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Datum:

17 november

Steller vragen:

Ad de Graaf en Arnold Posthuma

Over:

Cie M&S 2 december 2021; Informatiebrief 085- Dashboard Wmo

Naar aanleiding van de overzichtelijke Wmo Dashboard, zou de PvdA graag het volgende ter
verduidelijking aan het College voorleggen:
In de recente Wmo Dashboard staat op pagina 7 in tabel 4b een overzicht door de jaren heen
van het aantal cliënten dat gebruik maakt van de voorziening huishoudelijke ondersteuning.
Uit die tabel op de bewuste bladzijde volgen de volgende cijferreeksen: 2015: 382; 2016:366;
2017:371; 2018:347; 2019:421; 2020: 468; 2021:489
Als we de cijfers van het Wmo Dashboard vergelijken met de cijfers uit de nota
‘Kostenbesparende maatregelen Wmo’ van 24 juni 2021 (bladzijde 4) dan zien we andere,
hogere cijfers gepresenteerd, namelijk:

Vanwege deze geconstateerde verschillende heeft de PvdA- fractie de volgende vragen:
1. Kan het College de verschillen in cijfers verklaren?
2. Wat is de reden dat het College de hogere cijfers heeft gebruikt in de nota
‘Kostenbesparende maatregelen Wmo’?
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Antwoord 1:
Ja. Het betreft twee verschillende bestanden. De cijfers van het dashboard komen uit ZorgLokaal. De cijfers van het CBS komen uit de Suite, het ruwe bronbestand. De oorzaak van de
verschillen zijn o.a. de vervuiling in het Suite bestand. Veel indicaties waren nog niet
afgesloten in Suite, maar al wel afgesloten in Zorg-Lokaal.
Zorglokaal is het systeem dat de ruwe cijfers uit het bronbestand Suite bewerkt tot
inzichtelijke en betrouwbare gegevens.
De indicaties voor huishoudelijke ondersteuning en Begeleiding worden vanaf 01-01-2021
middels een technische aanpassing in het systeem (Iwmo301 bericht) ingelezen in ZorgLokaal. Dit voorkomt in de toekomst deze verschillen. Vanaf 2021 zijn de aantallen indicaties
uit de suite gelijk met die van het CBS.
Antwoord 2.:
De gemeente kan en mag niet over inkomensgegevens beschikken op clientniveau.
We hebben de CBS-tabel gebruikt omdat daarin op macroniveau de groei van het aantal
cliënten in beeld is gebracht. Via het CBS bestand is inzichtelijk dat een groot deel van de
toename van het aantal Wmo-aanvragen in het midden- en hogere inkomenssegment plaats
vindt.
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