.595.000

-1.595.000
1.595.000

-1.595.000
1.595.000

-1.000

0

0

0

0

0

758.000
-758.000

900.000
-900.000

800.000
-800.000

800.000
-800.000

800.000
-800.000

800.000
-800.000

0

0

0

0

0

0

-1.262.000
1.261.000

-1.497.000
1.497.000

-1.312.000
1.312.000

-1.312.000
1.312.000

-1.312.000
1.312.000

-1.312.000
1.312.000

-1.000

0

0

0

0

0

waarvan directe uitvoeringskosten
baten
lasten

748.000

478.000

688.000

688.000

688.000

688.000

Saldo

748.000

478.000

688.000

688.000

688.000

688.000

baten 2020 lasten 2020
-170.000
3.488.000
0
907.000
-3.537.000
0

saldo 2020
3.318.000
907.000
-3.537.000

2021
3.318.000
907.000
-3.537.000

2022
3.318.000
907.000
-3.537.000

2023
3.318.000
907.000
-3.537.000

688.000

688.000

688.000

688.000

Programma Ondersteuning
baten
lasten
Saldo
waarvan Berkelland
baten
lasten
Saldo
waarvan Oost Gelre
lasten
baten
Saldo
waarvan Winterswijk
baten
lasten
Saldo

waarvan Product:
Bijzondere bijstand / Minimabeleid
Schuldhulpverlening / Stadsbank
Bijdrage gemeenten Ondersteuning

-3.707.000
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4.395.000

4. Programma Overhead en algemene kosten
4.1 Bijdrage gemeenten
De Sociale Dienst Oost Achterhoek verkrijgt haar inkomsten voornamelijk uit de bijdragen van
deelnemende gemeenten. De bijdrage van de gemeenten in de bedrijfsvoering (de
uitvoeringskosten) wordt hier geraamd. De andere gemeentelijke bijdragen zijn hiervoor bij de
betreffende programma’s geraamd.
2018
Programma Overhead en algemene kosten
baten
lasten

2019

2020

-11.644.000 -11.010.000
4.451.000
5.471.000

-11.492.000
5.566.000

2021

2022

2023

-11.492.000 -11.492.000
5.566.000
5.566.000

-11.492.000
5.566.000

Saldo

-7.193.000

-5.539.000

-5.926.000

-5.926.000

-5.926.000

-5.926.000

waarvan Berkelland
baten
lasten

-4.275.000
50.000

-4.436.000
11.000

-4.481.000
11.000

-4.481.000
11.000

-4.481.000
11.000

-4.481.000
11.000

Saldo

-4.225.000

-4.425.000

-4.470.000

-4.470.000

-4.470.000

-4.470.000

waarvan Oost Gelre
baten
lasten

-2.914.000
34.000

-2.797.000
8.000

-2.943.000
7.000

-2.943.000
7.000

-2.943.000
7.000

-2.943.000
7.000

Saldo

-2.880.000

-2.789.000

-2.936.000

-2.936.000

-2.936.000

-2.936.000

waarvan Winterswijk
baten
lasten

-4.456.000
53.000

-4.437.000
11.000

-4.729.000
12.000

-4.729.000
12.000

-4.729.000
12.000

-4.729.000
12.000

Saldo

-4.403.000

-4.426.000

-4.717.000

-4.717.000

-4.717.000

-4.717.000

baten 2020 lasten 2020
0
30.000
0
0
0
5.536.000

saldo 2020
30.000
0
5.536.000

2021
30.000
0
5.536.000

2022
30.000
0
5.536.000

2023
30.000
0
5.536.000

-11.492.000

0

-11.492.000

-11.492.000 -11.492.000

-11.492.000

-11.492.000

5.566.000

-5.926.000

waarvan Product:
Algemene baten en lasten
Treasury
Overhead
Bijdragen in de uitvoeringskosten Sociale
Dienst
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-5.926.000

-5.926.000

-5.926.000

5. Paragrafen
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen moeten
worden opgenomen in de begroting. De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn niet
van toepassing voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Met verbonden partijen worden in het BBV privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties
bedoeld, waarin de Sociale Dienst Oost Achterhoek als gemeenschappelijke regeling een
bestuurlijk of financieel belang heeft. Bedoeld worden onder meer: deelnemingen in
vennootschappen, stichtingen en verenigingen. De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft deze
belangen niet, waardoor ook deze paragraaf niet van toepassing is.
De volgende paragrafen worden achtereenvolgens behandeld:
1. Financiering
2. Bedrijfsvoering
3. Weerstandvermogen
4. Onderhoud kapitaalgoederen
5.1 Financiering
De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) verplicht de gemeenschappelijke regeling om
richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico’s die daaraan
verbonden zijn. Hiervoor wordt in 2019 een treasurystatuut opgesteld.
Treasuryfunctie
De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende diensten die de gemeente
Berkelland voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek verricht.
Risicobeheer
Om de risico’s eenvoudig te beheersen zal de Sociale Dienst Oost Achterhoek alleen gelden
uitzetten bij en aantrekken van de gemeente Berkelland, tegen gangbare marktconforme
condities. Het schatkistbankieren is ingevoerd. Uitzetten van gelden kan alleen bij de
rijksoverheid. De voorschotnota’s voor de bijdrage van de gemeenten worden afgestemd op de
geldstromen binnen de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Rente
De Sociale Dienst heeft geen leningen. Door het verplichte schatkistbankieren en de lage
rentestand worden er in 2020 geen rentelasten en geen rentebaten verwacht. Er worden geen
grote uitgaven verwacht, waarvoor externe financiering nodig is.
Op grond van artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is verplicht inzicht te
geven in de rentelasten, de wijze waarop deze worden toegerekend aan de taakvelden en de
financieringsbehoefte. De commissie BBV adviseert daarvoor het volgende renteschema op te
nemen:
Renteschema begroting 2020
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering
b. Externe rentebaten over korten en lange financiering
Saldo rentelasten en rentebaten
c1. rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend
c2. rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet
worden toegerekend
c3. rentebaat van door verstrekte leningen indien daar een specifieke
lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden
toegerekend
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente
d1. rente over het eigen vermogen
d2. rente over voorzieningen
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
e. aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
e. renteresultaat op het taakveld treasury
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€

€
0
0
0

n.v.t.
0
0
0
0
0
0
-0
0

5.2 Bedrijfsvoering
Bestuursopdracht
Binnen de drie colleges van de SDOA (Sociale Dienst Oost Achthoek)-gemeenten is - op advies
van het Algemeen Bestuur van SDOA - besloten in 2019 een onderzoek te laten uitvoeren naar
de toekomstige gewenste plaats van de SDOA binnen het gehele sociaal domein (Wmo, Jeugd
en Participatie). Dit alles gebeurt op basis van de regionale visie binnen het sociale domein.
Aanbevelingen uit het onderzoek worden in de navolgende periode geïmplementeerd.
Onderzoek organisatievorm en huisvesting 2020
In de besluitvorming rondom het Radar-onderzoek in 2017 heeft het Dagelijks Bestuur de
directeur opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de organisatievorm en de locatie voor de
toekomst en hierover in het voorjaar 2020 met een advies te komen. Dit onderzoek zal nu in het
verlengde van de hiervoor aangehaalde bestuursopdracht plaatsvinden, zodat de uitkomsten en
besluitvorming van de bestuursopdracht meegenomen kunnen worden.
Personeel
De bijdrage van medewerkers is voor SDOA het belangrijkste instrument om tot goede prestaties
te komen. Dit betekent dat investeren in medewerkers noodzakelijk is en blijft.
De competentie dienend leiderschap is benoemd als de leidende competentie bij alle
medewerkers van de organisatie, waarbij het aspect van het ondersteunen en laten ontwikkelen
en groeien van je naaste collega, maar ook onze doelgroep een heel belangrijke doelstelling is.
Hiervoor zal in de HR-cyclus ook expliciet aandacht zijn.
Het blijven werken aan de professionele cultuur is een continu proces.
Naast inhoudelijke kennis zijn trainingen op het gebied van omgaan met agressie een vast
onderdeel voor de medewerkers van de Sociale Dienst. Ook wordt er tijdens de
medewerkersvergaderingen structureel aandacht besteed aan preventie van ziekteverzuim en
bevordering van gezond gedrag.
Informatisering
Website
Het is voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek van groot belang om over de juiste digitale
informatie te kunnen beschikken. Klanten, ketenpartners en andere belangstellenden moeten
digitaal de gewenste informatie kunnen betrekken. De inhoud wordt actueel gehouden door eigen
medewerkers. Zowel inhoudelijke wensen als gebruiksvriendelijkheid worden met de cliëntenraad
besproken. De website zal in toenemende mate de aanvraagformulieren en het foldermateriaal
kunnen vervangen.
De Regionale Cliëntenraad Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek beschikt over een
eigen website om hun achterban op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
App SDOA Werkt
De Sociale Dienst stelt via de app SDOA Werkt de werkzoekenden in staat om met hun mobiele
devices kennis te nemen en te reageren op vacatures, in te schrijven op
(informatie)bijeenkomsten en in contact te komen met hun klantmanager respectievelijk
inkomensconsulent. Daarnaast bevat de app algemene informatie door middel van Vraag en
Antwoord pagina’s.
Automatisering
De applicatiebeheerders verzorgen de innovatie- en helpdeskfunctie voor zowel de medewerkers
van de Sociale Dienst als voor de zorgloketten/WMO afdelingen van de gemeenten met
betrekking tot Suite voor het Sociaal Domein (SvhSD). Er zijn werkafspraken gemaakt rondom de
planning en invoering van de nieuwe SvhSD releases. Het optimaliseren van de
gebruiksmogelijkheden van de Suite is een proces dat voortdurend aandacht behoeft.
Daarnaast verzorgen de applicatiebeheerders het applicatiebeheer van Compas en
CompetenSYS, mede voor de werkorganisatie Werkbaan Oost en de gemeenten ten behoeve
van de werkgeverstaken.
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Ontwikkeling
De ontwikkelingen op het gebied van de ICT staan niet stil. Het streven is om de klanten digitaal
Wij willen graag de klanten digitaal beter van dienst zijn. Hiervoor is software beschikbaar voor de
snel balies en het portal Mijn werk.
Communicatie
Goede communicatie zorgt ervoor dat onze inwoners goed op de hoogte zijn. Daarom is het van
belang om onze inwoners goed te informeren over de diverse minima- en kindregelingen die er
zijn. Gemeente Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk kennen hun eigen regelingen.
De communicatie verloopt via de communicatieafdelingen van de gemeenten zelf (al dan in
samenwerking met de communicatieadviseur van de Sociale Dienst). Zij kunnen de inwoners
(diverse doelgroepen) informeren via allerlei communicatiekanalen en -middelen die ze tot hun
beschikking hebben.
Dat kan via de wekelijkse persconferentie, maar ook via publicaties in de gemeentepagina, op de
gemeentelijke website en via sociale media (Facebook/Twitter en Instagram). Vragen van
inwoners kunnen telefonisch, via sociale media, bij de balie of binnen hun eigen gemeente, maar
ook bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek (telefonisch en via de contactpersoon) worden
beantwoord.
Financieel beheer
Administratieve organisatie
Voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek is het maximaal op orde hebben van de administratie
voorwaardelijk. Naast de doelmatigheid zal ook de rechtmatigheid aangetoond moeten worden.
Interne controle (IC)
In verband met nieuwe ontwikkelingen en veranderende organisatie wordt het IC plan vanaf 2018
bijgesteld. De IC Participatiewet vindt maandelijks plaats.
Interne processen
Ook in 2020 blijft de nadruk liggen op het aanscherpen van de interne processen. Blijvend wordt
geïnvesteerd in het zo efficiënt mogelijk maken van onze interne systemen.
Service Unit (proeftuin)
Doel:

Het oprichten van een interne Unit waar administratieve taken en standaard
werkprocessen worden ondergebracht.

Kansen en risico’s
De Service Unit neemt backoffice taken over van klantmanagers, accountmanagers en
inkomensconsulenten. Daarmee wordt tijd gecreëerd voor de dienstverlening naar de inwoners.
De reikwijdte, kansen en risico’s worden in het voorjaar van 2019 in beeld gebracht in een
business case.
Operationele doelstellingen:
 Wederkerige standaardactiviteiten centraliseren;
 Daardoor meer inzet op maat mogelijk;
 Efficiency en eenduidige werkwijze in de registratie van gegevens.
Uitgangspunt is dat de Service Unit budget neutraal wordt ingericht door verschuiving van
formatie.
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Facilitaire dienstverlening
Gebouwen
De Sociale Dienst Oost Achterhoek huurt een deel van het Stadhuis in Groenlo van de gemeente
Oost Gelre. Daarnaast huurt de Sociale Dienst Oost Achterhoek het Loopbaanplein aan de
Burgemeester Bosmastraat in Winterswijk. Bij de doorontwikkeling van het
dienstverleningsconcept ligt de lijn steeds meer op het zo lokaal mogelijk faciliteren van de
dienstverlening voor de inwoner. Dit resulteert in enerzijds verdergaande digitalisering waar
mogelijk, anderzijds meer diensten handig combineren.
Post en Archief
De post wordt bezorgd door de koeriersdienst. Tweemaal per dag wordt de post vanuit de
Zorgloketten en het Loopbaanplein bezorgd bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek en vice versa.
De Sociale Dienst Oost Achterhoek beschikt over twee archieven. Eén in de centrumlocatie
Groenlo en een archief op het Loopbaanplein in Winterswijk.
Inkoop
Waar nodig maakt de Sociale Dienst gebruik van de inkoopadviseur van de gemeente
Berkelland.
5.3 Weerstandvermogen
Het weerstandvermogen is een buffer om ontwikkelingen waarmee geen rekening is gehouden
op te vangen.
In algemene zin wordt het weerstandvermogen gevormd door de algemene reserve en de
stelpost onvoorzien.
Het weerstandvermogen van de Sociale Dienst Oost Achterhoek is op dit moment nihil.
De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft geen algemene reserve.
In Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (GR SDOA) is geregeld dat het
algemeen bestuur een algemene reserve mag instellen waarin exploitatieoverschotten tot een
nader te bepalen bedrag gestort mogen worden.
Voor het functioneren van de Sociale Dienst Oost Achterhoek is het ontbreken van een algemene
reserve geen beletsel. Immers in de GR SDOA is ook geregeld dat exploitatietekorten via een
aanvullende bijdrage bij de deelnemende gemeenten in rekening worden gebracht.
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een (jaarlijkse) stelpost onvoorzien van
€ 30.000 (incl. BTW).
De Sociale Dienst kent per ultimo 2018 een aantal geoormerkte reserves. Voor 2020 wordt
voorzien dat alleen de bestemmingsreserve voor re-integratie activiteiten nog (gedeeltelijk)
resteert.
Risico’s
De risico’s met betrekking tot de omvang van de uitkeringen en de Wsw-detacheringen zijn
beschreven in de gemeentebegrotingen en kunnen per deelnemende gemeente verschillen. Wij
volstaan hier met de verwijzing naar de gemeentebegrotingen.
Het risico voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek is feitelijk nihil, omdat de drie gemeenten
uiteindelijk garant staan voor de bijdragen aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Hierna volgt een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen in met name de
uitvoeringskosten waarmee de Sociale Dienst Oost Achterhoek te maken kan krijgen.
Personeel
De flexibele schil is aangepast op basis van de geraamde klantenaantallen die de Sociale Dienst
bedient. Hierbij is rekening gehouden met de uitstroomdoelstellingen voor 2019 en 2020.
Daarnaast is rekening gehouden met de ontwikkelingen van de doelgroepen (Wsw, Langdurige
Loonkostensubsidie en nieuw Beschut Werk) die langduriger begeleid en ondersteund moeten
worden.
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Loon- en prijsontwikkeling
De huidige CAO gemeenten heeft een looptijd tot en met 31 december 2018 en daarom wordt
uitgegaan van de loonvoet sector overheid uit de Macro Economische Verkenning (MEV 2019,
bijlage 2 en Kerngegevenstabel MEV 2019, 18 september 2018). Het CPB gaat uit van een
loonstijging van 3,4% in 2019. Voor 2020 is nog geen prognose afgegeven. Daarom wordt het
cijfer voor 2019 ook van toepassing verklaard voor 2020.
Verder is op basis van de bovengenoemde Macro Economische Verkenning gerekend met een
prijsindexatie van 2,4%, indien nodig.
Uitvoeringskosten
De budgetten met betrekking tot de uitvoeringskosten 2020 zijn zo goed als mogelijk is ingeschat
op basis van contracten en historische kosten.
Stadsbank Oost Nederland:
De Sociale Dienst Oost Achterhoek staat namens Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk borg
voor de kredietverstrekking aan de klanten uit de drie gemeenten van de Stadsbank Oost
Nederland in Enschede.
De borgstellingen bedroegen per 31 december 2018:
- Berkelland
€ 436.234
- Oost Gelre
€ 246.246
- Winterswijk
€ 320.582
Totaal
€ 1.003.062
Ziekteverzuim
In de begroting 2020 is een budget van 2% van de loonsom van de vaste formatie opgenomen
voor vervanging wegens langdurige ziekte, OR werkzaamheden en dergelijke.
Kengetallen
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen de volgende kengetallen moeten
worden opgenomen.
Netto schuldquote
Netto schuldquote
gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
Grondexploitatie
Structurele
exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

Jaarrekening
2018
0%

Begroting
2019
0%

Begroting
2020
0%

Meerjarenraming
2021-2023
0%

0%
46%
n.v.t.
n.v.t.

0%
27%
n.v.t.
n.v.t.

0%
31%
n.v.t.
n.v.t.

0%
31%
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen zijn aankopen die een meerjarig gebruik dienen en die aangeduid worden als
investeringen. Voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek betreft dit vooral de aanschaf van harden software, kantoormeubilair en archiefkasten.
Het is van belang dat de kapitaalgoederen in goede staat blijven gedurende de gebruikstermijn.
In de gemeentelijke begroting bevatten (bijna) alle programma’s kapitaalgoederen. Daarom is in
het BBV de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voorgeschreven, zodat de gemeenteraad op
een andere manier nog eens zicht heeft op het onderhoud dat nodig is voor het in goede staat
houden van de kapitaalgoederen.
Hierna volgt een korte beschrijving van de groepen kapitaalgoederen, het onderhoud en het
onderhoudsbudget voor deze groepen die gelden voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Daarnaast worden ook de afschrijvingstermijnen vermeld die voor deze kapitaalgoederen worden
gehanteerd.
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Hardware / Software
Voor het up to date houden van soft- en hardware zijn onderhoudskosten opgenomen voor in
totaal € 782.000 inclusief BTW.
In geval van investeringen geldt voor hardware een afschrijvingstermijn van 5 jaar, voor
technische software 3 jaar en voor overige software een afschrijvingstermijn van 5 jaar.
Kantoormeubilair
Voor onderhoud kantoormeubilair is in de begroting een budget opgenomen van € 20.000 (incl.
BTW). Voor kantoormeubilair geldt een afschrijvingstermijn van 10 jaar, voor archiefkasten 15
jaar.
Samengevat:
Omschrijving activum
ICT - hardware
ICT - technische software
ICT - overige software
Archiefkasten
Kantoormeubilair
De ondergrens voor een investering is € 20.000.

Afschrijvingsduur
5 jaar
3 jaar
5 jaar
15 jaar
10 jaar

5.5 Uiteenzetting van de financiële positie
Prognose balans per
31.12.2019 31.12.2020
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

446
446

293
293

Vlottende activa
Uitzettingen met een rente typische
looptijd korter dan één jaar
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal vlottende activa

5.829
1.894
23
7.746

5.829
1.844
23
7.696

Totaal activa

8.192

7.989

PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Totaal vaste passiva

2.515
2.515

2.515
2.515

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente
typische looptijd korter dan één jaar
Overlopende passiva
Totaal vlottende passiva

5.568
109
5.677

5.365
109
5.474

Totaal passiva

8.192

7.989

24

Investeringen
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met
economisch nut weer.
Rubriek
Machines, apparaten en installaties

Boekwaarde
Boekwaarde
Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen
01-01-2020
31-12-2020
406
50
0
-200
256

Overige materiële vaste activa
Totaal

40

0

0

-3

37

446

50

0

-203

293

5.6 Reserves en voorzieningen
Het eigen vermogen bestaat uit geoormerkte budgetten die nog niet uitgegeven zijn.

Bestemmingsreserve
Re-integratie activiteiten
Totaal

stand
01-01-2020 toevoegingen onttrekkingen
2.515
0
0
2.515
0
0

stand
31-12-2020
2.515
2.515

5.7 Beleidsindicatoren
Nr
1
2
3

Taakveld
0. bestuur en
ondersteuning
0. bestuur en
ondersteuning
0. bestuur en
ondersteuning

Naam indicator

Eenheid

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

4

0. bestuur en
ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale
loonsom + totale kosten
inhuur externen

5

0. bestuur en
ondersteuning

Overhead

% van totale lasten
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6. Sociaal domein

Personen met een
bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners

28

Lopende
6. Sociaal domein re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners
15-64 jaar

25

Waarde
1,1
1,1
€ 0,12
23,7%

45,6%
Berkelland: 20,7
Oost Gelre: 17,7
Winterswijk: 33,3
Berkelland: 3,7
Oost Gelre: 2,6
Winterswijk: 4,7

Bron /
peildatum
Begroting
2020
Begroting
2020
Begroting
2020
Begroting
2020
Begroting
2020
CBS
1e halfjaar
2018
CBS
1e halfjaar
2018

Bijlagen

26

Bijlage A: Overzicht wat mag het kosten begroting 2020

Werkelijk
2018

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2020
2021-2023

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
BATEN
Debiteurenontvangsten
Overige ontvangsten
WSW detacheringen *
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidies
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Werk en activering

2
-117
-4.777
-244
-1.326
0
-4.525
-10.987

0
0
-3.463
-243
-2.038
0
-4.188
-9.932

0
0
-3.885
-259
-1.967
-1.550
-4.464
-12.125

0
0
-3.885
-259
-1.967
-1.550
-4.464
-12.125

BATEN
Debiteurenontvangsten
Debiteurenontvangsten BBZ
Bijdrage gemeenten programma Inkomen
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Inkomen

-324
-329
-21.052
-1.411
-23.116

-310
-420
-21.290
-1.576
-23.596

-290
-290
-21.200
-1.434
-23.214

-290
-290
-21.200
-1.434
-23.214

PROGRAMMA ONDERSTEUNING
BATEN
Bijzondere bijstand
Debiteurenontvangsten
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Ondersteuning

52
0
-3.523
-689
-4.160

-170
0
-4.152
-478
-4.800

-170
0
-3.537
-689
-4.396

-170
0
-3.537
-689
-4.396

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
BATEN
Overige algemene baten
Treasury
Overhead
Mutaties reserves
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
Uitkering jaarrekeningresultaat 2017
Totaal programma Overhead en algemene kosten

0
-7
0
-1.759
-5.007
1.754
-5.019

0
0
0
0
-4.768
0
-4.768

0
0
0
0
-4.903
0
-4.903

0
0
0
0
-4.903
0
-4.903

-43.282

-43.096

-44.638

-44.638

PROGRAMMA INKOMEN

Totaal programma's
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Werkelijk
2018

Totaal (Berkelland + Oost Gelre + Winterswijk)

Begroting
2019

Begroting
2020

(x € 1.000 )

Begroting
2020
2021-2023

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
LASTEN
Re-integratie
Doorbetaling WSW detacheringen *
WSW begeleid werken subsidies
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren
Langdurige loonkostensubsidies
Beschut werken
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Werk en activering

781
4.777
244
-121
0
0
3.832
9.513

1.378
3.463
243
0
0
0
4.167
9.251

833
3.885
259
0
1.092
932
4.464
11.465

833
3.885
259
0
1.092
932
4.464
11.465

21.409
297
0
1.518
23.224

21.530
490
0
1.554
23.574

21.380
400
0
1.434
23.214

21.380
400
0
1.434
23.214

PROGRAMMA ONDERSTEUNING
LASTEN
Bijzondere bijstand
Schuldhulpverlening /Stadsbank

2.613
858

3.490
832

2.800
907

2.800
907

Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Ondersteuning

748
4.219

478
4.800

689
4.396

689
4.396

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
LASTEN
Algemene baten en lasten
Treasury
Overhead
Mutatie reserves/rekeningresultaat

0
-5
4.313
143

31
0
5.442
0

30
0
5.536
0

30
0
5.536
0

Totaal programma Overhead en algemene kosten

4.451

5.473

5.566

5.566

41.407

43.098

44.641

44.641

PROGRAMMA INKOMEN
LASTEN
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)
Handhaving
Directe uitvoeringskosten
Totaal programma lasten Inkomen

Totaal programma's

* inclusief de detacheringsvergoedingen voor de Sw medewerkers uit de gemeenten Aalten en Haaksbergen
en de doorbetaling daarvan.
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Werkelijk
2018

Berkelland

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2020
2021-2023

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
BATEN
Debiteurenontvangsten
Overige ontvangsten
WSW detacheringen
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidies
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Werk en activering

2
-56
-1.502
-63
-578

-1.326
-84
-752

-1.570
-3.767

-1.576
-3.738

-1.502
-69
-785
-795
-1.646
-4.797

-1.502
-69
-785
-795
-1.646
-4.797

-130
-179
-8.202
-489
-9.000

-100
-250
-8.628
-593
-9.571

-100
-150
-8.150
-529
-8.929

-100
-150
-8.150
-529
-8.929

33

-70

-70

-70

-1.486
-239
-1.692

-1.855
-180
-2.105

-1.525
-254
-1.849

-1.525
-254
-1.849

-1.800

-1.811

-1.811

-1.800

-1.811

-1.811

-17.214

-17.386

-17.386

PROGRAMMA INKOMEN
BATEN
Debiteurenontvangsten
Debiteurenontvangsten BBZ
Bijdrage gemeenten programma Inkomen
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Inkomen
PROGRAMMA ONDERSTEUNING
BATEN
Bijzondere bijstand
Debiteurenontvangsten
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Ondersteuning
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
BATEN
Overige algemene baten
Treasury
Overhead
Mutaties reserves
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
Uitkering jaarrekeningresultaat 2017
Totaal programma Overhead en algemene kosten

-3
-640
-1.972
638
-1.977

Totaal programma's

-16.436
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Werkelijk
2018

Berkelland

Begroting
2019

Begroting
2020

(x € 1.000 )

Begroting
2020
2021-2023

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
LASTEN
Re-integratie
Doorbetaling WSW detacheringen
WSW begeleid werken subsidies
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren
Langdurige loonkostensubsidies
Beschut werken
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Werk en activering

391
1.502
63
-44

512
1.326
84

323
1.502
69

323
1.502
69

1.406
3.318

1.568
3.490

581
436
1.646
4.557

581
436
1.646
4.557

LASTEN
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)

8.384
127

8.718
260

8.200
200

8.200
200

Directe uitvoeringskosten
Totaal programma lasten Inkomen

579
9.090

585
9.563

529
8.929

529
8.929

PROGRAMMA ONDERSTEUNING
LASTEN
Bijzondere bijstand
Schuldhulpverlening /Stadsbank

1.166
286

1.645
280

1.285
310

1.285
310

Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Ondersteuning

274
1.726

180
2.105

254
1.849

254
1.849

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
LASTEN
Algemene baten en lasten
Treasury
Overhead
Mutatie reserves/rekeningresultaat

-2
1.583
52

11
0
2.047

11
0
2.041

11
0
2.041

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.633

2.058

2.052

2.052

15.767

17.216

17.387

17.387

PROGRAMMA INKOMEN

Totaal programma's
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Werkelijk
2018

Oost Gelre

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2020
2021-2023

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
BATEN
Debiteurenontvangsten
Overige ontvangsten
WSW detacheringen
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidies
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Werk en activering

0
-24
-1.296
-49
-303

-1.193
-47
-316

-1.179
-2.851

-1.008
-2.564

-1.207
-52
-288
-349
-1.081
-2.977

-1.207
-52
-288
-349
-1.081
-2.977

-83
-56
-4.487
-368
-4.994

-60
-70
-4.433
-379
-4.942

-70
-40
-4.465
-347
-4.922

-70
-40
-4.465
-347
-4.922

17

-40

-40

-40

-775
-179
-937

-860
-115
-1.015

-760
-167
-967

-760
-167
-967

-1.187

-1.226

-1.226

-1.187

-1.226

-1.226

-9.708

-10.092

-10.092

PROGRAMMA INKOMEN
BATEN
Debiteurenontvangsten
Debiteurenontvangsten BBZ
Bijdrage gemeenten programma Inkomen
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Inkomen
PROGRAMMA ONDERSTEUNING
BATEN
Bijzondere bijstand
Debiteurenontvangsten
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Ondersteuning
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
BATEN
Overige algemene baten
Treasury
Overhead
Mutaties reserves
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
Uitkering jaarrekeningresultaat 2017
Totaal programma Overhead en algemene kosten

-435
-1.185
434
-1.188

Totaal programma's

-9.970

-2
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Werkelijk
2018

Oost Gelre

Begroting
2019

Begroting
2020

(x € 1.000 )

Begroting
2020
2021-2023

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
LASTEN
Re-integratie
Doorbetaling WSW detacheringen
WSW begeleid werken subsidies
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren
Langdurige loonkostensubsidies
Beschut werken
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Werk en activering

207
1.296
49
-30

196
1.193
47

53
1.207
52

53
1.207
52

945
2.467

1.003
2.439

238
226
1.081
2.857

238
226
1.081
2.857

LASTEN
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)

4.600
25

4.483
80

4.525
50

4.525
50

Directe uitvoeringskosten
Totaal programma lasten Inkomen

361
4.986

374
4.937

347
4.922

347
4.922

PROGRAMMA ONDERSTEUNING
LASTEN
Bijzondere bijstand
Schuldhulpverlening /Stadsbank

572
186

725
175

610
190

610
190

Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Ondersteuning

184
942

115
1.015

167
967

167
967

8
0
1.310

7
0
1.340

7
0
1.340

PROGRAMMA INKOMEN

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
LASTEN
Algemene baten en lasten
Treasury
Overhead
Mutatie reserves/rekeningresultaat

-1
1.064
35

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.098

1.318

1.347

1.347

Totaal programma's

9.493

9.709

10.093

10.093
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Werkelijk
2018

Winterswijk

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2020
2021-2023

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
BATEN
Debiteurenontvangsten
Overige ontvangsten
WSW detacheringen
Bijdrage gemeenten WSW begeleid werkensubsidies
Bijdrage gemeenten programma Werk en activering
Bijdrage gemeenten loonkostensubsidies (incl. Beschut Werk)
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Werk en activering

0
-38
-973
-132
-445

-944
-112
-970

-1.776
-3.364

-1.604
-3.630

-1.048
-138
-894
-406
-1.737
-4.223

-1.048
-138
-894
-406
-1.737
-4.223

-111
-94
-8.364
-554
-9.123

-150
-100
-8.229
-604
-9.083

-120
-100
-8.585
-558
-9.363

-120
-100
-8.585
-558
-9.363

1

-60

-60

-60

-1.263
-271
-1.533

-1.437
-183
-1.680

-1.252
-268
-1.580

-1.252
-268
-1.580

-1.781

-1.866

-1.866

-1.781

-1.866

-1.866

-16.174

-17.032

-17.032

PROGRAMMA INKOMEN
BATEN
Debiteurenontvangsten
Debiteurenontvangsten BBZ
Bijdrage gemeenten programma Inkomen
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Inkomen
PROGRAMMA ONDERSTEUNING
BATEN
Bijzondere bijstand
Debiteurenontvangsten
Bijdrage gemeenten programma Ondersteuning
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten programma
Totaal baten programma Ondersteuning
PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
BATEN
Overige algemene baten
Treasury
Overhead
Mutaties reserves
Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten
Uitkering jaarrekeningresultaat 2017
Totaal programma Overhead en algemene kosten

-3
-684
-1.850
682
-1.855

Totaal programma's

-15.875
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Werkelijk
2018

Winterswijk

Begroting
2019

Begroting
2020

(x € 1.000 )

Begroting
2020
2021-2023

PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING
LASTEN
Re-integratie
Doorbetaling WSW detacheringen
WSW begeleid werken subsidies
Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren
Langdurige loonkostensubsidies
Beschut werken
Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Werk en activering

183
973
132
-47

670
944
112

457
1.048
138

457
1.048
138

1.481
2.722

1.596
3.322

273
270
1.737
3.923

273
270
1.737
3.923

8.424
145

8.329
150

8.655
150

8.655
150

578
9.147

595
9.074

558
9.363

558
9.363

875
386

1.120
377

905
407

905
407

Directe uitvoeringskosten
Totaal lasten programma Ondersteuning

289
1.550

183
1.680

268
1.580

268
1.580

PROGRAMMA OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN
LASTEN
Algemene baten en lasten
Treasury
Overhead
Mutatie reserves/rekeningresultaat

-2
1.667
55

12
0
2.085

12
0
2.155

12
0
2.155

Totaal programma Overhead en algemene kosten

1.720

2.097

2.167

2.167

15.139

16.173

17.033

17.033

PROGRAMMA INKOMEN
LASTEN
Inkomenswaarborg (WWB, IOAW en IOAZ)
Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)
Handhaving
Directe uitvoeringskosten
Totaal programma lasten Inkomen
PROGRAMMA ONDERSTEUNING
LASTEN
Bijzondere bijstand
Schuldhulpverlening /Stadsbank

Totaal programma's
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Bijlage B: Overzicht baten en lasten per taakveld

Taak
veld
0.4

Omschrijving
Overhead

Lasten
5.536

Baten
-5.536

Saldo
2020
0

Saldo
2021
0

Saldo
2022
0

Saldo
2023
0

0.5

Treasury

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

30

-30

0

0

0

0

0.9

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

6.3

Inkomensregelingen

6.4

Begeleide participatie

6.5

Arbeidsparticipatie

6.71
6.72
0.11

0

0

0

0

0

0

26.702

-26.702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.465

-11.465

0

0

0

0

Maatwerkdienstverlening 18+

907

-907

0

0

0

0

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

0

Resultaat van de rekening van
baten en lasten

0

0

0

0

0

0

44.640

-44.640

0

0

0

0

Bijlage C: Overzicht incidentele baten en lasten

In de begroting 2020 en in de meerjarenramingen voor de jaren 2021 tot en met 2023 zijn geen
incidentele baten en lasten geraamd.
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Bijlage D: Berekening EMU-saldo

Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de
exploitatie minus vrijval van voorzieningen
ten bate van de exploitatie
Bruto investeringen in (im)materiële vaste
activa die op de balans worden geactiveerd

4
5

6

7

2020

2021

x € 1000,Volgens
begroting
2020

x € 1000,Volgens
meerjarenr
aming in
begroting
2020

126

203

203

160

50

Baten uit bijdragen van andere overheden,
de Europese Unie en overige, geen
betrekking hebbende op
bouwgrondexploitatie en niet
verantwoord op de exploitatie
Desinvesteringen in (im)materiële vaste
activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële
vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover
niet op exploitatie verantwoord
Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-,
woonrijp maken e.d., alleen transacties met
derden niet op de exploitatie verantwoord

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover niet al op de exploitatie
verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor
zover deze transacties
met derden betreffen
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet
via de onder vraag 1 genoemde exploitatie
lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
reserves (inclusief fondsen en dergelijke)
worden gebracht

10

2019
x € 1000,Volgens
begroting
2019

11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte
boekwinst op de exploitatie?

nee

Berekend EMU-saldo

nee

-34

36

nee

153

203

1 Bijlage 3 - Aanbiedingsbrief
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Omschrijving
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1 Brief van het college van BenW over landelijke onderzoeken jeugdhulp

1b4
gemeente

Gemeenteraad gemeente Berkelland

Zaaknummer :
Onderwerp :
Bijlagen

Verzonden

419r

Berkelland

C: H.H.J. van Zwet
T: 0545-250 250
E: info@gemeenteberkelland.n1
Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo

246254
Landelijke onderzoeken jeugdhulp
1. Onderzoeksrapport 'Analyse volume jeugdhulp' door Significant
2. Onderzoeksrapport 'Analyse Fonds tekortgemeenten' door AEF
3. Onderzoeksrapport `Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten'
door Significant
4. `Individuele rapportage Benchmark Berkelland' door Significant
5. Persbericht P 10
6. Brief aan Provincie Gelderland van de regio Achterhoek
0

2 MEI 2019

Geachte leden van de raad,
Graag sturen wij u ter informatie enkele onderzoeken door die in opdracht van de VNG en de
ministeries van VWS en BZK zijn gedaan naar de tekorten in de jeugdhulp. Berkelland heeft
deelgenomen aan een van de onderzoeken (de benchmark), waarvoor wij ook een individuele
rapportage hebben ontvangen. In de verantwoording sociaal domein die wij u eerder stuurden, las u
hier ook over. De resultaten geven aanleiding om als gemeenten bij het kabinet te benadrukken dat
gemeenten meer tijd, ruimte en financiele middelen nodig hebben om de transformatie van de
jeugdhulp vorm te geven. De gemeente Berkelland wil net als andere gemeenten kenbaar maken
voor welke problemen wij daardoor staan en wij werken daarin zowel samen in P10 verband als in
de regio Achterhoek. Wij delen daarom ook met u een persbericht dat namens de P10 naar buiten is
gebracht en de brief die namens de 8 Achterhoekse gemeenten naar de Provinciale Staten is
gestuurd.
In deze raadsbrief duiden wij kort de inhoud van de documenten in de bijlage.
1. Onderzoeksrapport 'Analyse volume jeugdhulp'door Significant
Het doel van dit onderzoek was om een analyse uit te voeren op de ontwikkelingen van het
jeugdhulpgebruik. Dit volumeonderzoek laat een toename zien van het aantal jongeren dat
jeugdhulp krijgt tussen 2015 en 2017 van 12,1 %. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieen en voor alle
vormen van jeugdhulp. lnmiddels is uit CBS-onderzoek ook gebleken dat deze stijging zich in 2018
heeft doorgezet. In combinatie met de efficiencykorting van € 450 miljoen die is ingezet bij de
overdracht van taken van het rijk aan de gemeente is de toename van het aantal jongeren dat
jeugdhulp krijgt een belangrijke verklaring voor de tekorten bij veel gemeenten. De huisarts is nog
Gemeente Berkelland, Postbus 200, 7270 HA BORCULO T: 0545-250 250 E: info@gemeenteberkelland.n1
www.gemeenteberkelland.nl, Bank Nederlandse Gemeenten: IBAN: NL35BNGH0285112600 BIC: BNGHNL2G

steeds de grootste verwijzer. De gemeente is vanaf 2016 een grotere verwijzer geworden, maar dit
is gestabiliseerd vanaf 2016. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de lengte van trajecten
binnen de jeugdhulp en de kwaliteit van de jeugdhulp niet zijn veranderd.
2. Onderzoeksrapport 'Analyse Fonds tekortgemeenten'door AEF
AEF heeft afgelopen najaar een nadere analyse gedaan naar de 77 gemeenten die een
tegemoetkoming uit het Fonds Tekortgemeenten hebben ontvangen. Gemeenten die op dat moment
op Wmo en jeugd een groter tekort dan € 40 per inwoner hadden, kwamen daarvoor in aanmerking.
Berkelland voldeed toen niet aan de norm, inmiddels wel.
Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten met meer dan 100.000 inwoners vaker dan kleinere
gemeenten een tekortgemeente zijn en dat zij naar verhouding de hoogste tekorten hebben. De
grootste tekorten bij gemeenten worden veroorzaakt door een combinatie van tekorten op jeugd en
Wmo. Tekortgemeenten hebben gemiddeld een kwart meer bijstandsontvangers en 12 % meer
armoede. Ook hebben zij relatief veel achterstandsleerlingen. De grootste tekortgemeenten zijn
vaak gemeenten die er bij het objectief verdeelmodel op achteruit zijn gegaan. Het onderzoek geeft
verder aan dat deze analyse mogelijk aanleiding geeft voor verbeteringen in de verdeling.
3.

Onderzoeksrapport Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten'door
Significant
Dit diepteonderzoek is uitgevoerd bij 26 gemeenten, waaronder Berkelland en laat zien dat in de
afgelopen 3 jaar de meeste gemeenten een stijging van kosten gehad die onder andere wordt
veroorzaakt door een stijging in volume en prijsstijgingen. De uitvoeringskosten zijn in de meeste
gemeenten ook gestegen. Zowel het volume ambulante jeugdhulp als het volume jeugdhulp met
verblijf stijgt. Het volume stijgt onder andere, doordat de jeugdhulp dichterbij georganiseerd is,
waardoor problematiek eerder in beeld komt.
Dit onderzoek richt zich ook op de wijze waarop gemeenten sturing geven. Veel gemeenten sturen
op het verminderen van de instroom en passende zorg (duur en resultaat) door heldere instructies,
training en werkbegeleiding aan de lokale toegangsteams, waarbij kostenbewustzijn, de boodschap
`goed genoeg', eigen kracht /netwerk/algemene voorzieningen en tussentijds evalueren van zorg
leidende principes zijn. Daarnaast wordt gestuurd aan de voorkant (verminderen instroom) door een
stevige samenwerking met verwijzers, zoals huisartsen (onder andere met POH jeugd), scholen en
GI's. Zo zijn er gemeenten die hebben ingeregeld dat de definitieve beslissing om hulp in te zetten
bij de gemeente ligt. Gemeenten sturen aan de achterkant (uitstroom) door budgetplafonds (dit heeft
een tijdelijk effect) en volumeafspraken (heeft langer effect) met zorgaanbieders te maken.
In veel gemeenten komt de visie in de knel door financiele tekorten. Zo staan algemene en
preventieve voorzieningen onder druk, omdat deze gemakkelijker te beeindigen zijn dan te sturen op
instroom en uitstroom in jeugdhulp.
4. `Individuele rapportage Benchmark Berkelland' door Significant
Deze individuele rapportage hoort bij bovenstaande onderzoeksrapport 'Benchmarkanalyse uitgaven
jeugdhulp in 26 gemeenten'. Het objectief verdeelmodel dat is gebruikt als basis voor de verdeling
van de jeugdhulpbudgetten onder de gemeenten pakt voor Berkelland ongunstig uit. In de periode
2015-2018 is de rijksbijdrage met 23 % verlaagd terwijI -vanwege de demografische ontwikkelingenhet aantal jongeren in Berkelland slechts met 7 % daalde.
Echter, het beeld dat de onderzoekers schetsen, moet wel genuanceerd worden. De
inkomstenontwikkeling van een gemeente (zeker een gemeente met minder dan 50.000 inwoners)
blijkt in hoge mate afhankelijk van de mate waarin zich instellingen voor Voogdij en 18+ binnen de
gemeentegrenzen bevinden. In de loop van 2015 zijn er verschillende instellingen voor Voogdij
gestopt met de activiteiten in Berkelland. Relatief waren in 2015 en 2016 de inkomsten te hoog,
omdat deze gebaseerd waren op een situatie dat er nog instellingen voor voogdij in onze

2

gemeentegrenzen waren. In de praktijk maakten we daarvoor geen of veel minder kosten. Uit de
rapportage blijkt verder dat we inmiddels vallen in de categorie van gemeenten die een tekort
hebben van meer dan 40% op het gebied van jeugd.
Verder valt op dat de gemiddelde uitgaven per client in Berkelland ver onder het landelijke
gemiddelde liggen. Ook de uitvoeringskosten liggen ver onder het gemiddelde.
5. Persbericht P10 en brief aan provincie door regio Achferhoek
In de brief en het persbericht brengen we voor het voetlicht waar we als regio en als
plattelandsgemeente voor staan. In een gesprek dat in april gevoerd is tussen een afvaardiging van
de P10 en minister De Jonge is verder aangegeven dat we als landelijke gemeente ook voor extra
uitdagingen staan. Dan gaat het bijvoorbeeld om langere reistijden voor zorgaanbieders en een
minder hoge dichtheid van clienten.
Het vervolg
De onderhandelingen tussen de VNG en het kabinet zijn in voile gang. Om het geluid van de
plattelandsgemeenten ook goed te laten horen, blijft Berkelland zich in P10 verband inzetten voor
een sterke verbinding met de VNG. Zo neemt Berkelland sinds kort deel aan de klankbordgroep die
hood bij de visitatiecommissie Sociaal Domein. Om gemeenten te ondersteunen, bieden de VNG en
het ministerie van BZK expertadvies aan in de vorm van deze visitatiecommissie. Het doel hiervan is
om de financiele beheersbaarheid van het sociaal domein te verbeteren. De uitkomsten van de
visitatiecommissie (de eindrapportage) wordt gedeeld met een brede klankbordgroep. Deze
klankbordgroep bestaat uit een afvaardiging van beleidsmedewerkers van VNG, ministeries van
BZK en VVVS, twee gemeenten en optioneel de ministeries SZW en JenV. In de klankbordgroep
kunnen domeinoverstijgende vraagstukken worden gesignaleerd en algemene conclusies worden
geadresseerd. De gemeente Berkelland is vertegenwoordigd bij deze klankbordgroep, zodat we
goed geInformeerd zijn over welke (sturings)-mogelijkheden er zijn om grip te krijgen en te houden
op de uitgaven in het sociaal domein.
Naar aanleiding van bovenstaande rapportages poogt minister De Jonge extra geld te verkrijgen
voor de tekorten in de jeugdzorg. Het kabinet besluit de aankomende weken over bijstellingen van
de begrotingen in de Voorjaarsnota. Als gemeente worden we hierover geInformeerd in de
meicirculaire.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester e
de secretaris,

ethouders van Berkelland
de burgemeester,

Broers
Kopie aan:
- Archief
- E. Wisselink (bestuursondersteuning)
- M. Ligtenbarg, P. Schmidt (opdrachtgevers)
- R. Gijsbers (Juridisch)
- G. te Brummelstroete (Financier))
- R. Speck
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1 Bijlage 1 - Brief Regio Achterhoek aan provincie

College van Gedeputeerde Staten van
Gelderland
Postbus 9090
6800 GX ARHEM

Afschrift aan Provinciale Staten

Zaaknummer
Onderwerp
Verzonden

:
:
:

243410
uitwerking motie tekorten jeugdzorg
22 maart 2019

Geachte Collegeleden,
Met verbazing en teleurstelling hebben wij kennis genomen van uw aan Provinciale Staten
verzonden brief van 27 februari 2019 (zaaknummer 2019-002417) over de inventarisatie tekorten
jeugdzorg Gelderse gemeenten 2019.
In uw brief stelt u dat het tekort op de jeugdzorg niet automatisch een financieel probleem is en dat
gemeenten adequate reserves hebben om taakstellingen en bezuinigingen door te voeren. Uw
College ziet de huidige problematiek dan ook als een “normaal” (financieel) beleidsproces met
pieken en dalen. Bovendien acht uw College het niet verontrustend dat gemeenten reserves en
overschotten op andere beleidsterreinen aanwenden om tekorten op de jeugdzorg op te vangen.
Om die reden ziet uw College voor uzelf geen rol en wacht u het nader onderzoek van het Rijk af.
Wij delen deze mening niet!
Allereerst hechten wij, portefeuillehouders zorg uit de regio Achterhoek, er waarde aan te melden
dat wij inhoudelijk voorstander zijn van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Wij
denken dat inwoners er bij gebaat zijn dat zorg zo dicht mogelijk bij hen georganiseerd wordt.
Over de wijze waarop de decentralisatie vanaf 2015 vanuit het Rijk is vormgegeven zijn wij
aanzienlijk minder positief. In het begin was er veel onduidelijkheid over cliënten en was onbekend
of de aan de individuele gemeenten toegewezen budgetten pasten bij de sociale structuur en
zorgvraag van de betreffende gemeente. Dit maakte het sturen op (financiële) gegevens bijzonder
moeilijk, zo niet onmogelijk. Het eerste jaar stond dan ook vooral in het teken van het zo goed
mogelijk vormgeven van de transitie. Inwoners mochten niet de dupe worden van allerlei zaken die
niet goed geregeld waren. Wij zijn daar als Achterhoekse gemeenten gelukkig in geslaagd.
De jaren daarna, kwamen we als regio al niet meer uit met het jeugdzorgbudget. Een tussentijdse
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aanpassing van het verdeelmodel voor de jeugdzorgbudgetten heeft dit probleem niet opgelost.
Gedurende 2018 zijn de jeugdzorgkosten nog verder gestegen. Alleen al voor de reguliere
jeugdzorgtrajecten komen we miljoenen tekort. Dan komen daar de uitvoeringskosten nog bovenop,
evenals investeringen die we noodzakelijk achten om het tekort in de toekomst te verkleinen en te
kunnen transformeren. Ook voor de komende jaren verwachten we miljoenentekorten op de
jeugdzorg.
Voor een groot deel van de kosten geldt dat wij als gemeenten hier geen directe invloed op hebben,
vanwege verwijzingen van derden als huisartsen, gecertificeerde instellingen en de rechter. Wij zijn
als gemeenten bekend met open-einde-regelingen, dat speelt immers ook bij de Participatiewet en
de Wmo. Maar nooit eerder zijn wij verantwoordelijk geweest voor open-einde-regelingen waarbij wij
niet direct zelf invloed hebben. We hebben wel de regiefunctie, maar zitten niet altijd zelf aan het
stuur.
Dit maakt het sturen op (financiële) gegevens bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk.
Om die reden delen wij het standpunt niet dat sprake zou zijn van een “normaal” (financieel)
beleidsproces met pieken en dalen. De wijze waarop de (financiering van de) jeugdzorg op dit
moment is vormgegeven is wezenlijk anders dan alle andere taken die wij als gemeente uitvoeren.
Daarnaast stelt uw College dat het tekort op de jeugdzorg niet automatisch een financieel probleem
is en dat gemeenten adequate reserves hebben om taakstellingen en bezuinigingen door te voeren.
Accountantskantoor BDO onderzocht onlangs de financiële positie van alle gemeenten tot en met
2017. BDO concludeerde dat “gemeenten de taken op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- met gemiddeld bijna 40 procent van de totale begroting veruit de grootste uitgavepost - financieel
nu nog maar nét (kunnen) dragen.” BDO denkt dat het aantal gemeenten dat onder preventief
toezicht van de provincie wordt gesteld flink kan stijgen door de ontwikkeling op het sociaal domein.
De stelling van uw College dat “het tekort op de jeugdzorg niet automatisch tot een financieel
probleem leidt” is onbegrijpelijk! Uit de cijfers blijkt dat veel gemeenten in Gelderland grote tekorten
hebben op de jeugdzorg. Het bijpassen van gemeenten door uit hun algemene reserves te putten is
geen structureel dekkingsplan, maar een overlevingstocht, die het onderliggende probleem niet
oplost.
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden wij het belangrijk om het goede voor
inwoners en maatschappij te doen. Gemeenten worden nu voor het blok gezet en verantwoordelijk
gemaakt om de al voor de decentralisaties begonnen stijging van de jeugdzorgkosten in bedwang te
houden. Wij worden hierdoor gedwongen om gelden die voor heel andere zaken bedoeld zijn, in te
zetten om de stijgende jeugdzorgkosten op te vangen. Bijvoorbeeld door minder aan
sportvoorzieningen en verenigingen uit te geven, subsidie aan maatschappelijke voorzieningen als
bibliotheken te beëindigen, onderhoud en investeringen in wegen en riolering uit te stellen. Deze
ontwikkelingen zijn een directe bedreiging voor de leefbaarheid van onze gemeenten en de
Achterhoek als geheel.
In onze beleving is er iets fundamenteel onjuist aan de wijze waarop de financiering van de
jeugdzorg nu wordt vormgegeven. In 2016 heeft het Ministerie van VWS bijvoorbeeld onderzoek
laten doen naar de grote verschillen in kosten tussen verschillende gemeenten. Veel vragen bleven
destijds onbeantwoord, want een eenduidige verklaring van de verschillen kon niet worden gegeven.
Wat als er in het verdeelmodel van het Rijk belangrijke elementen ontbreken? Het Sociaal en
Cultureel Planbureau oordeelde in 2013 al dat er grote discrepantie bestaat tussen problematiek en
het gebruik van jeugdzorg. Ook op andere punten zijn genoeg vraagtekens te zetten bij de wijze
waarop de jeugdzorggelden nu worden verdeeld over de gemeenten. Naast deze verdeling van het
budget is naar onze mening het macrobudget onvoldoende!
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Wij zijn wij zeer teleurgesteld dat uw College voor uzelf geen rol ziet om iets te doen met de analyse
naar de tekorten op de jeugdzorg. Wij hadden ook een andere verwachting van de uitwerking van de
motie. Wij hopen dat de provincie onze bondgenoot wil zijn in dit dossier, maar op dit moment
ervaren wij dit niet als zodanig. Tijdens de discussies in 2014 over de overgang van jeugdzorg naar
de gemeenten, heeft de provincie zich keer op keer betrokken en bezorgd getoond. De komende tijd
gaat u aan de slag met uw beleidsplannen voor de komende jaren. Graag zouden wij met u in
gesprek gaan over de vraag hoe wij samen de schouders onder dit dossier kunnen zetten. Dit in het
belang van alle inwoners van de Achterhoek.
Gemeente Aalten
Gemeente Berkelland
Gemeente Bronkhorst
Gemeente Doetinchem
Gemeente Montferland
Gemeente Oost Gelre
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Winterswijk

: Wethouder J.C. Wikkerink
: Wethouder M. van Haaren
: Wethouder E. Blauw
: Wethouder M. Sluiter
: Wethouder W.G.H. Sinderdinck
: Wethouder J.B.M. Hoenderboom
: Wethouder L.G. Kuster
: Wethouder E.S.F. Schepers-Janssen

Voor deze,

M. van Haaren,
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg
Sociaal domein Achterhoek.

Kopie aan:
- Archief
- Gemeenteraad
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Samenvatting (1/6)
Het doel van dit onderzoek is om een analyse uit
te voeren op de ontwikkelingen van het
jeugdhulpgebruik. Het gaat hierbij om het geven
van inzicht in de bewegingen die onder de
landelijke ontwikkeling van jeugdhulpgebruik
liggen en of er bepaalde patronen zichtbaar zijn.
De basis voor het onderzoek is de
beleidsinformatie jeugdhulp. In deze samenvatting
gaan we in op de belangrijkste bevindingen.
Dit onderzoek maakt deel uit van drie
deelonderzoeken met als overkoepelende doel
om oorzaken en verklaringen te vinden voor
tekorten en overschotten bij gemeenten ten
aanzien van jeugdhulp (TK2018-2019, 34477, nr.
45). De andere twee deelonderzoeken zijn:
• Een analyse van de aanvragen in het Fonds
Tekortgemeenten;
• Een benchmarkanalyse van de uitvoering van
de Jeugdwet, in de context van het sociaal
domein.
Pagina 3 van 57

In de rapportage van de benchmarkanalyse
worden de belangrijkste resultaten van de andere
deelonderzoeken waaronder dit deelonderzoek
geïntegreerd en wordt waar mogelijk meer duiding
gegeven aan resultaten van onder andere dit
deelonderzoek.

Ontwikkeling volume jeugdhulp
Uit de beleidsinformatie jeugd blijkt dat het
volume jeugdhulp, uitgedrukt in het aantal unieke
cliënten, sinds 2015 is toegenomen. Op basis van
onderzoek van het CBS stellen we daarnaast vast
dat het volume jeugdhulp in 2016 en 2017 hoger
ligt dan in de jaren 2011-2014.
De mate van toename verschilt per type
jeugdhulp en is afhankelijk van de periode
waarover de ontwikkeling wordt bekeken. Op p16
en p17 van deze rapportage geven wij een
overzicht met de procentuele ontwikkeling van het
volume per type jeugdhulp.

Samenvatting (2/6)
Voor het totale volume jeugdhulp was de stijging
in de periode 2015-2017 ongeveer 12%, in de
periode 2016-2017 was deze stijging 4,4%.
Doordat er enkele beperkingen zijn van de cijfers
over 2015 (zoals beschreven in hoofdstuk 2) is
het onmogelijk om exact vast te stellen met welk
percentage het volume vanaf 2015 is gestegen.
Het genoemde percentage van 12% moet dus
met de nodige voorzichtigheid worden geduid.
Wel wijzen de cijfers van de beleidsinformatie
jeugd en het onderzoek van het CBS samen erop
dat het volume jeugdhulp in 2016 en 2017 hoger
ligt dan in de periode 2011-2015.
Een groot deel van de volumetoename is toe te
schrijven aan de toename van de cliënten die
door (lokale) wijkteams worden geholpen. Hoewel
deze toename evident is, is hier ook sprake van
een registratie-effect. Dit registratie-effect is het
gevolg van het feit dat in de loop van de tijd meer
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wijkteams gegevens zijn gaan vastleggen en
leveren aan het CBS, en versterkt de trend van
een toename.

Er is verder sprake van een toename van het
volume binnen alle andere typen jeugdhulp in de
vorm van zorg in natura. Zo stijgt het volume van
zowel jeugdhulp zonder verblijf (niet uitgevoerd
door het wijkteam) als jeugdhulp met verblijf. Bij
jeugdhulp met verblijf stijgt het volume binnen alle
sub-vormen van verblijfzorg, waarbij de toename
voor “ander verblijf op locatie van de aanbieder”
relatief en absoluut gezien het sterkst is. Bij
jeugdhulp met verblijf tellen ook cliënten mee die
in een betreffend jaar slecht één of enkele dagen
bij een aanbieder hebben verbleven.
Het aantal pgb’s is in de periode 2015-2017 sterk
afgenomen. Daarmee is deze ontwikkeling
tegengesteld aan de trend bij zorg in natura.

Samenvatting (3/6)
Bij 72% van de gemeenten is het totale volume
jeugdhulp, uitgedrukt in het aantal unieke cliënten,
in de periode 2015-2017 toegenomen. Wanneer
we kijken naar de ontwikkeling van 2016 naar
2017 is er ook sprake van een toename van het
volume. Cijfers over geheel 2018 ontbreken
vooralsnog.

Binnen de jeugdbescherming neemt het aantal
OTS’en af en is er sprake van een lichte stijging
van het aantal voogdijmaatregelen. Vanaf 2016 is
het aantal OTS’en en voogdijmaatregelen redelijk
stabiel.
De stijging van het volume jeugdhulp zien we
terug binnen alle leeftijdscategorieën.
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Verwijspatronen
De huisarts is de grootste verwijzer naar
jeugdhulp, maar het aandeel en het totaal aantal
verwijzingen van huisartsen neemt af sinds 2015.
In 2017 was bij 38% van alle begonnen trajecten
de huisarts de verwijzer. De gemeentelijke
toegang heeft over dezelfde periode juist meer
aandeel gekregen als verwijzer (29% van alle
begonnen trajecten in 2017). Er zijn grote
gemeentelijke verschillen in het aandeel
verwijzingen van de huisarts (in 2017 variërend
van zo’n 12% tot ongeveer 70%) en de
gemeentelijke toegang (variërend van zo’n 10%
tot ongeveer 65%). Bij jeugdhulp met verblijf is de
gemeentelijke toegang de belangrijkste verwijzer
(41% van alle begonnen trajecten in 2017),
gevolgd door de gecertificeerde instelling. Vanaf
2016 is het aandeel verwijzingen vanuit de
gemeentelijke toegang bij jeugdhulp met verblijf
ongeveer gelijk gebleven.

Samenvatting (4/6)
Factoren die samenhangen met de
ontwikkeling van het volume jeugdhulp
Gemeenten verschillen in de mate waarin het
volume jeugdhulp zich heeft ontwikkeld sinds
2015. Het grootste deel van deze verschillen
tussen gemeenten kunnen we niet verklaren op
basis van sociaal / economische factoren. Voor
een groot deel moeten we verklaringen voor
verschillen tussen gemeenten in
volumeontwikkeling dus zoeken in andere
factoren.
Op basis van regressieanalyses met verschillende
maten voor de ontwikkeling van het volume
jeugdhulp kunnen we tot maximaal 42% van de
verschillen tussen gemeenten verklaren, waarbij
de volgende verbanden naar voren komen:
• Gemeenten met een relatief sterke toename
(afname) van het aantal jongeren tot 18 jaar
hebben gemiddeld genomen te maken met
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•

•

•

een sterkere toename (afname) van het
volume jeugdhulp.
Gemeenten met een relatief sterke toename
(afname) van het aantal jongeren met een niet
westerse migratie-achtergrond hebben
gemiddeld genomen te maken met een
sterkere toename (afname) van het volume
jeugdhulp.
Gemeenten met een relatief hoog (laag)
aandeel jongeren met een niet westerse
migratie-achtergrond in een gemeente hebben
gemiddeld genomen te maken met een
sterkere afname (toename) van het volume
jeugdhulp.
Gemeenten met een relatief hoog (laag)
aandeel jongeren in bijstandsgezinnen
hebben gemiddeld genomen te maken met
een sterkere toename (afname) van het
volume jeugdhulp.

Samenvatting (5/6)
•

•

Gemeenten met een relatief sterke toename
(afname) van het aantal jongeren in
eenoudergezinnen hebben gemiddeld
genomen te maken met een sterkere toename
(afname) van het volume jeugdhulp.
Gemeenten met een relatief sterke stijging
(daling) van het mediane inkomen van
gezinnen (paren) met kinderen in een
gemeente hebben gemiddeld genomen te
maken met een sterkere toename (afname)
van het volume jeugdhulp.

Daarnaast hebben we onderzocht of de
ontwikkeling van het volume jeugdhulp
samenhangt met gemeentegrootte. Grotere
gemeenten hebben gemiddeld genomen te
maken met een sterkere toename van het volume
jeugdhulp dan kleinere gemeenten. Er is echter
alleen sprake van dit (significante) verband
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wanneer de cliënten die zijn geholpen door
wijkteams worden meegeteld. Wanneer deze
cliënten die zijn geholpen door de wijkteams niet
worden meegeteld, zien we juist dat de
ontwikkeling van het volume jeugdhulp gemiddeld
genomen sterker toeneemt bij kleinere
gemeenten dan bij grotere gemeenten.
Een aanzienlijk deel van de verschillen tussen
gemeenten blijkt bovendien samen te hangen met
de jeugdhulpregio: de ontwikkeling van het
volume jeugdhulp van gemeenten binnen een
jeugdhulpregio verschilt daarmee minder dan de
ontwikkeling van het volume jeugdhulp van
gemeenten uit verschillende jeugdhulpregio’s.
Dit onderzoek geeft geen achterliggende
oorzaken en/of verklaringen voor bovenstaande
verbanden.

Samenvatting (6/6)
Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren
In dit onderzoek hebben we ook gekeken naar
ontwikkelingen met betrekking tot enkele
kwaliteitsindicatoren. Uit de beleidsinformatie
jeugd blijkt dat bij begonnen trajecten in 2017 er
in verhouding minder sprake was van herhaald
beroep (een traject begonnen bij een cliënt die in
de afgelopen 5 jaar ook al een vorm van
jeugdhulp heeft gehad) dan in 2016.

Bij afgeronde trajecten zien we dat het
percentage trajecten dat beëindigd is volgens
plan ongeveer gelijk is gebleven. Het aandeel
trajecten dat is beëindigd wegens externe
omstandigheden is in de periode 2015-2017
gestegen.
De verdeling van de duur van afgesloten trajecten
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is in deze periode niet sterk veranderd. 75% van
de in 2017 afgesloten trajecten duurt minder dan
1 jaar.
Al met al suggereert de ontwikkeling van deze
kwaliteitsindicatoren dat er geen sterk verband is
met de ontwikkelingen van het volume jeugdhulp.
Ontwikkeling intensiteit
Tot slot hebben we bij 23 gemeenten gekeken
naar de ontwikkeling van de gemiddelde uitgaven
per unieke cliënt per jaar. Uit deze analyse blijkt
dat gemiddeld genomen voor deze gemeenten de
gemiddelde uitgaven per cliënt zijn toegenomen in
de periode 2015-2017. Ook zijn de verschillen
tussen deze gemeenten relatief groot.

1. Inleiding
Doel
Het doel van dit onderzoek is om een analyse uit te voeren op de ontwikkelingen van het
jeugdhulpgebruik. Het gaat hierbij om het geven van inzicht in de bewegingen die onder de landelijke
ontwikkeling van jeugdhulpgebruik liggen en of er bepaalde patronen zichtbaar zijn. De basis voor het
onderzoek is de beleidsinformatie jeugdhulp.
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Onderzoeksvragen
1.

Wat zijn de volumeontwikkelingen met
betrekking tot jeugdhulp?
a. Welk groeitempo laten verschillende
(clusters van) gemeenten zien?
b. Wat zijn de volumeontwikkelingen per
jeugdhulpvorm?
c. Zijn er patronen waarneembaar in de
verwijzingen?
2. Waar hangen de volumeontwikkelingen mee
samen?
a. Welk deel van de ontwikkeling van het
jeugdhulpgebruik wordt verklaard door
regionale verschillen?
b. Welk deel van de ontwikkeling van het
jeugdhulpgebruik wordt verklaard door
gemeentegrootte?
c. Welke andere factoren hangen samen met
de ontwikkeling van het jeugdhulpgebruik?
3. Welke overige ontwikkelingen zijn van invloed
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op de duiding van de volumeontwikkelingen?
a. Wat is de ontwikkeling in de diverse
kwaliteits- c.q. outcome-indicatoren, zoals
de beëindigingsredenen van jeugdhulp?
En in hoeverre hangt dit samen met
volumeontwikkelingen?
b. In hoeverre is een toename in de
intensiteit een factor in de ontwikkeling
van het jeugdhulpgebruik?
c. Welk deel betreft daadwerkelijke groei en
welk deel betreft registratie-effecten?

Onderzoeksvraag 1 beantwoorden we in
hoofdstuk 3, onderzoeksvraag 2 in hoofdstuk
4. In hoofdstuk 5 beantwoorden we
onderzoeksdeelvragen 3a en 3b. We beginnen
eerst in hoofdstuk 2 met een analyse van de
beleidsinformatie jeugd en mogelijke
registratie-effecten (onderzoeksvraag 3c).

Focus van het onderzoek
Het onderzoek richt zich primair op een analyse
hebben echter meer analyses uitgevoerd dan we
van het volume jeugdhulp op basis van de
hier presenteren. Lezers kunnen zelf gebruik
beleidsinformatie jeugd. Deze beleidsinformatie
maken van het online dashboard waarin volumebestaat sinds 2015, het moment dat de gemeenten ontwikkelingen worden getoond en waarin zij zelf
verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg. selecties kunnen maken en dwarsdoorsneden
De ontwikkeling van het volume jeugdhulp voor
kunnen kiezen.
2015 laten we in dit onderzoek grotendeels buiten
beschouwing.
Met de keuze voor de beleidsinformatie jeugd is de
focus als het gaat om het volume jeugdhulp komen
Aangezien de nadruk in dit onderzoek op de
te liggen op de ontwikkeling van het aantal unieke
gegevens van de beleidsinformatie jeugd ligt,
cliënten jeugdhulp. Met een verdieping op basis
hebben we ook een documentenstudie naar de
van cijfers van 10 gemeenten (die onderdeel zijn
betrouwbaarheid van deze beleidsinformatie jeugd van de benchmarkanalyse) hebben we ook
uitgevoerd. De conclusies uit deze documentstudie gekeken naar het element ‘intensiteit’ als een van
hebben we mee laten wegen in de verdere keuzes de aspecten van het volume. De uitkomsten
die we in dit onderzoek hebben gemaakt en in de hiervan zijn niet representatief voor heel
duiding van de resultaten.
Nederland, maar geven wel aanknopingspunten in
de duiding van de ontwikkeling van het volume
In deze rapportage focussen we op de
jeugdhulp bij gemeenten.
belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek. We
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2. Beleidsinformatie jeugd
Wat heeft de beleidsinformatie jeugd te bieden? verschillende registratie-issues aan het licht zijn
• Gestructureerde dataverzameling bij de bron gekomen. In dit onderzoek hebben wij deze
(aanbieders, gemeenten), vanaf 2015.
onderzoeken geanalyseerd en hebben we de
• Informatie op niveau van cliënt en trajecten.
belangrijkste bevindingen samengevat. Daarnaast
• Informatie per halfjaar, per jaar, op
hebben we een gesprek gehouden met het CBS
verschillende peildata (eens per halfjaar).
waarin we dergelijke issues hebben besproken. In
• Voor heel Nederland, per jeugdhulpregio, per de volgende sheets gaan we hier op in, waarbij we
gemeente (per wijk).
ingaan op de consequenties voor dit onderzoek en
• Inzicht in typen jeugdhulp, verwijzingen,
de maatregelen die we hiertoe hebben genomen.
kenmerken jeugdige, begonnen en afgeronde In de bijlage hebben wij de bevindingen in meer
trajecten, et cetera.
detail beschreven en hebben wij een een lijst
• Jeugdbescherming en jeugdbescherming
opgenomen met onderzoeksrapportages die we
(bron: gecertificeerde instellingen).
hebben geraadpleegd.
De beleidsinformatie jeugd is te raadplegen via
CBS Statline.
Betrouwbaarheid van de beleidsinformatie
jeugd
Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd op
basis van de beleidsinformatie jeugd, waarbij
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Op de volgende sheet presenteren wij een Visual
met belangrijke kenmerken van de
beleidsinformatie jeugd en een aantal issues met
betrekking tot de kwaliteit van de gegevens, over
de tijd.

Beleidsinformatie Jeugd
Trajectniveau
Verwijzingen
Perspectief (stopt)
Herhaald beroep
Reden van beëindiging
…

Cliëntniveau
Vormen van jeugdhulp
Kenmerken cliënt
…

343.370

341.460
323.315

Aantal unieke
cliënten met
jeugdhulp

Inzicht in cijfers per
Nederland (totaal)
Provincie
Jeugdhulpregio
Gemeente
Wijk (beperkt deel)

355.420

325.690

330.795

302.080

! Gegevens over jeugdhulp uitgevoerd door wijkteams versterken de trend van een toename

2015 HJ1

-

2015 HJ2
2015
Eerste jaar na decentralisatie:
opstartproblemen.
Weinig wijkteams leveren aan.
Niet alle aanbieders leveren
aan en niet alle aanbieders
leveren correct aan.

Vraagtekens bij validiteit van de cijfers
Meer zekerheid over validiteit van de cijfers
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2016 HJ1
-

2016 HJ2
2016
Alle grote aanbieders leveren
aan.
Steeds meer wijkteams
leveren (voor het eerst) aan
Definitie-issue bij hulp door
wijkteams, verschil in
interpretatie.

2017 HJ2
2017
Verschillende (nadere) onderzoeken melden dat er
registratie-issues zijn bij de
informatie over trajecten,
zoals bij hoofd- en
onderaannemerschap en bij
‘arrangementen’.

2017 HJ1
-

2018 HJ1*

2018 HJ2 **
2018
- Afschaffing DBC-structuur
zorgt voor problemen bij ggzaanbieders in de aanlevering
(waarschijnlijk
onderschatting).
* 2018 HJ1 voorlopige cijfers.
** 2018 HJ2 beschikbaar per
april 2019.

Bevindingen betrouwbaarheid beleidsinformatie
jeugd (1/2)
Conclusies
De uitvraag in het kader van de beleidsinformatie
jeugd sluit redelijk goed aan bij de eigen
administratie van zorgaanbieders. Daardoor is de
aangeleverde informatie per zorgaanbieder door
de tijd heen redelijk consistent. Dit maakt dat er
door de jaren heen wel trends af te leiden zijn,
ondanks dat er tussen zorgaanbieders ook
verschillende interpretaties bestaan. Voor het doel
van dit onderzoek om inzicht te geven in de
bewegingen die onder de landelijke ontwikkeling
van jeugdhulpgebruik liggen en of er bepaalde
patronen zichtbaar zijn, is de beleidsinformatie wel
geschikt. Er moet wel rekening worden gehouden
met de volgende punten:
• Gegevens over 2015 lijken minder
betrouwbaar vanwege opstartproblemen
aanbieders en gemeenten;
• Informatie over aantallen cliënten is
betrouwbaarder dan informatie over aantallen
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trajecten;
• Er zijn verschillen in registratie en interpretatie
van gegevens over jeugdhulp door wijkteams.
Daardoor geven deze cijfers (ook in de tijd)
een vertekend beeld;
• Bij de gegevens over de eerste helft van 2018
is mogelijk sprake van onderschatting. Cijfers
over de tweede helft van 2018 zijn nog niet
beschikbaar.
Op de volgende pagina geven we aan hoe we met
deze belangrijkste punten omgaan binnen dit
onderzoek.
Doordat er verschillende definities en registraties
worden gebruikt door gemeenten bij hun eigen
administratie enerzijds en CBS voor de
beleidsinformatie jeugd anderzijds, sluiten de
cijfers over jeugdhulpgebruik van beide bronnen
niet altijd goed op elkaar aan. Het feit dat dit zo is,
is geen diskwalificatie van een van beide bronnen.

Bevindingen betrouwbaarheid beleidsinformatie
jeugd (2/2)
Belangrijkste issues

Maatregel voor
onderzoek

Gevolg voor resultaten

Cijfers 2015 zijn minder
betrouwbaar, vooral vanwege
opstartproblemen.

Voor de analyse van
trends zowel 2015 als
2016 als ‘startperiode’
kiezen.

Kortere periode om de ontwikkeling inzichtelijk te maken
en voorzichtigheid bij de interpretatie van de cijfers uit
2015.

Cijfers over (unieke)
cliëntenaantallen zijn
betrouwbaarder dan cijfers over
trajecten.

De nadruk in de analyses
ligt op de cliëntaantallen.

Minder gedetailleerde inzichten mogelijk. Volumeanalyse
vooral op cliëntaantallen.

Jeugdhulpgebruik bij ‘wijkteams’
wordt (over de tijd) verschillend
geregistreerd en er bestaat
onduidelijkheid of deze teams
daadwerkelijk (moeten)
aanleveren.

Ook analyse op het
aantal cliënten waarbij
‘cliënten’ die zijn
geholpen door de
wijkteams buiten
beschouwing zijn gelaten.

Op totaalniveau wordt de trend van de ontwikkeling van
het volume versterkt door het feit dat over de jaren meer
gemeenten gegevens van lokale (wijk)teams zijn gaan
aanleveren en doordat de wijkteams beter (en meer) zijn
gaan registreren doordat zij naar verloop van tijd de
registratie op orde hebben gekregen. Wanneer we het
deel van de cliënten die worden geholpen door de lokale
(wijk)teams buiten beschouwing laten, missen we een
belangrijk deel van de geleverde jeugdhulp.

Voorlopige cijfers 2018 zijn
minder betrouwbaar, doordat
een aantal aanbieders niet alle
benodigde info van hun cliënten
uit hun systemen hebben
kunnen halen.

Voor de analyse van
trends zowel 2017 als
2018 HJ1 als
'eindperiode' kiezen.

Kortere periode om de ontwikkeling inzichtelijk te maken
en voorzichtigheid bij de interpretatie van de cijfers uit
2018.
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3. Volume-ontwikkelingen jeugdhulp
Inleiding
De focus ligt in dit hoofdstuk op de beantwoording
van onderzoeksvraag 1: Wat zijn de
volumeontwikkelingen met betrekking tot
jeugdhulp? We kijken voor de beantwoording van
deze vraag naar de beleidsinformatie Jeugd en
beginnen daarbij in eerste instantie met de
ontwikkeling van het totale aantal cliënten
jeugdhulp. Vervolgens gaan we verder in op
verschillende vormen van jeugdhulp, zoals
jeugdhulp zonder verblijf en jeugdhulp met verblijf.
Daarbij maken we onder andere ook onderscheid
tussen jeugdhulp zonder verblijf uitgevoerd door
het wijkteam en jeugdhulp zonder verblijf niet
uitgevoerd door het wijkteam. Daarnaast gaan we
in op verschillende sub-vormen van jeugdhulp,
zoals pleegzorg, gesloten plaatsing en jeugdhulp in
het netwerk van de jeugdige.

Tot slot gaan we in op patronen met betrekking tot
verwijzingen bij begonnen trajecten. Deze
verwijspatronen zijn gebaseerd op het deel van de
beleidsinformatie dat betrekking heeft op
trajecten. Deze informatie lijkt minder betrouwbaar
dan de informatie over (unieke) cliëntenaantallen,
waardoor we voorzichtig moeten zijn in de
interpretatie. Als het gaat om verwijzingen zoomen
we daarom ook niet te ver in op sub-vormen van
jeugdhulp. Op de volgende pagina geven we een
overzicht van de niveaus waarop wij uitkomsten
presenteren.
Bij dit hoofdstuk hoort een bijlage in de vorm van
een online dashboard waarin in meer detail naar
de hier gepresenteerde resultaten kan worden
gekeken. Klik hier voor dit dashboard.

Voor de ontwikkelingscijfers is de gemeentelijke
We maken tevens onderscheid tussen pgb en zorg indeling per 2018 gebruikt. Van samengevoegde
in natura. Tevens gaan we in op de ontwikkelingen gemeenten tussen 2015 en 2017 zijn de aantallen
met betrekking tot jeugdbescherming.
bij elkaar opgeteld.
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Volume-ontwikkelingen jeugdhulp
Niveaus van weergaven cijfers in dit hoofdstuk, inclusief procentuele ontwikkeling aantal
jongeren met jeugdhulp (periode 2015-2017*) of grootste verwijzer bij begonnen trajecten 2017
Aantallen unieke jongeren (2015-2017)

Verwijzers begonnen trajecten (2017)

123,5%
14,2%

Uitgevoerd door
wijkteam

Ambulant op
locatie
aanbieder

6,1%

Niet-uitgevoerd
door wijkteam

Daghulp op
locatie
aanbieder

7,4%

In netwerk van
jongere

1,8%

Zonder verblijf
(ZiN)

12,1%
Totale
jeugdhulp

-28,9%

5,6%

Pgb
Pleegzorg

-9,1%

Gezinsgericht

JB en JR

-5,9%

18,9%
6,4%

Ander verblijf bij
aanbieder

30,2%

Ondertoezichtstelling

-10,8%

Jeugdbescherming
Voogdij

Uitgevoerd
door wijkteam

44% geen verwijzer

Nietuitgevoerd
door wijkteam

48% huisarts

Zonder verblijf

Jeugdhulp
(ZiN)
Met verblijf

Gesloten
plaatsing

Jeugdreclassering

38% huisarts

3,8%

14,0%
Met verblijf
(ZiN)

41% huisarts

41% gemeente

8,5%
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*De percentages weergeven de procentuele toename in aantal jeugdigen over de periode van 2017-215. Hierbij is de selectie gemaakt op de betreffende categorie uit CBS
voor Nederland. Twee subcategorieën opgeteld van alle gemeenten leidt mogelijk tot afwijkende groeipercentages vanwege per categorie ontdubbelde cliënten.

Volume-ontwikkelingen jeugdhulp
Niveaus van weergaven cijfers in dit hoofdstuk, inclusief procentuele ontwikkeling aantal
jongeren met jeugdhulp (periode 2016-2017*) of grootste verwijzer bij begonnen trajecten 2017
Aantallen unieke jongeren (2016-2017)

Verwijzers begonnen trajecten (2017)

31,6%
6,1%

Uitgevoerd door
wijkteam

Ambulant op
locatie
aanbieder

4,6%

Niet-uitgevoerd
door wijkteam

Daghulp op
locatie
aanbieder

7,0%

Zonder verblijf
(ZiN)

4,4%
Totale
jeugdhulp

-21,6%

3,2%
In netwerk van
jongere

Pgb
Pleegzorg

-5,6%

Gezinsgericht

JB en JR

-0,7%

4,7%
8,5%

Ander verblijf bij
aanbieder

9,7%

Ondertoezichtstelling

-2,5%

Jeugdbescherming
Voogdij

-1,9%

Uitgevoerd
door wijkteam

44% geen verwijzer

Nietuitgevoerd
door wijkteam

48% huisarts

Zonder verblijf

Jeugdhulp
(ZiN)
Met verblijf

Gesloten
plaatsing

Jeugdreclassering

38% huisarts

2,9%

5,4%
Met verblijf
(ZiN)

41% huisarts

41% gemeente

2,4%
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*De percentages weergeven de procentuele toename in aantal jeugdigen over de periode van 2017-215. Hierbij is de selectie gemaakt op de betreffende categorie uit CBS
voor Nederland. Twee subvormen opgeteld van alle gemeenten leidt mogelijk tot afwijkende groeipercentages vanwege ontdubbelde cliënten in de hoofdvorm.

Periode vóór 2015 (onderzoek CBS – 2018)
De beleidsinformatie jeugd bevat gegevens over hier in hun onderzoek dieper op in.
jeugdhulpgebruik vanaf 2015. Vóór 2015 werden
gegevens over jeugdhulpgebruik op een andere
Wij beperken ons binnen dit onderzoek tot de
manier geregistreerd en gepresenteerd. In 2018
gegevens over 2015 en later. We kunnen de cijfers
heeft het CBS op basis van de beschikbare
van ons onderzoek niet exact naast deze cijfers
gegevens een analyse uitgevoerd van het gebruik over de periode 2011-2016 leggen, omdat het voor
van jeugdzorg voor en na de invoering van de
een deel verschillende selecties zijn. Wel geeft dit
Jeugdwet. Hieruit blijkt onder andere dat de
een goed beeld van de ontwikkeling (de trends)
ontwikkeling in het aantal jongeren met jeugdzorg van het volume vóór en na 2015. De ontwikkeling
geen grote schommelingen vertoont in 2011-2016. van het volume jeugdhulp van 2015 naar 2016 is in
Wel is in 2014 is sprake van een dip, het CBS gaat de tabel op deze pagina is namelijk vergelijkbaar
met de trends die wij presenteren op de volgende
pagina’s

Bron: Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet - Overzicht van het gebruik van
jeugdzorg 2011-2016 (CBS, 2018).
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Ontwikkeling volume jeugdhulp totaal (1/3)
Op totaalniveau jeugdhulp laat de periode 2015 tot
en met 2017 een stijgende lijn zien. De procentuele
toename van het aantal unieke cliënten met
jeugdhulp voor de gehele periode is 12,1%, waarbij
de stijging in 2017 ten opzichte van 2016 minder
sterk is.
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Per halfjaar zien we dezelfde trend als per jaar,
met lichte seizoenseffecten. Het eerste halfjaar
van 2018 betreft voorlopige cijfers en deze
periode is minder betrouwbaar (zie pagina 9).
Hierna analyseren we de gegevens enkel nog per
jaar.

Ontwikkeling volume jeugdhulp totaal (2/3)
De procentuele toename op totaal jeugdhulpniveau
verschilt sterk per gemeente. 275 gemeenten
(indeling per 2018) hebben te maken met een
toename, 86 gemeenten met een afname van het
volume. 93 gemeenten hebben te maken met een
toename tussen de 10% en 20%, 132 gemeenten
hebben een toename tussen de 0% en 10%.

-100%

+100%
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Meerdere gemeenten laten dus een afname in
jeugdhulp zien. 38 gemeenten hebben over de
periode van 2015 - 2017 een (kleine) afname
tussen de 0% en 5%. Voor 19 gemeenten laat het
aantal unieke jongeren over de totale periode
geen toe- of afname zien.

Ontwikkeling volume jeugdhulp totaal (3/3)
Jeugdhulp verdelen wij hierna onder in pgb,
jeugdhulp zonder verblijf en jeugdhulp met verblijf
(beide ZiN). Pgb laat een dalende trend zien,
waarschijnlijk zijn deze voor een groot deel
omgezet naar zorg in natura. Jeugdhulp zonder
verblijf en met verblijf stijgen beide. Gezamenlijk
leiden zij tot een toename van ruim 14%. Hierbij
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stijgt zonder verblijf iets harder dan met verblijf.
De totalen van Pgb, jeugdhulp met verblijf en
zonder verblijf tellen gezamenlijk op tot een hoger
aantal cliënten dan pagina 13. CBS telt namelijk
unieke cliënten en er zijn dus cliënten met een
combinatie van deze drie vormen binnen een jaar.

Ontwikkeling volume jeugdhulp zonder verblijf (1/2)
De eerste uitsplitsing voor jeugdhulp zonder
verblijf is naar wel en niet uitgevoerd door het
wijkteam. Opvallend is de sterke stijging over de
periode 2015-2017 voor uitgevoerd door het
wijkteam (toename van 123%). Zoals gebleken uit
de documentstudie is er onduidelijkheid rondom
deze cijfers en het is aannemelijk dat het voor een
deel een registratie effect betreft (grotendeels in
2016).
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Het aantal gemeenten met een toename of
afname voor niet uitgevoerd door wijkteam laat
een soortgelijk beeld zien als op totaalniveau
jeugdhulp, al zijn hier iets meer gemeenten met
een afname. De totale toename betreft 5,6%.
De toename voor totaal zonder verblijf is 14,2%
(pagina 16). Dit wijkt af van de 18,1% hieronder
gepresenteerd vanwege cliënten die beide
vormen ontvingen.

Ontwikkeling volume jeugdhulp zonder verblijf (2/2)
Niet uitgevoerd door wijkteam
Zonder verblijf, niet uitgevoerd door het wijkteam
kunnen we drie vormen onderscheiden (zie
onder). Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder
is hierbij het hardst gestegen. Let op, het totaal
aan cliënten wijkt weer af van de aantallen op
vorige pagina, vanwege cliënten met meerdere
vormen van jeugdhulp. Procentueel laat het echter

nagenoeg dezelfde toename zien.
De landkaart weergeeft lokale verschillen tussen
gemeenten. Het lijkt erop dat aan elkaar
omringende gemeenten een soortgelijke trend
hebben.

-100%
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+100%

Ontwikkeling volume jeugdhulp met verblijf (1/2)
Jeugdhulp met verblijf (aantallen unieke cliënten
zijn zichtbaar op pagina 15) laat een toename
zien van 14,1% tussen 2015 en 2017. Het aantal
gemeenten met een toename of afname is
‘schever naar rechts’ verdeeld dan bij de categorie
zonder verblijf. 59 gemeenten hebben geen toeof afname over de hele periode. De meeste
gemeenten met een toename hebben een

toename tussen de 20% en 50%. Voor 5
gemeenten zijn alle waarden (door CBS afgerond)
0 over deze periode, deze zijn niet weergeven.
Op het landkaartje is te zien dat het contrast
tussen gemeenten groter is dan op de vorige
pagina: toenames zijn forser, maar er zijn ook een
aantal gemeenten met een forse afname.

-100%
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+100%

Ontwikkeling volume jeugdhulp met verblijf (2/2)
Onder verblijf hangen vier vormen van jeugdhulp
(zie onder). Het aandeel pleegzorg neemt af: van
47,17% in 2015 naar 42,46% in 2017. Absoluut
gezien neemt het aantal cliënten wel licht toe.
Gezinsgericht neemt zowel relatief als absoluut
toe. De grootste stijging van jeugdhulp met verblijf
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wordt verklaard door de vorm “ander verblijf”. Het
aandeel van deze vorm is met bijna 5% gestegen
tussen 2015 en 2017. Zonder deze andere vorm
van verblijf zien wij een toename van 6,4% in het
aantal cliënten (rechter plaatje). Op totaal niveau
met verblijf was dit 14,1%.

Ontwikkeling volume jeugdhulp: JB en JR
Het aantal unieke cliënten voor zowel
jeugdbescherming als jeugdreclassering is
gedaald in de periode van 2015-2017.
Jeugdbescherming is in 2017 echter minder hard
gedaald dan in 2016. De onderverdeling van
jeugdbescherming naar ondertoezichtstelling en
voogdij laat zien dat voogdij de afgelopen twee
jaar licht is toegenomen, waar
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ondertoezichtstelling juist daalt. Hierbij sluiten de
cijfers in de rechter figuur over jeugdbescherming
niet exact aan bij de cijfers in de linker figuur,
omdat bij de uitsplitsing naar OTS en voogdij
(figuur rechts) jongeren soms in beide categorieën
kunnen worden meegeteld, daar waar deze in de
linker figuur door het CBS zijn ontdubbeld.

Ontwikkeling volume trajecten: verwijzers jeugdhulp
in natura
Onderstaande grafieken laten de verwijzers zien
bij de begonnen trajecten in Nederland, per jaar,
op totaalniveau jeugdhulp in natura. De huisarts is
de grootste verwijzer, maar het aandeel in het
totaal aantal verwijzingen neemt af sinds 2015.
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De gemeentelijke toegang heeft over dezelfde
periode meer aandeel gekregen als verwijzer. In
2017 deden zij in 29% van de begonnen trajecten
de verwijzing. Voor regionale verschillen verwijzen
wij u naar het dashboard.

Ontwikkeling volume trajecten: verwijzers jeugdhulp
zonder verblijf
De twee figuren laten voor de begonnen trajecten
voor jeugdhulp zonder verblijf, per jaar, de
verwijzers zien. De huisarts is op totaalniveau de
grootste verwijzer. Trajecten niet uitgevoerd door
het wijkteam laten grotendeels hetzelfde beeld
zien als totaal zonder verblijf (niet weergeven).
De verwijzers bij jeugdhulptrajecten uitgevoerd
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door het wijkteam geven een ander beeld: voor
het merendeel is er geen verwijzer of is deze
onbekend.
Veruit de meeste begonnen trajecten zonder
verblijf zijn niet uitgevoerd door het wijkteam.

Ontwikkeling volume trajecten: verwijzers jeugdhulp
met verblijf
Voor de begonnen trajecten jeugdhulp met verblijf
zien we een ander beeld. De gecertificeerde
instellingen waren in 2015 de grootste verwijzer,
maar hun absolute aantal en aandeel in
verwijzingen is gedaald. De gemeentelijke
toegang is in de periode tussen 2015 en 2017
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meer verwijzingen voor jeugdhulp met verblijf
gaan doen. Het aantal onbekende verwijzingen is
na 2015 duidelijk afgenomen, waarschijnlijk het
gevolg van betere registratie van het type
verwijzer bij de aanbieders van jeugdhulp.

4. Factoren die samenhangen met volumeontwikkelingen jeugdhulp
Inleiding
Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag
2 (Waar hangen de volumeontwikkelingen mee
samen?) hebben wij een databestand gemaakt
op gemeenteniveau. Wij hebben hierin
enerzijds de ontwikkeling van het volume per
gemeente op verschillende manieren
geoperationaliseerd. Anderzijds hebben wij
allerlei factoren toegevoegd die mogelijk
samenhangen met jeugdhulpgebruik. Hiervoor
hebben we factoren gekozen die bijvoorbeeld
ook onderdeel zijn van het objectief
verdeelmodel, maar ook andere factoren
waarvan gegevens op gemeenteniveau
beschikbaar zijn. In bijlage 3 geven wij een lijst
met factoren die we daarin hebben
meegenomen.
Vervolgens hebben wij met behulp van
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statistische analyses geprobeerd antwoorden te
vinden op de onderzoeksvraag welke factoren
samenhangen met de ontwikkeling van het
volume jeugdhulp.
In bijlage 4 gaan we in op de manier waarop we
de ontwikkeling van het volume jeugdhulp op
gemeenteniveau hebben geoperationaliseerd.
Per deelanalyse, die elk is gericht op het
beantwoorden van een deelvraag, gaan we kort
in op de gehanteerde werkwijze.

Regionale verschillen in de ontwikkeling van jeugdhulp
De eerste deelanalyse in dit hoofdstuk geeft
jeugdhulp met verblijf is dit percentage lager:
antwoord op de sub-vraag 2a: Welk deel van de variërend tussen de 31% en 40%.
ontwikkeling van het jeugdhulpgebruik wordt
verklaard door regionale verschillen?
Hieruit concluderen we dat een aanzienlijk deel
van de ontwikkeling van het volume jeugdhulp
Om vast te stellen welk deel van de verschillen samenhangt met de ontwikkeling van het volume
tussen gemeenten in het jeugdhulpgebruik
van de jeugdhulpregio. Gemeenten binnen een
regionale ontwikkelingen zijn is een multilevel jeugdhulpregio lijken daarmee qua
model geschat. In dit model worden de
volumeontwikkeling meer op elkaar dan
verschillen in ontwikkeling onderscheiden naar gemeenten van verschillende jeugdhulpregio’s.
het niveau van gemeenten en jeugdhulpregio’s. Dit is op zich logisch, aangezien buurgemeenten
Vervolgens is bepaald welk deel van de
voor een deel een gemeenschappelijke historie
ontwikkelingen verklaard wordt door het regio
hebben, deels een vergelijkbare populatie
niveau (op basis van de intraclass correlation). hebben en voor een deel hetzelfde
jeugdhulpbeleid (uit)voeren.
Uit deze analyse blijkt dat, afhankelijk van het
type jeugdhulp, 31% tot 59% van de verschillen Het online te raadplegen dashboard geeft
tussen gemeenten aan de jeugdhulpregio’s zijn specifieker inzicht in de regionale verschillen in
toe te schrijven. Bij jeugdhulp zonder verblijf
de ontwikkeling van het volume jeugdhulp,
(niet uitgevoerd door het wijkteam) varieert dit waarbij jeugdhulpregio’s en gemeenten
percentage tussen de 52% en de 58%. Bij
onderling met elkaar vergeleken kunnen worden.
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Samenhang ontwikkeling volume jeugdhulp met
gemeentegrootte
De tweede deelanalyse in dit hoofdstuk geeft
antwoord op de sub-vraag 2b:
Welk deel van de ontwikkeling
van het jeugdhulpgebruik wordt verklaard door
gemeentegrootte?

gemeente (in aantal inwoners) en de
ontwikkeling van het volume jeugdhulp.
Oftewel: grotere gemeenten hebben gemiddeld
genomen te maken met een sterkere toename
van het volume jeugdhulp dan kleinere
gemeenten. Er is echter alleen sprake van dit
Voor de relatie met de omvang van de
positieve en significante verband wanneer de
gemeente is gekeken naar het aantal inwoners cliënten die worden geholpen door wijkteams
in 2018 en verschillende grootte klassen van
worden meegeteld. Zoals we eerder al zagen is
gemeenten. In het algemeen was het aantal
de toename van het aantal cliënten bij de
inwoners in de gemeente voor de ontwikkeling grotere gemeenten vooral een toename van het
van gebruik van jeugdzorg informatiever dan aantal cliënten die worden geholpen door de
gebruik van grootte klassen. Daarom zijn
wijkteams. Wanneer we kijken naar de
correlaties berekend van de ontwikkeling van ontwikkeling van het volume jeugdhulp,
het jeugdhulpgebruik en het aantal inwoners in exclusief cliënten die worden geholpen door het
2018.
wijkteam, is deze in grote gemeenten juist
minder sterk dan in kleine gemeenten.
Uit deze correlaties blijkt dat er een positieve
samenhang is tussen de omvang van de
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Overige factoren die samenhangen met volumeontwikkelingen jeugdhulp (1/3)
De derde deelanalyse in dit hoofdstuk geeft
antwoord op de sub-vraag 2c:
Welke andere factoren hangen samen met de
ontwikkeling van het jeugdhulpgebruik?

vastgesteld welke kenmerken van gemeenten
statistisch significant samenhangen met de
ontwikkeling in het jeugdhulpgebruik. Daarbij is
als criterium gehanteerd dat de factoren in de
regressie-analyse onderling niet te sterk mogen
Om de ontwikkelingen meer inhoudelijk te
samenhangen, omdat dit de interpreteerbaarheid
verklaren is een reeks aan kenmerken van de
van de resultaten bemoeilijkt (de gehanteerde
gemeenten verzameld. Dit betreft zowel het
grens voor multicollineariteit is VIF < 10). Om
aandeel jongeren in verschillende categorieën, aan te sluiten bij het landelijke beeld is de
evenals kenmerken van de volwassen inwoners analyse gewogen voor het aantal inwoners in de
(c.q. ouders) in de gemeente. Waar bekend zijn gemeente. De resultaten van deze analyses zijn
ook de ontwikkelingen daarin in de afgelopen
vervolgens onderling vergeleken op consistentie
jaren meegenomen als potentiele voorspeller
en interpreteerbaarheid.
van de ontwikkeling van het volume jeugdhulp.
Dit betreft relatief veel en onderling
In bijlage 4 beschrijven we op welke manieren
samenhangende kenmerken (voor een lijst zie we de ontwikkeling van het volume jeugdhulp
bijlage 3). Dit vergt de nodige zorgvuldigheid in hebben geoperationaliseerd. Op de volgende
het bestuderen van de samenhang met de
pagina’s bespreken we gevonden verbanden die
ontwikkeling van het jeugdhulpgebruik.
bij meerdere afhankelijke variabelen significant
zijn, waarmee we antwoord geven op
Met een stapsgewijze regressie-analyse is
onderzoeksvraag 2c.
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Overige factoren die samenhangen met volumeontwikkelingen jeugdhulp (2/3)
De verschillende statistische modellen
verklaren 15% (jeugdhulp met verblijf) tot
maximaal 42% (jeugdhulp zonder verblijf) van •
de verschillen tussen gemeenten in de
ontwikkeling van het volume jeugdhulp.
Gevonden verbanden met de ontwikkeling
van het volume jeugdhulp
• Een positief verband met het aantal
inwoners van een gemeente, zolang het
•
gaat om het volume inclusief cliënten
geholpen door het wijkteam. Wanneer het
gaat om het volume-ontwikkelingen
•
exclusief cliënten geholpen door het
wijkteam, is dit verband negatief (bij
jeugdhulp zonder verblijf) of niet significant
(jeugdhulp met verblijf).
• Een positief verband met de ontwikkeling
van het aantal jongeren tot 18 jaar in een
gemeente, zolang het gaat om het volume
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inclusief cliënten geholpen door het
wijkteam
Een negatief verband met het
bevolkingsdichtheid, zolang het gaat om
het volume inclusief cliënten geholpen door
het wijkteam. Wanneer het gaat om
volumeontwikkelingen exclusief cliënten
geholpen door het wijkteam, is dit verband
niet significant.
Een positief verband met het aandeel
jongeren in bijstandsgezinnen in een
gemeente (in 2017).
Een positief verband met de ontwikkeling
van het aantal jongeren dat opgroeit in
eenoudergezinnen in een gemeente.

Overige factoren die samenhangen met volumeontwikkelingen jeugdhulp (3/3)
Gevonden verbanden met de ontwikkeling
van het volume jeugdhulp (vervolg)
• Een positief verband met de ontwikkeling •
van het aantal jongeren met een niet
westerse migratie-achtergrond in een
gemeente, zolang het gaat om volumeontwikkelingen exclusief cliënten geholpen
door het wijkteam.
• Een negatief verband met het aandeel
jongeren met een niet westerse migratieachtergrond in een gemeente (in 2018),
zolang het gaat om volume-ontwikkelingen
exclusief cliënten geholpen door het
•
wijkteam.
• Een positief verband met langdurig
psychisch medicatiegebruik onder
volwassenen in een gemeente, zolang het
gaat om het volume inclusief cliënten
geholpen door het wijkteam. Wanneer het
gaat om het volume-ontwikkelingen
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exclusief cliënten geholpen door het
wijkteam, is dit verband niet significant.
Een positief verband met de ontwikkeling
van het mediane inkomen van gezinnen
(paren) met kinderen in een gemeente. Er
is bij enkele modellen (waarbij het volume
inclusief het aantal cliënten geholpen door
het wijkteam is) juist sprake van een
negatief verband met de ontwikkeling van
het mediane inkomen van
eenoudergezinnen met kinderen in een
gemeente.
Een negatief verband met het aandeel
laaggeletterden in een gemeente (in 2013),
zolang het gaat om het volume inclusief
cliënten geholpen door het wijkteam.
Wanneer het gaat om het volumeontwikkelingen exclusief cliënten geholpen
door het wijkteam, is dit verband niet
significant.

Factoren die samenhangen met volumeontwikkelingen jeugdhulp (conclusies 1/3)
Conclusies
Hooguit 42% van de verschillen tussen
gemeenten in de ontwikkeling van het volume
jeugdhulp kan verklaard worden met behulp van
de verschillende kenmerken van gemeenten en
de mate waarin deze kenmerken voor deze
gemeenten zich over de tijd hebben ontwikkeld.

door het wijkteam worden meegenomen in het
volume, lijkt er sprake te zijn van een positieve
relatie. Wanneer cliënten die zijn geholpen door
het wijkteam niet worden meegenomen in het
volume, is dit verband niet significant of in een
enkel geval zelfs negatief en significant.

Uit de analyse van de betrouwbaarheid van de
Een aanzienlijk deel van de verschillen tussen
beleidsinformatie jeugd weten we dat we
gemeenten in de ontwikkeling van het volume
voorzichtig moeten zijn met de interpretatie van
jeugdhulp kan worden toegeschreven aan het
resultaten die gebaseerd zijn op gegevens van
niveau van de jeugdhulpregio (onderzoeksvraag de wijkteams. In dit geval speelt bijvoorbeeld dat
2a). Daarmee hebben we echter nog geen extra een aantal (vooral) grote gemeenten sterk
verklaring gevonden voor de ontwikkeling van het inzetten op wijkteams die zelf jeugdhulp bieden.
volume jeugdhulp voor zowel gemeenten als
Over de tijd heen hebben deze gemeenten fors
regio’s.
meer cliënten aangeleverd bij het CBS, wat
daarmee een belangrijk deel van de toename van
De samenhang tussen de omvang van de
het totale volume jeugdhulp verklaart. In hoeverre
gemeente en de ontwikkeling van het volume
hier sprake is van registratie-effecten of van
jeugdhulp (onderzoeksvraag 2b) is niet
wijkteams die daadwerkelijk meer cliënten zijn
eenduidig. Wanneer cliënten die zijn geholpen
gaan helpen weten we niet.
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Factoren die samenhangen met volumeontwikkelingen jeugdhulp (conclusies 2/3)
Conclusies (vervolg)
populatiekenmerken voldoende robuust zijn. Zo
Ondanks dat we het grootste deel van de
komen we tot de volgende verbanden:
ontwikkeling van het volume op
• Gemeenten met een relatief sterke
gemeenteniveau niet kunnen verklaren,
toename (afname) van het aantal jongeren
verklaren we met de verschillende kenmerken
met een niet westerse migratie-achtergrond
van gemeenten wel een relevant deel van de
hebben gemiddeld genomen te maken met
volumeontwikkelingen (tot maximaal 42% van
een sterkere toename (afname) van het
de verschillen tussen gemeenten).
volume jeugdhulp.
• Gemeenten met een relatief hoog (laag)
We hebben hierbij gewerkt met verschillende
aandeel jongeren met een niet westerse
operationalisaties voor volumeontwikkeling. In
migratie-achtergrond hebben gemiddeld
de statistische analyses blijken de gevonden
genomen te maken met een sterkere
verbanden niet consistent aanwezig te zijn bij
afname (toename) van het volume
alle operationalisaties van volumejeugdhulp.
ontwikkelingen. Wanneer het gaat om
verbanden die (ook) significant zijn wanneer we
de cliënten die zijn geholpen door de wijkteams
buiten beschouwing laten (vanwege het
mogelijke effect van de registraties), gaan we
ervan uit dat deze gemeente- en
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Factoren die samenhangen met volumeontwikkelingen jeugdhulp (conclusies 3/3)
Conclusies (vervolg)
• Gemeenten met een relatief hoog (laag)
aandeel jongeren in bijstandsgezinnen
hebben gemiddeld genomen te maken met
een sterkere toename (afname) van het
volume jeugdhulp.
• Gemeenten met een relatief sterke
toename (afname) van het aantal jongeren
in eenoudergezinnen hebben gemiddeld
genomen te maken met een sterkere
toename (afname) van het volume
jeugdhulp.
• Gemeenten met een relatief sterke stijging
(daling) van het mediane inkomen van
gezinnen (paren) met kinderen in een
gemeente hebben gemiddeld genomen te
maken met een sterkere toename (afname)
van het volume jeugdhulp.
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5. Overige resultaten
Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag welke
overige ontwikkelingen van invloed zijn op de
duiding van de volumeontwikkelingen
(onderzoeksvraag 3).

bij beëindigde trajecten;
3. De duur van beëindigde trajecten.
Bovenstaande onderwerpen zeggen mogelijk
iets over de (ontwikkeling van de) kwaliteit van
de jeugdhulp. Aangezien het gaat om gegevens
die zijn gebaseerd op de informatie over
Eerst gaan we in op de beantwoording van sub- “trajecten” is ook hier enige voorzichtigheid
vraag 3a Wat is de ontwikkeling in de diverse geboden in de interpretatie ervan.
kwaliteits- c.q. outcome-indicatoren, zoals de
beëindigingsredenen van jeugdhulp? En in
Vervolgens gaan we in op de ontwikkeling van
hoeverre hangt dit samen met
het totale volume uitgesplitst naar
volumeontwikkelingen?
leeftijdscategorie.
Hiertoe analyseren we een aantal
“kwaliteitsindicatoren” waar de
Tot slot gaan we verder in op het aspect
beleidsinformatie jeugd informatie over heeft: “intensiteit” als onderdeel van het volume, op
1. Ontwikkeling van het aandeel trajecten
basis van een analyse van gegevens van 10
“herhaald beroep”. Het gaat hierbij om
gemeenten die deelnemen aan de
nieuwe trajecten jeugdhulp bij jeugdigen benchmarkanalyse. Daarmee geven we
die in de 5 jaren ervoor ook een vorm van antwoord op de sub-vraag 3b In hoeverre is
jeugdhulp heeft gehad;
een toename in de intensiteit een factor in de
2. Ontwikkeling van de reden van beëindiging ontwikkeling van het jeugdhulpgebruik?
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Kwaliteitsindicatoren: herhaald beroep
Bij begonnen trajecten per periode maken we
onderscheid tussen herhaald beroep (binnen 5
jaar krijgt een jeugdige een nieuw traject) en
nieuwe trajecten. Op totaalniveau
jeugdhulptrajecten (in natura, landelijk) is
zichtbaar dat er in 2017 relatief gezien het aantal
nieuwe trajecten toeneemt ten opzichte van 2016.
Deze trend zien we voor zowel jeugdhulp met
verblijf als zonder verblijf. Absolute aantallen zijn
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weergegeven in de volume-ontwikkelingsfiguren
van begonnen trajecten per verwijzer.
De ontwikkeling van het aantal begonnen
trajecten “herhaald beroep” is hiermee geen
belangrijke factor in de ontwikkeling van het
volume. Het gaat in verhouding steeds vaker
cliënten die voor het eerst een beroep doen op
jeugdhulp.

Kwaliteitsindicatoren: reden beëindiging zorg
Voor de afgesloten trajecten weergeeft de
beleidsinformatie jeugd de reden voor beëindiging
van de zorg. De landelijke cijfers tonen aan dat
veruit het grootste deel (iets minder dan 80%) is
beëindigd volgens plan. Relatief gezien blijft de
verdeling van beëindigingensredenen redelijk
stabiel. Het aantal afgesloten trajecten is
gestegen in 2017 en de reden ‘wegens externe
omstandigheden’ is relatief vaker geregistreerd.
Het CBS geeft aan dat een deel van de
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beëindigde trajecten ontbreekt in de
beleidsinformatie, omdat niet alle aanbieders altijd
alle informatie doorgeven in het geval van
trajecten die zijn beëindigd. In absolute zin is het
aantal beëindigde trajecten in onderstaande
figuren dus een onderschatting. De ontwikkeling
van het al dan niet beëindigen van een
jeugdhulptraject volgens plan is dus relatief stabiel
is lijkt daarmee geen directe factor in de
(macro)ontwikkeling van het volume jeugdhulp.

Kwaliteitsindicatoren: reden beëindiging zorg
Wanneer we onderscheid maken tussen jeugdhulp
‘zonder verblijf’ en ‘met verblijf’ zien we een iets
verschillende trend, maar de verdeling is
grotendeels hetzelfde. ‘Beëindigd volgens plan’ is
voor beide vormen de grootst: 79% in 2015 en 77%
in 2017 voor zonder verblijf. Voor met verblijf 69%
in 2015 en 77% in 2017. ‘In overeenstemming’ is
voor beide vormen daarna de grootste reden
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beëindiging zorg. 9% in 2017 voor zonder verblijf.
Voor met verblijf is het relatieve aantal afgenomen
van 18% in 2015 naar 10% in 2017. ‘Wegens
externe omstandigheden’ neemt voor beide
vormen relatief gezien toe.
Het aantal afgesloten trajecten voor jeugdhulp met
verblijf was in 2016 iets gedaald.

Kwaliteitsindicatoren: duur afgesloten trajecten
De verdeling van de duur van afgesloten trajecten
laat landelijk een redelijk consistent beeld zien. De
meeste trajecten duren 6 maanden tot 1 jaar. Van
de in 2017 afgesloten trajecten was 22%
kortlopend, namelijk 0 tot 3 maanden. 75% van
de in 2017 afgesloten trajecten duurden maximaal
1 jaar. De categorisering van de duur van trajecten
is echter te grofmazig om goed te kunnen
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vaststellen of en zo ja in welke mate de
ontwikkeling van de duur van trajecten van invloed
is op de ontwikkeling van het volume jeugdhulp.
Bovendien kunnen cliënten meerdere trajecten
binnen één periode hebben. Op basis van de
ontwikkeling van de duur van trajecten zoals we
die hieronder zien, lijkt de ontwikkeling van de
duur van trajecten een beperkte impact te hebben.

Kwaliteitsindicatoren: duur afgesloten trajecten
Als we vervolgens onderscheid maken tussen
‘zonder verblijf’ en ‘met verblijf’ zien we een
verschillend beeld. ‘Zonder verblijf’ komt overeen
met het totaalbeeld van de vorige pagina. Voor
afgesloten trajecten bij jeugdhulp met verblijf
duren de meeste trajecten 0 tot 3 maanden (31%
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in 2017). Vanaf 2016 duurden relatief gezien meer
trajecten 1 tot 2 jaar (16% 2017, 13% 2015) en
relatief gezien ongeveer evenveel trajecten 3 tot 6
maanden (ongeveer 16%). De duur ‘4 jaar of
langer’ is relatief gezien licht afgenomen in 2017.

Ontwikkeling volume jeugdhulp per leeftijdsklasse
De ontwikkeling van het aantal jongeren met
jeugdzorg, gezien op verschillende peildata is
gegeven in onderstaande figuur. Uit deze
figuur is af te leiden dat de toename van het
volume jeugdhulp (uitgedrukt in het aantal
jongeren met jeugdhulp) niet alleen wordt

veroorzaakt door een toename in één bepaalde
leeftijdscategorie, zoals bijvoorbeeld de
categorie van 0 tot 4 jaar (bijvoorbeeld door
meer nadruk op de voorschoolse screening), of
door de leeftijdscategorie 18 tot 23 jaar
(vanwege meer gebruik van de verlengde
jeugdwet).
Wel is de toename van het volume in de
leeftijdscategorieën met het kleinste volume (0
tot 4 jaar en 18 tot 23 jaar) procentueel gezien
het grootst (zie de tabel hieronder).
juni 2015 →
december 2017
0 tot 4 jaar
4 tot 12 jaar
12 tot 18 jaar
18 tot 23 jaar
Totaal leeftijd
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juni 2016 →
december 2017
28%
4%
7%
88%
9%

8%
-1%
1%
36%
2%

Ontwikkeling gemiddelde uitgaven per cliënt per jaar
Deze analyse is gebaseerd op informatie van
(1/3)
23 gemeenten uit de benchmarkanalyse. Het
gepresenteerde beeld is dus niet
representatief voor heel Nederland.

Voor het bepalen van de gemiddelde uitgaven jaar dan in 2016. Opvallend is het grote verschil
per unieke cliënt per jaar hebben we de totale tussen gemeenten in gemiddelde uitgaven per
door gemeenten opgegeven uitgaven aan
cliënt per jaar: in 2018 ging het bij de gemeente
jeugdzorg gedeeld door het totaal aantal unieke met de laagste uitgaven per unieke cliënt per
cliënten in een jaar. Gemiddeld genomen is voor jaar om € 4.814,- en bij de gemeente met de
de 23 onderzochte gemeenten in 2018 sprake hoogste gemiddelde uitgaven per unieke cliënt
van 9,4% hogere uitgaven per unieke cliënt per per jaar om € 15.704,-.
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Ontwikkeling intensiteit (2/3)
Van de 23 gemeenten in de selectie is bij 16
gemeenten in de periode 2016-2018 sprake
van een stijging van de gemiddelde uitgaven
per cliënt per jaar. Bij 7 gemeenten is sprake
van een afname. Bij één gemeente lijkt er
sprake te zijn van een forse afname van de
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gemiddelde uitgaven per cliënt. Hier lijkt echter
sprake van een onderschatting van het aantal
unieke cliënten in 2016 (dit aantal zou in 2018
95% hoger liggen dan in 2016).

Ontwikkeling intensiteit (3/3)
Gemeenten zijn zelf zoekende naar
gemiddeld genomen “zwaarder” is geworden
verklaringen voor de toename van de
doordat het voorliggend veld meer cliënten
gemiddelde uitgaven jeugdhulp per unieke
met lichtere problematiek is gaan helpen,
cliënt per jaar. Een aantal gevonden
maar dat geeft niet per se een verklaring voor
verklaringen (niet per se geldend voor alle
een toename van de intensiteit op het niveau
gemeenten):
van de gehele gemeente.
1. Tariefsaanpassingen (onduidelijk per
c. Een aantal gemeenten geeft aan dat er op
gemeente welk deel van de totale stijging
gemeenteniveau sprake is van meer
dit betreft).
zwaardere (vooral multi) problematiek,
2. Er wordt zwaardere zorg door aanbieders
waarvoor gemiddeld genomen zwaardere
ingezet. Hier spelen een aantal
zorg nodig is.
onderliggende factoren:
3. Kleine schommelingen in het aantal 'dure
a. Gemeenten geven aan dat na de invoering
trajecten' hebben soms behoorlijke impact
van een nieuwe bekostigingsmethode er
op deze berekening.

b.

meer ruimte bij de aanbieders is voor het
kiezen voor een zwaardere intensiteit (met
hogere prijs) en een langere duur van het
traject (upcoding-effect).
Aanbieders geven aan dat hun cliëntenmix
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Verklaringen voor afname van de gemiddelde
uitgaven per unieke cliënt per jaar:
1. Flinke toename in het aantal cliënten,
vooral met lichtere zorgvormen.

Bijlagen
Online bijlage (klik hier: dashboard volume-ontwikkelingen jeugdhulp)
1.
2.
3.
4.

Bevindingen beleidsinformatie jeugd op basis van documentenstudie.
Lijst van onderzoeken die zijn bestudeerd.
Lijst van verklarende factoren die zijn meegenomen in de analyses.
Operationalisatie ontwikkeling jeugdhulp t.b.v. verklarende factoren analyses.
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Bijlage 1. Bevindingen betrouwbaarheid
beleidsinformatie op basis van documentenstudie (I)
1. Algemene bevindingen ten aanzien van de
beleidsinformatie
• De doelstelling van de beleidsinformatie is
inzicht bieden in maatschappelijke tendensen
(op landelijk niveau) en vergelijking van regio’s
en gemeenten. Volledigheid en operationele
betrouwbaarheid zijn niet leidend.
• Opgemerkt moet worden dat in de
beleidsinformatie de focus ligt op gebruik van
jeugdhulp (aantallen jeugdigen en trajecten).
De doelstellingen van de jeugdwet zijn echter
breder. Doelen als participatie, eigen kracht en
het gebruiken en versterken van het eigen
netwerk komen niet in beeld.
• Gemeenten en jeugdhulpaanbieders gebruiken
de beleidsinformatie beperkt, en zijn niet
nauwgezet op de controle van aangeleverde
gegevens:
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•

•

Beleidsinformatie is geen
sturingsinformatie en anders dan bij
verantwoording richting gemeenten ligt er
geen bekostigingsprikkel onder.
Voor zorgaanbieders hebben de acht
gedefinieerde jeugdhulptrajecten weinig
toegevoegde waarde. Het zijn te abstracte
grootheden in relatie tot hun dagelijkse
praktijk.

Bijlage 1. Bevindingen betrouwbaarheid
beleidsinformatie op basis van documentenstudie (II)
2. Vraagtekens bij de kwaliteit en validiteit van 3. Grilligheid cijfers over wijkteams
de data over 2015
• Jeugdhulp door wijkteam wordt wisselend
• Opstartproblemen: eigen registraties van
geregistreerd:
aanbieders en gemeenten nog niet op orde.
• met name in eerste ja(a)r(en) geen
• Onduidelijkheid over de aanlevering en
eenduidig beeld bij gemeenten over hoe
onzorgvuldigheid in de aanlevering
ambulante jeugdhulp door wijkteam wordt
• Bij aanbieders in vertaalslag van eigen
geregistreerd en dient te worden
productstructuur naar producten CBS
geregistreerd;
(vaak gekozen voor ‘overig’)
• registratie gebeurt niet in alle gemeenten;
• Bij gemeenten in aanlevering van
• mogelijk ook preventieve handelingen en
gegevens over jeugdhulp door wijkteam
'verwijstrajecten' geregistreerd als
• De veranderingen per 1 januari 2015 brachten
ambulante jeugdhulp;
veel nieuwe werkprocessen met zich mee,
• kan tot dubbeltellingen leiden, als de
waardoor nieuwe controlemechanismen nog
jeugdige wordt doorverwezen naar
een plek moesten krijgen en de kans op
specialistische zorg, en zowel de
foutieve invoer aanwezig was.
gemeente als de zorgaanbieder gegevens
• Niet alle aanbieders leverden informatie aan
over de jeugdige aanleveren.
CBS.
→ Per categorie en op totaalniveau zorgt
het CBS voor ontdubbeling.
Pagina 52 van 57

Bijlage 1. Bevindingen betrouwbaarheid
beleidsinformatie op basis van documentenstudie (III)
3. Andere factoren zorgen in het algemeen
•
(ook over andere jaren) voor enige ruis in de
beleidsinformatie
• Bij algemene voorzieningen is er vaak geen
registratie op persoonsniveau; daar worden
•
daarom geen gegevens over aangeleverd.
• Beleidsinformatie bevat alleen op hoog
abstractie niveau gegevens over informele
PGB-zorg (aantal unieke cliënten pgb, aantal
unieke cliënten pgb met verblijf. Kwaliteit
hiervan is goed.
• Door na-ijleffecten in administratie bevat
beleidsinformatie niet alle geleverde zorg.
•
• Bij verhuizing telt jeugdige alleen mee in
laatste gemeente waar jeugdige woont.
Sommige gemeenten hebben veel instromers,
sommige veel uitstromers.
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Bij hoofd- en onderaannemers is het
informatieprotocol onduidelijk over wie moet
aanleveren. Dat kan leiden tot dubbeltellingen
of omissies.
Als een jeugdige in een tijdsperiode
verschillende vormen van hulp ontvangt, is het
afhankelijk van de interpretatie van de
aanbieder wat als één traject wordt
aangeleverd. Aanbieders gaan daar soms
verschillend mee om, met name als de
jeugdige zowel ambulante als residentiele hulp
ontvangt.
Dergelijke factoren zorgen voor een zekere
ruis in de data, voor alle perioden, maar
hebben slechts beperkte impact op het beeld
van de volume-ontwikkelingen.

Bijlage 1. Bevindingen betrouwbaarheid
beleidsinformatie op basis van documentenstudie (IV)
4. Voorlopige cijfers 2018
Er lijkt sprake te zijn van een onderschatting
doordat een aantal ggz-aanbieders gegevens over
minder cliënten hebben aangeleverd. Dit wordt
gekoppeld aan de afschaffing van de DBCsystematiek in 2018, waarna GGZ-aanbieders
(nog) niet altijd in staat waren alle cliënten uit hun
systeem te halen.
5. Steeds meer gemeenten hebben hun
administratie op orde, mede dankzij gebruik
van het berichtenverkeer
Gemeenten hebben steeds meer cijfers die zij
kunnen vergelijken met de cijfers van de
beleidsinformatie jeugd. Dit kan misgaan omdat
gemeenten op verschillende manieren met de
gegevens om kunnen gaan, bijvoorbeeld:
• Wanneer tel je een cliënt mee (bij een
beschikking of bij een declaratie voor cliënt)?
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•

•
•
•

Toewijzen van cliënt aan een periode kan zijn
op basis van beschikkingsdatum of op basis
van een start/stop/zorgbericht.
Wanneer tel je een cliënt mee als die door het
lokale (wijk)team wordt geholpen?
Niet alle lokale (wijk)teams registeren (op
dezelfde manier).
Toekennen van cliënten aan 'categorieën' van
jeugdhulp kan op verschillende manier met
verschillende impact op eventuele
dubbeltelling

Bijlage 2: Lijst geraadpleegde onderzoeken
• Nader onderzoek jeugdhulp met verblijf overig Rebelgroep (2018)
• Onderzoek naar toename jeugdhulp wijkteams I&O Research (2018)
• Herhaald onderzoek toegang jeugdhulp Partners in jeugdbeleid (2018)
• Jeugdhulptrajecten. Nader onderzoek
beleidsinformatie jeugd - Partners in jeugdbeleid
(2018)
• Verkennend onderzoek naar toename
crisismeldingen en -plaatsingen voor jeugdhulp
in 2015 - Argos Advies (2016)
• Reflectie gemeenten op gebruik jeugdhulp
volgens CBS – AEF (2017)
• Onderzoek betrouwbaarheid en volledigheid
aangeleverde beleidsinformatie jeugdhulp
(eerste helft 2015) – JB Lorenz (2016)
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Bijlage 3. Lijst met verklarende factoren die zijn
meegenomen in de analyses

Kenmerken van gemeenten in de analyse van factoren die samenhangen met de ontwikkeling van het volume jeugdhulp
Bron: CBS statline, tenzij anders aangegeven
Aantal inwoners 2018
Aantal inwoners bevolkingsdichtheid 2018
5 verschillende grootteklassen o.b.v. aantal inwoners 2018
Ontwikkeling van het aantal inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond 2010-2018
Aandeel inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond 2018
Ontwikkeling van het aantal jongeren tot 18 jaar in de periode 2010-2018
Aandeel jongeren tot 18 jaar t.o.v. totaal aantal inwoners
Ontwikkeling van het aantal jongeren tot 18 jaar met een niet-Westerse migratieachtergrond 2010-2018
Aandeel jongeren tot 18 jaar met een niet-Westerse migratieachtergrond 2018
Ontwikkeling van het aantal jongeren in bijstandsgezinnen 2010-2017
Aandeel jongeren in bijstandsgezinnen 2017
Ontwikkeling van het aantal jongeren tot 18 jaar in eenoudergezinnen 2010-2018
Ontwikkeling van het aantal jongeren tot 18 jaar betrokken bij echtscheidingen 2010-2017
Ontwikkeling van het percentage jongeren op het VMBO in de derde klas 2015-2017
Ontwikkeling van het aantal geregistreerde verdachten tot 25 jaar 2014-2017
Ontwikkeling aantal achterstandsleerlingen met gewicht 0.3 2013-2017
Ontwikkeling aantal achterstandsleerlingen met gewicht 1.2 2013-2017
Aandeel langdurig psychisch medicatiegebruik bij volwassenen (bron: zoals gebruikt in meicirculaire 2018)
Aantal volwassenen met langdurig psychisch medicatiegebruik ten opzichte van totaal aantal jongeren tot 18 jaar (bron: zoals gebruikt in meicirculaire 2018)
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen (bron: zoals gebruikt in meicirculaire 2018)
Ontwikkeling mediaan gestandaardiseerd inkomen eenoudergezinnen 2011-2016
Ontwikkeling mediaan gestandaardiseerd inkomen paren met kinderen 2011-2016
Mediaan gestandaardiseerd inkomen eenoudergezinnen 2016
Mediaan gestandaardiseerd inkomen paren met kinderen 2016
Aandeel laaggeletterden in 2013 (bron: waarstaatjegemeente.nl)
Zorggebruik langdurige Ggz 2016 (bron: Vektis)
Voortijdige schoolverlaters in 2013 t.o.v. aantal jongeren (bron: waarstaatjegemeente.nl)
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Bijlage 4. Operationalisatie ontwikkeling jeugdhulp
t.b.v. verklarende factoren analyses
Operationalisatie ontwikkeling jeugdhulp
Voor het inzichtelijk maken van de
Voor de operationalisatie van het volume
ontwikkelingen van het volume, hebben we
jeugdhulp focussen we op het aantal (unieke) voor elk van de volgende periodes aparte
cliënten met jeugdhulp als maat voor volume. variabelen gemaakt:
Trajecten hebben we buiten beschouwing
1. Ontwikkeling 2015 halfjaar 1 tot en met
gelaten, omdat bij trajecten meet registratie2018 halfjaar 1
issues spelen.
2. Ontwikkeling 2015 heel jaar tot en met
2017
We hebben vervolgens onderscheid gemaakt 3. Ontwikkeling 2016 halfjaar 1 tot en met
tussen verschillende vormen van jeugdhulp:
2017 halfjaar 2
1. Jeugdhulp totaal
4. Ontwikkeling 2016 heel jaar tot en met
2. Jeugdhulp zonder verblijf
2017
3. Jeugdhulp zonder verblijf, niet uitgevoerd Variant 1 en 2 correleren zeer sterk met elkaar
door het wijkteam
voor alle verschillende vormen van jeugdhulp.
4. Jeugdhulp zonder verblijf, uitgevoerd door Hetzelfde geldt voor de varianten 3 en 4.
het wijkteam
5. Jeugdhulp met verblijf
6. Jeugdhulp zonder verblijf, niet uitgevoerd
door het wijkteam + jeugdhulp met verblijf
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1 Bijlage 3 - Analyse-fonds-tekortgemeenten

Analyse Fonds tekortgemeenten
Wat vertellen de aanvragen?
Irene Niessen

Inhoud

Vraag aan AEF

1.

Achtergrond Fonds tekortgemeenten

2.

Eigenschappen van tekortgemeenten

In de herfst van 2018 heeft Andersson Elffers Felix (AEF) het
secretariaat gevoerd van de Commissie Fonds
tekortgemeenten. Hiervoor hebben 88 gemeenten een
aanvraag ingediend, van 77 daarvan is de aanvraag
toegekend. Het beeld is dat daarmee vrijwel alle gemeenten
met dusdanig grote tekorten in beeld zijn.

3.

Verschillende kostencategorieën

4.

Vergelijking met de verdeelmodellen

5.

Regionale solidariteit

6.

Conclusies
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De VNG en de ministeries van VWS en BZK hebben AEF
gevraagd om op deze aanvragen een verdiepende analyse uit
te voeren om op die manier meer inzicht te krijgen in de
eigenschappen van de tekortgemeenten. Het gaat daarbij om
een analyse om patronen zichtbaar te maken. Het is niet
mogelijk om op basis van de gegevens uit de aanvragen
verklaringen voor tekorten te identificeren.

Dit document bevat deze analyse. De analyse moet gezien
worden in samenhang met de andere onderzoeken die op dit
moment uitgevoerd worden over het sociale domein, waar
ook gemeenten met kleinere tekorten of zonder tekort
onderzocht worden. Deze analyse is gedaan op de aanvragen
van het Fonds tekortgemeenten, dus betreft alleen
gemeenten met grote tekorten.

1. Achtergrond Fonds
tekortgemeenten
Werkwijze bij het beoordelen van aanvragen en de
resulterende beperkingen voor de analyse

Achtergrond Fonds tekortgemeenten
De aard van de dataverzameling heeft consequenties voor de analyse
Het Fonds tekortgemeenten is ingesteld om gemeenten met
de grootste tekorten op jeugd en Wmo nieuwe taken te
ontzien. De VNG heeft de criteria vormgegeven, ondersteund
door AEF. AEF heeft later in het proces ook het secretariaat
van de Commissie Fonds tekortgemeenten gevoerd.
Tussen de deadline voor het indienen van aanvragen en de
VNG-bestuursvergadering van 1 november zijn in zes weken
tijd 88 aanvragen beoordeeld. Daarbij lag de nadruk op het
controleren van de opgevoerde kostenposten. Alleen nieuwe
taken (gedecentraliseerd in 2015) konden immers opgevoerd
worden. Het secretariaat heeft namens de Commissie
onterecht opgevoerde kostenposten verwijderd of aangepast.
Dit is altijd afgestemd met de betreffende gemeenten.
Er zijn door sommige gemeenten kostenposten op de
‘verkeerde’ plek in de aanvraag opgenomen. Hier is niet voor
gecorrigeerd. Dat was namelijk niet van belang voor het
beoordelen van de aanvraag.
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Uitgangspunten voor de analyse
De aanvragen zijn opgezet met het oog op efficiënte
beoordeling van aanvragen en niet gericht op het doen van
breder onderzoek. Dat brengt beperkingen met zich mee. Voor
deze analyse betekent dat dat alleen hoofdcategorieën van
kostenposten onderscheiden kunnen worden.
Kostenposten zijn beperkt gecorrigeerd (alleen opname in een
verkeerde categorie direct opviel), waardoor soms een post op
de verkeerde plek en dus in de verkeerde categorie
meegenomen kan zijn. Op gemeenteniveau kunnen daardoor
afwijkingen optreden. Op totaalniveau zijn de effecten van dit
soort verschuivingen beperkt.
Alleen toegekende aanvragen (77) zijn meegenomen. Dit
zijn gemeenten die over de jaren 2016 en 2017 gecombineerd
een tekort van minimaal € 40 per inwoner hadden. De andere
11 ingediende aanvragen zijn niet meer gecontroleerd nadat
bleek dat zij niet boven de drempel kwamen.

De eindrapportage Fonds tekortgemeenten bevatte een beperkt aantal analyses over alle 88 gemeenten.

2. Eigenschappen van
tekortgemeenten
Waar vallen tekortgemeenten in op, en op welke
eigenschappen juist niet?

Tekortgemeenten zijn
verspreid door het land
Relatief hoge tekorten in het oosten
De tekorten zijn weliswaar verspreid over het land, maar niet
helemaal evenredig verdeeld.

-

De hoogste tekorten (meer dan € 120 per inwoner) zijn
zonder uitzondering in de oostelijke helft van het land, met
Veldhoven als meest westelijk gelegen gemeente met een
dusdanig hoog tekort.
Er zijn clusters van dichtbij elkaar gelegen gemeenten waar
tekorten voorkomen. Deze clusters overstijgen vaak de
jeugdhulpregio, of betreffen juist niet alle gemeenten in de
jeugdhulpregio. Tekorten hangen dus niet één op één
samen met de jeugdhulpregio.

De verschillen in de verdeling van aantallen gemeenten over
verschillende delen van het land zijn ook zichtbaar op de
volgende bladzijde, waar in beeld is gebracht hoe de
gemeenten over provincies verdeeld zijn.
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Ook als aantallen gemeenten uitgesplitst worden naar
provincie blijkt een niet-evenredige verdeling
Aantal tekortgemeenten per provincie

Relatief aantal tekortgemeenten per provincie
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De grafieken tonen de verdeling van tekortgemeenten over de verschillende provincies. In de linkergrafiek is te zien dat de meeste
tekortgemeenten in Gelderland en Noord-Brabant liggen. Omdat deze provincies uit veel gemeenten bestaan, is het relatieve
aantal tekortgemeenten hoger in Zeeland en Flevoland.
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Relatief veel grote gemeenten zijn tekortgemeenten
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Percentage tekortgemeenten per
grootteklasse

Aantal gemeenten

De grafieken tonen de verdeling van tekortgemeenten over verschillende grootteklasses. In de linkergrafiek is te zien dat de
meeste tekortgemeenten (43) tussen de 20.000 en 50.000 inwoners hebben. Er zijn echter zeer veel gemeenten met deze omvang.
Relatief zijn juist gemeenten met meer dan 100.000 inwoners het vaakst tekortgemeenten: meer dan 40% van deze gemeenten
heeft een tekort van meer dan € 40 per inwoner. Dit is te zien in de rechtergrafiek.
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In de grafiek hiernaast is weergegeven hoeveel gemeenten
een bepaald tekort hebben. Dit tekort betreft het tekort over
2016 en 2017 gecombineerd. Gemiddeld is dat per jaar dus een
tekort van € 20 per inwoner op de nieuwe taken.
Tekorten van minder dan € 40 per inwoner komen niet voor,
omdat deze gemeenten niet in aanmerking kwamen voor het
Fonds tekortgemeenten.
De meeste tekortgemeenten hebben tekorten tussen het
minimum van € 40 per inwoner en € 120 per inwoner.
Het is opvallend dat er geen gemeenten tekorten hebben
tussen de € 120 en € 140 per inwoner, en dat er 14 gemeenten
zijn met tekorten die hoger zijn dan € 140 per inwoner. Er zijn
dus 14 gemeenten die een duidelijk afwijkende omvang van
het tekort laten zien.
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63 gemeenten tussen € 40 en € 120 p inw

Aantal gemeenten met een bepaald tekort

14 gemeenten hebben
zeer hoge tekorten

12

Tekort per inwoner
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De grootste tekorten (meer dan € 120 per inwoner) zijn
relatief vaak bij grote gemeenten te vinden
Vooral bij 100.000+ gemeenten

Het is opvallend dat de hoogste tekorten niet alleen relatief
maar zelfs in absolute zin het vaakst voorkomen bij 100.000+
gemeenten. 6 van de 14 gemeenten met de grootste tekorten
zijn 100.000+ gemeenten.
De 100.000+ gemeenten met de grootste tekorten zijn
allemaal centrumgemeenten beschermd wonen. Daarnaast is
er één centrumgemeente met minder dan 100.000 inwoners
met een tekort van meer dan € 120 per inwoner.
Er zijn 14 centrumgemeenten beschermd wonen in de dataset.
Daarvan hebben er 11 meer dan 100.000 inwoners. Er zijn 2
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners in de dataset die
geen centrumgemeente beschermd wonen zijn.
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25

Aantal gemeenten

In de grafiek hiernaast is per grootteklasse weergegeven
hoeveel gemeenten er zijn met een bepaalde omvang van het
tekort.

Omvang van tekorten per grootteklasse
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3. Verschillende kostencategorieën
In de gegevens zijn verschillende kostencategorieën te
onderscheiden op basis waarvan verdiepende analyses
gedaan zijn.

De grootste kostencategorieën zijn maatwerk jeugd en
maatwerk Wmo
Kostencategorieën kunnen worden onderscheiden op hoofdlijnen
Onder maatwerkvoorzieningen Wmo valt ook
Beschermd Wonen. Deze kosten worden alleen door
centrumgemeenten beschermd wonen gemaakt.
Voor de meeste gemeenten zijn de kosten voor jeugd
dus hoger dan voor Wmo (zie volgende bladzijde).
Onder ‘Sociale Wijkteams’ zijn alleen kosten
opgenomen voor ingehuurde sociale wijkteams.
Medewerkers van sociale wijkteams die in dienst zijn
van de gemeente, vallen onder ‘Loonkosten’.

11%
5%

5%

38%

Maatwerk Wmo
Sociale Wijkteams
Loonkosten

Verder vallen onder loonkosten onder andere
medewerkers van de backoffice, inkoop en beleid.
Voorbeelden van kosten die onder de post ‘overig’
vallen zijn overdrachten tussen gemeenten (inclusief
solidariteit jeugd of Wmo) ingehuurd personeel,
mantelzorgcomplement en projecten, bijvoorbeeld
burgerparticipatie.
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Maatwerk jeugd

Overig

41%

De grafiek toont de gewogen gemiddelde verdeling van kostencategorieën: de kosten van
alle gemeenten zijn per categorie bij elkaar opgeteld om tot de percentages te komen.

Bij gemeenten zonder beschermd wonen is meer dan
de helft van de uitgaven voor maatwerk jeugd
Geen centrumgemeente BW

Wel centrumgemeente BW

11%

12%

4%

28%

5%

7%
Maatwerk jeugd
Maatwerk Wmo

4%

Sociale Wijkteams
56%

Loonkosten
Overige kosten

22%

51%

De kosten voor beschermd wonen (BW) worden alleen door centrumgemeenten gemaakt. Zoals te verwachten is er een duidelijk
verschil in kostenverdeling tussen gemeenten met en zonder beschermd wonen. Zoals eerder benoemd zijn centrumgemeenten
vaak 100.000+ gemeenten, maar niet altijd.
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De grafieken tonen de gewogen gemiddelde verdeling van kostencategorieën: de kosten
van de gemeenten zijn per categorie bij elkaar opgeteld om tot de percentages te komen.

Gemeenten maken zeer verschillende keuzes in de
inzet van medewerkers in sociale wijkteams
18

In de grafiek hiernaast is het aantal gemeenten weergegeven
dat een bepaald bedrag per inwoner heeft opgegeven voor de
post sociale wijkteams.

16

Dit geeft niet het complete overzicht van sociale wijkteams,
aangezien het alleen sociale wijkteams betreft die ingehuurd
zijn, dus niet de eigen gemeentelijke medewerkers. Dat geeft
twee soorten vertekeningen:

-

-
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21 gemeenten hebben geen kosten opgevoerd bij sociale
wijkteams. In een deel van deze gemeenten de zijn
medewerkers van de sociale wijkteams in dienst van de
gemeente. Het is niet bekend of dit voor al deze gemeenten
het geval is.
Daarnaast is het mogelijk dat een deel van de medewerkers
van de sociale wijkteams in dienst is van de gemeente, dus
dat de weergegeven kosten slechts een deel van de kosten
betreffen.

Aantal gemeenten

Mogelijk incomplete gegevens
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Kosten per inwoner aan sociale wijkteams

Per inwoner geven kleine gemeenten aan de meeste
posten minder uit
Bij maatwerkvoorzieningen jeugd en Wmo is
het duidelijkste verband te zien, hoewel
100.000+ gemeenten bij jeugd gemiddeld
juist minder uitgeven dan gemeenten met
50.000 tot 100.000 inwoners. Bij maatwerk
Wmo worden de hoge uitgaven van grote
gemeenten verklaard door beschermd
wonen.

Het gemiddelde bedrag per inwoner voor verschillende
grootteklassen
€ 800
€ 700
€ 600
€ 500

€ 400
De verschillen in overige kosten worden
door verschillende onderdelen veroorzaakt, € 300
waaronder overdrachten van overschotten
€ 200
op beschermd wonen naar regiogemeenten.
€ 100
Verschillen voor loonkosten tussen
€verschillende grootteklassen zijn klein. Voor
gemeenten tot 10.000 inwoners zijn deze
kosten per inwoner iets hoger dan voor de
andere gemeenten.
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Maatwerk
jeugd

Maatwerk
Wmo

0 - 20.000

20.000 - 50.000

De grafiek toont ongewogen gemiddelden: voor alle gemeenten zijn per kostencategorie
de bedragen per inwoner berekend en daar is het gemiddelde van genomen.

Sociale
Wijkteams

Loonkosten Overige kosten

50.000 - 100.000

100.000+

Het budget is met 0,17 % afgenomen
De grafiek hiernaast toont de kosten die in de uitvraag
opgevoerd zijn voor 2016 en 2017.
Het valt op dat de kosten voor alle categorieën toegenomen
zijn in 2017.

-

Grootste procentuele toename is voor loonkosten (22%),
deels doordat medewerkers die in 2016 nog ingehuurd
werden in 2017 in loondienst kwamen.
Een andere grote toename is maatwerk jeugd (14%).
Sociale wijkteams (9%) en maatwerk Wmo (8%) nemen
minder toe.

Van 2016 op 2017 nam voor de tekortgemeenten gezamenlijk
de IU SD jeugd met 1,25 % af, en de IU SD Wmo met 0,79 % toe.
De IU SD Wmo en jeugd gecombineerd is met 0,17 %
afgenomen.
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Totaal opgevoerde kosten in mln euro's

De kosten zijn in 2017 voor alle categorieën
toegenomen
1200
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4. Vergelijking met de
verdeelmodellen
Het is slechts gedeeltelijk mogelijk om jeugd en Wmo te
onderscheiden in de gegevens, dus een volledige vergelijking
met de afzonderlijke verdeelmodellen is niet mogelijk. Hier
doen we een gedeeltelijke vergelijking.

De uitgaven voor maatwerkvoorzieningen jeugd zijn
gemiddeld hoger dan de inkomsten uit de IU SD jeugd
Vooral bij kleine gemeenten

€ 600

De IU SD jeugd bevat de budgetten die overgeheveld zijn voor
nieuwe taken jeugd. In het Fonds tekortgemeenten zijn alleen
nieuwe taken meegenomen, deze inkomsten zijn gerelateerd
aan de taken die opgevoerd zijn in het Fonds
tekortgemeenten.

€ 500

De kosten voor maatwerk jeugd zijn slechts een deel van de
kosten die gemaakt worden voor de nieuwe taken jeugd:

-

Sociale wijkteams (die soms ook jeugdhulp leveren) en
uitvoeringskosten zijn niet opgenomen.
Deze kosten zijn op basis van de data niet toe te rekenen
aan jeugd, maar bij een evenredige toerekening is dit iets
meer dan 20% van de totale kosten jeugd. Dat zou een
opslag van ruim 25% betekenen op de kosten in de grafiek.

Hieruit blijkt dat de tekortgemeenten gemiddeld een fors
tekort op jeugd hebben.
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De grafiek toont ongewogen gemiddelden: voor alle gemeenten zijn de bedragen per
inwoner berekend en daar is het gemiddelde van genomen.
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De meeste gemeenten hebben meer kosten aan
maatwerk jeugd dan inkomsten uit de IU SD jeugd
30

Van alle gemeenten is de verhouding tussen de kosten voor
maatwerkvoorzieningen jeugd en de inkomsten uit de IU SD
jeugd berekend. Het aantal gemeenten binnen een bepaalde
bandbreedte staat in de grafiek hiernaast.
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Bij alle gemeenten die onder de 90% zitten, is dit omdat taken
regionaal uitgevoerd zijn en daarom niet bij inkoop en
subsidie maar bij de categorie ‘overige’ opgenomen zijn. Deze
gemeenten hebben in werkelijkheid dus een hogere ratio.
Er zijn 19 gemeenten die 20% meer uitgeven aan
maatwerkvoorzieningen jeugd dan ze aan inkomsten uit de IU
SD hebben. Daarvan heeft één gemeente meer dan 100.000
inwoners; de andere gemeenten hebben allemaal minder dan
45.000 inwoners.
Ook voor deze grafiek geldt dat de kosten voor maatwerk
jeugd slechts een deel van de totale kosten voor nieuwe taken
jeugd zijn.
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Aantal gemeenten

Grotere afwijkingen bij kleine gemeenten
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De kosten voor maatwerkvoorzieningen Wmo zijn
gemiddeld lager dan de inkomsten uit de IU SD Wmo
Kleinste verschil bij grote gemeenten

€ 800

De IU SD Wmo bevat de budgetten die overgeheveld zijn voor
nieuwe taken Wmo 2015. In het Fonds tekortgemeenten zijn
alleen nieuwe taken meegenomen, deze inkomsten zijn
gerelateerd aan de taken die opgevoerd zijn in het Fonds
tekortgemeenten.

€ 700

De kosten voor maatwerk Wmo zijn slechts een deel van de
kosten die gemaakt worden voor de nieuwe taken Wmo:

-

€ 500
€ 400
€ 300

Sociale wijkteams (die soms ook ondersteuning leveren) en
uitvoeringskosten zijn niet opgenomen.

€ 200

Deze kosten zijn op basis van de data niet toe te rekenen
aan Wmo, maar bij een evenredige toerekening is dit iets
meer dan 20% van de totale kosten Wmo. Dat zou een
opslag van ruim 25% betekenen op de kosten in de grafiek.

€-

Bij een evenredige toerekening hebben tekortgemeenten met
meer dan 50.000 inwoners gemiddeld een tekort op Wmo.
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€ 600

De grafiek toont ongewogen gemiddelden: voor alle gemeenten zijn de bedragen per
inwoner berekend en daar is het gemiddelde van genomen.
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Vooral centrumgemeenten BW geven een hoog
percentage van de IU SD Wmo uit aan maatwerk Wmo
30

Van alle gemeenten is de verhouding tussen de kosten voor
maatwerkvoorzieningen Wmo en de inkomsten uit de IU SD
Wmo berekend. Het aantal gemeenten binnen een bepaald
bandbreedte staat in de grafiek hiernaast. De resultaten zijn
uitgesplitst naar gemeenten die centrumgemeente
beschermd wonen zijn en gemeenten die dat niet zijn.
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Wat opvalt, is dat de meeste niet-centrumgemeente een
relatief laag percentage van de IU SD Wmo kwijt is aan
maatwerk. Slechts één niet-centrumgemeente geeft meer uit
aan maatwerk Wmo dan de inkomsten uit de IU SD Wmo.
Bij centrumgemeenten zijn de percentages hoger. De
meerderheid van de centrumgemeenten geeft meer uit aan
maatwerk Wmo dan ze inkomsten krijgen uit de IU SD Wmo.
Het is niet duidelijk of dit gerelateerd is aan de taak van
beschermd wonen of aan andere effecten, zou nader
onderzocht moeten worden (zie volgende pagina).

21

Aantal gemeenten

Het betreft niet alle kosten aan de Wmo
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Wel centrumgemeente

Geen centrumgemeente

Het is niet duidelijk wat het afwijkende beeld van
centrumgemeenten beschermd wonen veroorzaakt
Het zijn verschillende hypotheses mogelijk
Op een aantal punten in de analyse valt op dat
centrumgemeenten beschermd wonen relatief vaak hoge
tekorten hebben en ook op andere punten een afwijkend
beeld vertonen. Deels is dit eenvoudig te verklaren: het is
gezien de extra verantwoordelijkheid vanzelfsprekend dat de
Wmo-kosten van centrumgemeenten een stuk hoger zijn dan
van niet-centrumgemeenten.
Dat verklaart echter niet de relatief hoge tekorten van
centrumgemeenten beschermd wonen. Het bestaande beeld
is dat de tekorten op beschermd wonen, op enkele
uitzonderingen na, beperkt zijn. Dit wordt ook bevestigd in de
aanvragen: verschillende gemeenten hebben aangegeven dat
overschotten beschermd wonen verrekend zijn met de
regiogemeenten.
Het is dan ook niet mogelijk om op basis van deze gegevens te
concluderen dat er een probleem veroorzaakt wordt door
beschermd wonen.
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Er zijn verschillende mogelijke verklaringen, zoals:

-

-

-

De uitstroom van cliënten beschermd wonen in de
centrumgemeenten kan een opdrijvend effect hebben op
ambulant Wmo-gebruik.
In het reguliere Wmo-budget zijn ook andere posten dan
maatwerk verwerkt (wijkteams, cliëntondersteuning,
mantelzorg, …). In het budget voor beschermd wonen is
dat niet het geval. Bij voorbaat is dus de verwachting dat
een groter deel van het budget beschermd wonen gebruikt
wordt voor maatwerkvoorzieningen.
Centrumgemeenten zijn relatief grote en stedelijke
gemeenten. Het is mogelijk dat dit soort gemeenten
relatief vaak tekorten hebben, maar dat dit volledig
losstaat van beschermd wonen.

Om een inhoudelijke conclusie te kunnen trekken, is dus
nader onderzoek nodig naar de oorzaken van het afwijkende
beeld.

De grootste tekorten worden niet veroorzaakt door
ofwel jeugd ofwel Wmo, maar door een combinatie
In de grafieken hiernaast is inzichtelijk gemaakt hoe het
percentage van de IU SD jeugd (boven) en Wmo (onder) dat
gebruikt wordt voor de bijbehorende maatwerkvoorzieningen samenhangt met de omvang van het tekort.
Aangezien de percentages afhankelijk zijn van bijvoorbeeld
de inzet van sociale wijkteams, is het niet mogelijk om aan
deze analyse harde conclusies te verbinden.
Wel valt op dat alle gemeenten met de grootste tekorten
meer dan 100% van het budget uit de IU SD jeugd uitgeven
aan maatwerkvoorzieningen jeugd. In gemeenten met de
grootste tekorten is echter ook het percentage dat
uitgegeven wordt aan maatwerkvoorzieningen Wmo vaak
relatief hoog.
Voor gemeenten met tekorten tussen de € 40 en € 120 lijkt
meestal jeugd de voornaamste drijver te zijn voor het
tekort, hoewel ook hier relatief hoge percentages voor Wmo
voorkomen.
Naast de overschrijdingen op jeugd speelt dus ook de Wmo
mee.
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Een vergelijking met het verdeelmodel geeft mogelijk
aanknopingspunten voor verbetering van de verdeling
Nader onderzoek is noodzakelijk alvorens conclusies getrokken kunnen worden
We hebben twee analyses uitgevoerd:

-

-

Vergelijking tussen tekortgemeenten en andere
gemeenten. Hierbij is uitgegaan van de maatstaven in het
verdeelmodel en onderzocht in welke mate
tekortgemeenten voor deze maatstaven afwijken van de
andere gemeenten. De resultaten zijn hiernaast
samengevat.
Potentiële verbanden binnen de tekortgemeentes: scoren
gemeenten met hoge tekorten hoger of juist lager op
bepaalde maatstaven dan gemeenten met minder hoge
tekorten? Dit wordt op de volgende bladzijde getoond.

In beide gevallen is vergeleken met het verdeelmodel jeugd.
Een vergelijking met het verdeelmodel Wmo is niet zinvol,
aangezien de effecten van de verdeelmodellen voor alle
gemeenten en voor centrumgemeenten niet van elkaar
onderscheiden kunnen worden op grond van de data.

24

Alle analyses die in detail ingaan op het verdeelmodel jeugd zijn gedaan op basis van de
cijfers die voor 2017 gegeven zijn in de meicirculaire 2016, tenzij anders vermeld.

Vergelijking tussen tekortgemeenten en andere
gemeenten
Alle maatstaven die gebruikt worden in de verdeling jeugd zijn
afgezet tegen het aantal inwoners om gemeenten onderling
vergelijkbaar te maken. Vervolgens is de gemiddelde waarde
van alle geschaalde maatstaven berekend voor
tekortgemeenten en voor andere gemeenten. Deze waarden
zijn met elkaar vergeleken.
Tekortgemeenten blijken voor enkele maatstaven af te wijken.

-

Tekortgemeenten hebben gemiddeld meer dan een kwart
meer bijstandsontvangers (zowel met als zonder
kinderen) dan andere gemeenten en 12% meer armoede.
Ook scoren zij hoger op achterstandsleerlingen. Deze zijn
negatief opgenomen in de verdeling, en zorgen dus voor
een afslag op het budget.

Er is weinig verband tussen hoge uitgaven maatwerk
jeugd en maatstaven uit het verdeelmodel
180%

Van alle maatstaven in het verdeelmodel jeugd zijn grafieken
gemaakt zoals hiernaast getoond. Daarin is uitgezet:

170%

-

-

Op de x-as: de betreffende maatstaf (in dit geval de
maatstaf psychisch medicijngebruik).
Op de y-as: de verhouding tussen de kosten maatwerk
jeugd en de inkomsten uit de IU SD jeugd. De eerder
genoemde uitschieters naar beneden zijn niet opgenomen.

Er lijkt een licht negatief verband te zijn: bij een hoger
percentage is het tekort kleiner. Dat suggereert dat deze
maatstaf mogelijk overgecompenseerd wordt in het
verdeelmodel.
Het verband is niet erg sterk en komt niet terug in de analyse
van alle gemeenten. Het zou getoetst moeten worden in een
onderzoek met completere data (volledige kosten en ook
gemeenten met kleinere of geen tekorten). De andere
maatstaven geven nog minder sterke verbanden.
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De psychische farmaceutische kostengroepen boven een drempel maal het aantal
jongeren zijn opgenomen als maat voor psychisch medicijngebruik van ouders.

Verhouding kosten maatwerk jeugd en
inkomsten uit IU SD jeugd

Beste verband: psychisch medicijngebruik
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1,5%
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Meestal geen sterke achteruitgang
Gemeenten die er sterk op achteruitgingen in de objectieve
verdeelmodellen (meer dan € 15 per inwoner) krijgen een
ingroeipad in de vorm van een suppletie. Deze wordt betaald
door andere gemeenten en neemt af met de jaren.
Hiernaast staat het aantal gemeenten dat in 2016 een
bepaalde suppletie per inwoner kreeg. Een negatief bedrag
aan suppletie betekent dat de gemeente netto bijdraagt en er
dus op vooruitgaat in het objectieve verdeelmodel. Een hoog
positief bedrag betekent een sterke achteruitgang.
Het blijkt dat tekortgemeenten er in het objectieve
verdeelmodel relatief vaak op achteruitgingen.
Tekortgemeenten krijgen echter niet vaak meer dan € 20 per
inwoner aan suppletie. Het is dus ook niet zo dat alle
gemeenten die er sterk op achteruit zijn gegaan in het
verdeelmodel te maken hebben met grote tekorten.
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Deze grafiek is gemaakt op basis van suppletie 2016 uit meicirculaire 2016.

Percentage gemeenten binnen bandbreedte

Tekortgemeenten zijn er met het objectieve
verdeelmodel relatief vaak op achteruitgegaan
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Dit correspondeert met hogere kosten
De vergoeding voor voogdijkinderen wordt in verband met de
definitie van het woonplaatsbeginsel historisch verdeeld. Een
hoog bedrag in de historische verdeling hangt dus samen met
een hoog bedrag voor voogdijkinderen.
Het valt op dat tekortgemeenten relatief gezien gemiddeld
wat hogere bedragen voor voogdij krijgen, met de duidelijkste
oververtegenwoordiging bij € 30 - € 40.
De vergelijking op basis van de verdeling 2018 en 2019 is niet
helemaal zuiver te maken, omdat sommige tekortgemeenten
inmiddels gefuseerd zijn. Wel valt bij een gedeeltelijke
vergelijking op dat in die jaren 19 tekortgemeenten een
bedrag van meer dan € 80 per inwoner per jaar voor voogdij
krijgen. Procentueel is dat ongeveer twee keer zo hoog als
voor de andere gemeenten. Mogelijk wordt een deel van de
tekorten dus veroorzaakt door de fluctuerende kosten voor
voogdij.
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Grafiek is op basis van bedragen 2017

Percentage gemeenten binnen bandbreedte

Tekortgemeenten krijgen relatief vaak een hoge
vergoeding voor voogdij uit het verdeelmodel
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5. Regionale solidariteit
Sommige gemeenten maken in regioverband afspraken over
onderlinge solidariteit voor jeugd en Wmo. De uitvraag geeft
inzicht in de mate waarin dit voor tekortgemeenten geldt en
de omvang van de bedragen die het betreft.

Kosten voor regionale solidariteit jeugd en/of jeugd
Wmo bij 18 gemeenten
Risicoverevening jeugd en regionale afspraken over budget beschermd wonen
Een aantal jeugdhulpregio’s heeft afspraken over
risicoverevening. Daarnaast zijn er regio’s waar overschotten
en tekorten beschermd wonen regionaal verrekend worden.
Dit is opgegeven in de uitvraag en apart geanalyseerd
Het kwam regelmatig voor dat gemeenten kosten voor
regionale samenwerking opnamen bij de solidariteit. Omdat
dat relatief grote bedragen betreft die de resultaten sterk
kunnen vertekenen, zijn voor de kosten voor solidariteit voor
analyse allemaal handmatig gecontroleerd en zo nodig
aangepast. Desondanks is het beeld niet helemaal zuiver:

-
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Sommige gemeenten hebben hun bijdrage en ontvangsten
aan de risicoverevening apart opgenomen, andere
gesaldeerd. Het is mogelijk dat gemeenten die bijdroegen
door de inkomsten die ze ook kregen netto ontvanger
waren.
In een aantal gevallen was risicoverevening voor 2017 nog
niet vastgesteld. Dit ontbreekt soms dus in de aanvraag.
Gemiddelde bedragen zijn berekend door het gemiddelde te nemen van de bedragen per
inwoner voor de gemeenten die kosten hadden opgevoerd voor de betreffende post.

Jeugd
• Geldt voor 13 gemeenten: 6 alleen in 2016, 2 alleen
in 2017, 5 in beide jaren.
• Gemiddeld bedrag: € 5,67 per inwoner voor 2016
en € 5,08 per inwoner in 2017.
• Twee gemeenten waren zonder het bedrag voor de
solidariteit jeugd niet boven de drempel gekomen.

Wmo (beschermd wonen)
• Geldt voor 5 gemeenten: 3 in zowel 2016 als 2017, 2
alleen in 2017.
• Gemiddeld bedrag: € 15,17 per inwoner in 2016 en
€ 17,55 per inwoner in 2017.

6. Conclusies
Hier vatten we de belangrijkste conclusies samen

Deze analyse geeft alleen een beeld van gemeenten
met tekorten hoger dan € 40 per inwoner over 2 jaar
Breder onderzoek dat ook andere gemeenten betrekt kan meer inzicht geven
Relatief veel grote gemeenten (100.000+) hebben grote tekorten
• De tekorten bij grote gemeenten zijn vaak ook hoger dan bij kleinere gemeenten, zeker bij
centrumgemeenten beschermd wonen
• Grote gemeenten hebben op vrijwel alle fronten meer kosten, die niet volledig gecompenseerd
worden door de extra inkomsten
Maatwerk jeugd is de belangrijkste kostenpost, gevolgd door maatwerk Wmo
• De kosten zijn in 2017 op alle fronten toegenomen ten opzichte van 2016
Veel tekortgemeenten geven meer uit aan maatwerk jeugd dan zij krijgen vanuit de IU SD jeugd
• In de IU SD jeugd is meer budget overgeheveld dan alleen voor maatwerk
• Grote gemeenten geven ook vaker meer uit aan Wmo dan zij krijgen vanuit de IU SD Wmo
Tekortgemeenten hebben relatief veel bijstandsontvangers, armoede en achterstandsleerlingen
• Ook is er een kleine negatieve correlatie tussen psychisch medicijngebruik en de omvang van
het tekort

Tekortgemeenten zijn er relatief vaak op achteruitgegaan in de verdeelmodellen
• Ook hebben zij relatief vaak veel kosten voor voogdijkinderen
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De analyse is uitgevoerd
op basis van de aanvragen
van het Fonds tekortgemeenten. Deze groep
gemeenten is per definitie
niet representatief.
Daarnaast zijn de
gegevens niet verzameld
voor een onderzoek, maar
voor het beoordelen van
de aanvraag. Daardoor
kunnen wel patronen
waargenomen worden in
de gegevens, maar zijn de
mogelijkheden voor
inhoudelijke duiding
beperkt.
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1 Bijlage 4 - Terugkoppeling Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp - Berkelland

Benchmarkanalyse uitgaven
jeugdhulp
Individuele rapportage gemeente Berkelland

Significant
April 2019

Inleiding
Uw gemeente heeft meegewerkt aan de benchmarkanalyse
uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten. Dit onderzoek is uitgevoerd
in een periode van 13 weken (van half december 2018 tot 1 maart
2019). Aanleiding van dit onderzoek is dat een flink aantal
gemeenten heeft aangegeven dat er substantieel meer wordt
uitgegeven aan jeugdhulp dan dat zij ontvangen voor deze taken.
Doel van deze benchmarkanalyse:
Leren over de ontwikkeling van uitgaven van gemeenten voor
jeugdhulp en (mogelijk) verklarende factoren door te vergelijken,
te analyseren en te correleren (kracht van verbanden in beeld te
brengen).
In het kader van deze benchmarkanalyse heeft u conform een
format gegevens aangeleverd en is uw gemeente door twee
onderzoekers van Significant bezocht voor een onderzoeksdag.
De interviews hebben een half gestructureerd karakter gehad
waarbij vaste elementen in elke interview met een gemeente aan
de orde zijn geweest. Naast de informatie van gemeentelijke zijde
over beleid en uitvoeringspraktijk jeugd is in het ‘system in the
room’- gesprek ook van andere partijen en belanghebbenden
informatie ingewonnen om enerzijds tot een rijker en anderzijds tot
een meer gevalideerd beeld hiervan te komen. Aan het eind van
elke onderzoeksdag is door onderzoekers gecheckt welke
hypotheses er in interviews en groepsgesprek al aan de orde zijn
geweest en zijn soms enkele checkvragen gesteld indien dit
relevant was volgens onderzoekers. In enkele gevallen heeft het
‘system in the room’- gesprek om praktische redenen op andere
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wijze plaatsgevonden (telefonisch, separate gesprekken, of een
ingekorte versie).
Deelnemende gemeenten hebben op verschillende manieren
inbreng kunnen geven en een terugkoppeling gehad:
• Verslag van de onderzoeksdag;
• Een drietal leerbijeenkomsten gericht op het onderling leren
tussen deelnemende gemeenten over relevante thema’s en
factoren die de uitgaven van jeugdhulp mede kunnen
beïnvloeden;
• Een individuele rapportage waarin gegevens van uw gemeente
worden vergeleken met de andere gemeenten in de
benchmark.
Dit document betreft deze individuele rapportage, waarin
gegevens van uw gemeente worden vergeleken met
(bandbreedtes) van de andere gemeenten die hebben
deelgenomen aan de benchmarkanalyse. Het gaat om de figuren
en tabellen die ook onderdeel zijn van de hoofdrapportage, waarin
de cijfers van uw gemeente inzichtelijk zijn gemaakt.
Deze individuele rapportage wordt aan de gemeente opgeleverd
nadat de overall rapportage van de benchmarkanalyse uitgaven
jeugdhulp naar de Tweede Kamer is gestuurd en daarmee
openbaar is geworden.

Leeswijzer
Deze individuele rapportage is bedoeld voor de deelnemende
gemeenten. In deze individuele rapportage wordt voor uw
gemeente zichtbaar gemaakt hoe uw gemeente zich op
belangrijke variabelen verhoudt tot de andere gemeenten in de
benchmark. Ook wordt de top 5 van belangrijke bevindingen van
de onderzoekers van uw gemeente naar aanleiding van de
onderzoeksdag gepresenteerd. Deze individuele rapportage wordt
enkel verstrekt aan uw gemeente en zal door de onderzoekers
niet openbaar toegankelijk worden gemaakt.
De in deze rapportage gepresenteerde gegevens van gemeenten
betreffen door gemeenten zelf in de verschillende formats
opgegeven gegevens, en berekeningen op basis van deze
gegevens.
Een belangrijk cijfer in deze rapportage is het saldo inkomsten en
uitgaven jeugdhulp. Hierbij hebben wij de door de gemeente
opgegeven uitgaven aan jeugdzorg afgezet tegen de inkomsten
op basis van de integratie uitkering sociaal domein – jeugd. In
deze berekening hebben wij de uitgaven aan preventie (een van
de kostencomponenten) buiten beschouwing gelaten, omdat dit
deels vóór aanvang van 2015 al tot de gemeentelijke taken
behoorde en preventietaken niet worden bekostigd vanuit de IU
SD jeugd.
Daarnaast hebben wij op basis van door gemeenten gegeven
toelichtingen soms (kleine) aanpassingen gedaan. Dit alles met
als belangrijkste doel om de cijfers zo goed mogelijk vergelijkbaar
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tussen gemeenten te maken. Daarmee is het berekende saldo
voor uw gemeente en die van andere gemeenten één manier om
tekort of overschot inzichtelijk te maken. Mogelijk dat binnen uw
gemeente een andere manier van berekenen wordt toegepast.

Daarnaast hebben we niet van alle gemeenten op alle gevraagde
variabelen gegevens ontvangen, of waren deze volgens gemeente
niet volledig of betrouwbaar genoeg. In dergelijke gevallen, maar
ook bij hele grote uitbijters, hebben wij de betreffende gegevens
buiten beschouwing gelaten. Daardoor verschilt het aantal
gemeenten per figuur of tabel.
Ook hebben enkele van de 26 deelnemende gemeenten
meegedaan in een “light-variant”, waarbij deze gemeenten slechts
een beperkt aantal gegevens hebben aangeleverd.
Indien van uw gemeente gegevens ontbreken in een of meerdere
figuren in deze rapportage, betekent dit dat deze gegevens niet in
het onderzoek zijn meegenomen.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze rapportage
dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers via:
benchmarkjeugdhulp@significant.nl

Belangrijke punten gemeente n.a.v. onderzoeksdag bij
gemeenten volgens de onderzoekers
Top 5
1 De invoering van het objectief verdeelmodel pakt ongunstig uit voor Berkelland. O.a. vanw ege de krimp van het jeugdigen in de gemeente Berkelland (sinds
2015 ongeveer 7% minder jongeren). In verhouding echter forse afname inkomsten rijk (in 2018 23% minder inkomsten uit IU SD dan in 2015).

2 De gemeente Berkelland heeft een aantal sturingsmogelijkheden in kaart gebracht w aaronder: w erkprocessen Voormekaar teams optimaliseren, Uitbreiding
inzet POH-GGZ jeugd om voorliggende voorzieningen te versterken, inzet van jongeren w erkers, meer grip krijgen op de kostprijs en een check of reguliere
uitgaven. Hier w ordt zow el inhoudelijk als financieel (op termijn) het nodige van verw acht

3 Positieve ervaringen met de POH-jeugd GGZ: 27 jeugdigen zijn bij de POH-GGZ terecht gekomen, 12 zijn niet doorverw ezen die de huisarts anders w el had
doorverw ezen. Per april 2018 gekozen om het verder uit te rollen

4 Maken gebruik van het Schulink-model (ontw ikkeld door een juridisch bureau) om de afw eging te maken w ie onder w elke w et valt: jeugdw et of onderw ijs.
Levert soms discussie op, maar over het algemeen gaat het goed.

5 Sinds 2017 aangesloten bij het Preventie platform: hierbij spreken ze over thema’s die spelen bij de 4 betrokken gemeenten met meerdere partijen. Ze delen
signalen, kijken of de signalen w orden herkend en zo ja, dan kijken ze of ze er een pilot op uit kunnen rollen. Resultaten zijn nog niet direct zichtbaar. Hebben
afspraken gemaakt dat ze de maatschappelijke resultaten in beeld gaan brengen. Indicatoren per plan. In april eerste rapportage.
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Ontwikkeling van de inkomsten voor jeugdzorg
(integratie uitkering sociaal domein – jeugd)
Ontwikkeling IU-SD - Jeugd (bron: septembercirculaires)
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Figuur 1. Ontwikkeling van de inkomsten (Integratie uitkering sociaal domein – jeugd) van gemeente, in
relatie tot andere gemeenten uit de benchmarkanalyse en Nederland (ontwikkeling macro-budget)
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Saldo inkomsten en uitgaven en volume jeugdzorg
2016

2017

2018

geen tekort

5

1

1

tot 10% tekort

9

4

2

ongewogen gemiddelde

5,2%

3,6%

7,4%

10-20% tekort

10

5

6

gewogen gemiddelde

8,3%

0,2%

8,5%

20-30% tekort

3

8

6

30-40% tekort

2

5

5

Gemeente Berkelland

21,8%

-8,4%

11,6%

> 40% tekort

0

2

5

24

24

24

-9,1%

-32,7%

-43,5%

Totaal
Berkelland

Tabel 2: Tekortsaldo uitgedrukt in percentage van de inkomsten (IUSD-jeugd). Blauw
gemarkeerd is de groep waar uw gemeente binnen valt.

Ontwikkeling aantal unieke cliënten jeugdhulp
2016-2017

Minimum

Saldo 2018 in relatie tot het aantal gecontracteerde
aanbieders

Maximum

tot 50.000 inw oners (N=12)

-31,1%

-52,4%

2,3%

50.000 tot 100.000 inw oners (N=6)

-30,4%

-50,1%

-18,4%

meer dan 100.000 inw oners (N=6)

-18,5%

-38,5%

-4,5%

Gemeente Berkelland

-43,5%

Tabel 3: Gemiddelde, minimum en maximum saldo per grootteklasse

10%
0%
-10%
Saldo 2018

Gemiddelde

2016-2018

Tabel 4: Ontwikkeling van het volume (aantal unieke cliënten per jaar), ongewogen
en gewogen gemiddelden van de gemeenten uit de benchmarkanalyse

Saldo inkomsten en uitgaven jeugdzorg (2018)
Aantal inw oners

2017-2018
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Figuur 2: Tekortsaldo uitgedrukt in percentage van de inkomsten (IUSD-jeugd) in
2018 in relatie tot het aantal gecontracteerde aanbieders. De blauwe stipt betreft uw
gemeente.
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Gemiddelde uitgaven per cliënt per jaar
Gemiddelde uitgaven per unieke cliënt per jaar

Gemiddelde uitgaven per unieke cliënt per jaar (2018)
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Figuur 3. Ontwikkeling gemiddelde uitgaven per unieke cliënt jeugdzorg, en de
bandbreedte hiervan voor de gemeenten uit de benchmarkanalyse
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Gemiddelde 23 gemeenten

Figuur 5. Gemiddelde uitgaven per unieke cliënt per jaar in 2018. De blauwe balk
betreft uw gemeente.

Gemiddelde uitgaven per client per jaar (intensiteit in
2018) in relatie tot de uitgaven aan lokale teams/toegang

Ontwikkeling gemiddelde uitgaven per unieke cliënt per
jaar (2016-2018)
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Figuur 4. Ontwikkeling van de gemiddelde uitgaven per unieke cliënt per jaar (20162018). De blauwe balk betreft uw gemeente.
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Figuur 6. Gemiddelde uitgaven per unieke cliënt per jaar. De blauwe stip betreft uw
gemeente.

Ontwikkeling van de uitgaven aan jeugdzorg per jaar,
voor verschillende onderdelen
Ontwikkeling uitgaven jeugdhulp 2016-2018 - Benchmark
(op basis van gewogen gemiddelde)
Ontwikkeling uitgaven jeugdhulp 2016-2018 - Berkelland
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Figuur 7. Ontwikkeling uitgaven ten opzichte van 2016 per onderdeel en totaal
(2016 = 100), voor uw gemeente
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Figuur 8. Ontwikkeling uitgaven ten opzichte van 2016 per onderdeel en totaal (gemeenten
in de benchmark analyse (2016 = 100)

Ontwikkeling uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten (gemeente & regio) als percentage van
de totale uitgaven jeugdhulp
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Figuur 9. Ontwikkeling van de uitvoeringskosten (gemeente en regio) ten opzichte van de
totale uitgaven aan jeugdzorg (uw gemeente ten opzichte van het gemiddelde, minimum
en maximum van de benchmark
Uitvoeringskosten t.o.v. totale uitgaven jeugdzorg (2018)
Aantal inw oners

Gemiddelde

Minimum

Maximum

tot 50.000 inw oners (N=12)

6,8%

2,6%

12,9%

50.000 tot 100.000 inw oners (N=6)

3,3%

0,8%

5,0%

meer dan 100.000 inw oners (N=6)

4,3%

2,1%

6,5%

Gemeente Berkelland
Aantal inw oners 2018

3,0%
44.032

Tabel 5: Gemiddelde, minimum en maximum in de uitvoeringkosten ten opzichte
van de totale uitgaven in 2018
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Toename in vraag naar jeugdhulp, ook op het platteland
VNG trekt aan de bel: er is meer geld nodig
BEETSTERZWAAG | Deze week zijn de onderzoeken Jeugd, zoals het kabinet die in het najaar met de VNG
heeft afgesproken, naar buiten gekomen. Daaruit blijkt een toename van het aantal jongeren in de
jeugdhulp en financiële tekorten bij de uitvoerende gemeenten. Voor meer structureel geld is de VNG in
gesprek met het Rijk. De grootschalige plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, herkennen deze
problematiek en ondersteunen daarom de inzet van de VNG.
Duidelijke vraag: meer tijd, geld en ontwikkelruimte
Uit het benchmarkonderzoek (dat in opdracht van VNG en het kabinet is gedaan) komt naar voren dat de
tekorten op jeugdhulp onder andere te wijten zijn aan te lage inkomsten vanuit het Rijk. Daarnaast wordt in
de resultaten helder dat gemeenten al veel stappen zetten, maar dat de zogenaamde ‘transformatie’ meer
tijd vraagt. Hiervoor zijn meer structurele financiële middelen, tijd én ontwikkelruimte nodig.
Lange afstanden en lage bevolkingsdichtheid
Specifiek voor de P10-gemeenten geldt dat nadeel wordt ondervonden door de uitgestrektheid en de lage
bevolkingsdichtheid van de plattelandsgemeenten. ”Ook wij zien de tekorten op jeugdhulp oplopen, die
versterkt worden door ongelijkheid in inkomsten en uitgaven”, aldus P10-voorzitter en burgemeester Ellen
van Selm. Verder blijkt uit de benchmark dat er in alle gemeenten sprake is van een volumegroei en van
complexere problematiek. “Dit is niet anders in de P10-plattelandsgemeenten” concludeert Van Selm.
Kinderen en gezinnen in het gedrang
Uit ander onderzoek, de ‘Benchmark Nederlandse gemeenten’ van BDO Accountants & Adviseurs, blijkt dat
traditionele krimpgebieden het minst hebben kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Het zijn
gebieden met een sterke vergrijzing, relatief weinig economische activiteiten en in verhouding hoge uitgaven
in het sociaal domein. De tekorten kunnen in deze gemeenten minder goed worden opgevangen door
inkomsten in andere domeinen. Het sociaal domein geeft dan zoveel druk op de gemeentebegroting dat het
gevaar bestaat dat er enkel gestuurd wordt op verminderen van instroom en volume en prijs. Kinderen en
gezinnen én de transformatie van de jeugdhulp komen daarmee ernstig in het gedrang.
Meer geld van het Rijk nodig
De P10 onderschrijft de inzet van de VNG om structureel meer geld voor jeugdhulp te vragen. In de P10gemeenten zijn de tekorten een grote zorg. Ellen van Selm: “Ook in ons netwerk zoeken we naar maatwerk
oplossingen voor het platteland die tijd en geld besparen, zonder dat dit de nodige jeugdhulp benadeelt.”

___
NOOT VOOR DE PERS
-

Voor vragen neemt u contact op met Nienke Ripperda 06 19 19 86 94
Meer over de P10 vindt u op onze website www.p-10.nl
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Onderwerp : Beantwoording connmissievragen over verantwoording sociaal domein
Verzonden
29 MEI 2019

Geachte eden van de raad,
In de commissievergadering van 7 mei 2019 is de verantwoordingsrapportage van het sociaal
domein besproken. Daarin is toegezegd om een overzicht te geven van het tekort over 2018 in het
sociaal domein en hoe dit tekort zich verhoudt tot de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar
heeft gesteld.
Tabel 1: Resultaat `Zorg voor wie dat nodig heeft'.
In tabel 1 is een samenvatting van het resultaat weergegeven voor de uitvoering van het programma
'Zorg voor wie dat nodig heeft'. Taken die niet vallen onder de nieuwe taken Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en Jeugd (zoals jeugdgezondheidszorg) zijn als overige taken van het totale
saldo afgetrokken. Op die manier wordt duidelijk welke lasten gemoeid zijn met de nieuwe taken
Wmo en Jeugd na de decentralisatie.
Tabel 1
Saldo programma Zorg voor wie dat nodig heeft
At overige taken
Saldo nieuwe taken decentralisatie en WMO oud
Waarvan Lasten
Waarvan directe baten in het programma: Eigen bijdrage
Waarvan directe baten in het programma: Verevening
Saldo

25.496.000
2.077.000
23.419.000
24.204.000
662.000
123.000
23.419.000

Tabel 2: Uitsplitsing naar baten en lasten
Tabel 2 is een specificatie van de baten en lasten zoals weergegeven in tabel 1. Hierin is ook te zien
welke kosten vallen onder zorg in natura (ZIN) en welke kosten vallen onder Persoons Gebonden
Budget (PGB). Verder staan in tabel 2 de kosten voor uitvoering: dit zijn de kosten voor overhead
en loonkosten van Voormekaar.
Uit dit overzicht vloeit het actuele tekort voort dat is ontstaan op basis van het jaar 2018. Dit tekort
bedraagt € 3.147.000,-.

Gemeente Berkelland, Postbus 200, 7270 HA BORCULO T: 0545-250 250 E: info@gemeenteberkelland.n1
www.gemeenteberkelland.nl, Bank Nederlandse Gemeenten: IBAN: NL35BNGH0285112600 BIC: BNGHNL2G

Dit tekort kunnen we berekenen, omdat tot met 2018 de tegemoetkoming door het Rijk specifiek
werd benoemd voor de taken vanuit de Wmo en de Jeugdwet, te weten Wmo oud, Wmo en Jeugd.
Vanaf 2019 bestaan deze specifieke uitkeringen niet meer en worden de baten van het Rijk voor
deze onderdelen opgenomen in de algemene uitkering. Dit betekent dan ook dat we het tekort vanaf
2019 niet meer op deze manier kunnen berekenen.
Tabel 2
WMO (ZIN)
PGB Wmo
PGB Jeugd
Jeugd (ZIN)
Uitvoering
Totaal lasten
Baten binnen programma
Eigen bijdrage en verevening
Verevening Jeugd 2017
subtotaal
Baten van het rijk
Wmo (oud)
Wmo
Jeugd
Subtotaal
Baten uit algemene middelen
Algemene middelen Wmo oud
Totaal baten
Res ultaat voor bestemm ing
Waarvan uitvoeringsprogramma
Waarvan taakstelling
Resultaat na bestemmin

9.747.000
388.000
679.000
9.579.000
3.811.000
24.204.000
662.000
123.000
785.000
3.933.000
6.656.000
8.045.000
18.634.000
1.340.000
20.759.000
-3.445.000
177.000
3.147.000
-121.000

Tabel 3: uitsplitsing naar Jeugd en Wmo
Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar de domeinen Jeugd en Wmo. Hierin is te zien dat er op Wmo
geen sprake is van een tekort, maar op Jeugd wel. Dit sluit aan bij de bredere landelijke tendens.
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Tabel 3

VVMO Lasten
ZIN
PGB
Uitvoering

Totaal

VVMO Baten
Rijk
Rijk VVMO oud
Gemeente
eigen bijdrage

9.747.000
388.000
1.995.000
12.130.000

Saldo

6.656.000
3.933.000
1.340.000
662.000
12.591.000
461.000

Jeugd Lasten
ZIN
PGB
Uitvoering
Subtotaal lasten

9.579.000
679.000
1.816.000
12.074.000

Jeugd Baten
Specifieke uitkering Rijk
Verevening Jeugd 2017

Totaal

Subtotaal baten
Saldo Jeugd

8.045.000
123.000
8.168.000
-3.906.000

We hopen u middels deze raadsbrief voldoende geInformeerd te hebben. Voor vragen kunt u
contact opnemen met Geert te Brummelstroete (financieel consulent) of Esther Wisselink
(programmamanager s /•
cal
o domein).
Met vriendelijke roet,
en w houders van Berkelland,
Burge ee
de urgemeeste
us,)
de e
oers.

Kopie aan:
-Archief

3

