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Toelichting
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten heeft de Rapportage 2e kwartaal 2021
zorgkosten naar de gemeenten gestuurd, bestaande uit twee rapporten:
1. De zorgkosten van de betreffende gemeente;
2. De benchmark zorgkosten Peelgemeenten, met daarin de belangrijkste
ontwikkelingen van de zorgkosten van de Peelgemeenten;
Via deze weg wordt u geïnformeerd over de belangrijkste bevindingen uit deze rapportages.
Aantal voorzieningen Wmo, Jeugd en BMS
Wmo
In 2019 is het abonnementstarief ingevoerd, waardoor het aantal voorzieningen explosief
steeg. Om hierop in te spelen is gestart met een alternatieve werkwijze. Sinds de 2e helft van
2019 zien we daarom een daling in het aantal voorzieningen. In 2021 zet de daling door,
maar vlakt wel af. Laarbeek kan gunstige cijfers noteren over de periode vanaf 2018, volgens
de GR Peelgemeenten door een sterk georganiseerd voorliggend veld, goede sociale
netwerken, en een zorgvuldige toegang. Op deze onderwerpen blijft daarom geïnvesteerd
worden.
Jeugd
Voor jeugd is vanaf 2018 een afname van het aantal voorzieningen te noteren, tot het derde
kwartaal 2020. In de rapportage is een stijging sinds 1 januari 2021 van het aantal
voorzieningen te zien, met name op het gebied van verblijf, vervoer, behandeling en
jeugdbescherming en jeugdreclassering.
BMS
Binnen het taakveld Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schuldhulpverlening (BMS)
wordt de sturingsinformatie langzaamaan beter. Zo is inmiddels te zien dat het aantal
aanvragen bijzondere bijstand in 2021 iets hoger ligt dan in 2020, en zijn de mutaties van
het aantal lokale en regionale trajecten schuldhulpverlening in het tweede kwartaal ten
opzichte van het eerste kwartaal 2021 niet opvallend.
De cijfers met betrekking tot de regeling maatschappelijke participatie (pagina 12) zijn
vertekend, omdat het eerste half jaar van 2021 wordt vergeleken met heel 2020.

Financieel

•

De geactualiseerde prognose zorgkosten 2021 is €55.000 lager dan de opgenomen
ramingen in de begroting 2021. Ten opzichte van de rapportage wijkt dit af met
€20.000 omdat in het onderdeel BMS het budget voor SMI Kinderopvang nog niet was
meegenomen als reeds beschikbaar budget.
Het voordeel wordt met name veroorzaakt door lagere geprognosticeerde
kosten Wmo. Op jeugd is een toename van de kosten te zien, onder andere
veroorzaakt door een extra indexering van 8,7% voor aanbieders van
jeugdbescherming en jeugdreclassering en een incidentele bijdrage (als gevolg van
financiële problemen bij gecertificeerde instellingen (GI’s)). Ook de bijstellingen op
het onderdeel BMS laten per saldo een nadeel zien.

•

De prognose 2021 is met €114.000 gestegen ten opzichte van uitgaven 2020. Wmo
stijgt met €18.000, Jeugd met €7.000 en BMS met €90.000. Het laatste is het gevolg
van het feit dat SMI Kinderopvang sinds 2021 wordt opgenomen in de prognose (á
€30.000), en een toename van kosten voor bijzondere bijstand en maatwerkregeling.

•

De geactualiseerde prognose 2022 laat een voordeel zien van €52.000. Deze
bijstelling is verwerkt in de gepresenteerde begroting 2022, die door de raad is
vastgesteld in de raadsvergadering van 11 november 2021.

In de prognose 2022 is nog geen rekening gehouden met de invoering van de wijziging van
het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. Op het moment van het opstellen van de
rapportage is het uitgangspunt vooralsnog dat de invoering budgetneutraal zal gaan
plaatsvinden.
Effecten op de gemeentelijke begroting:
De budgettaire gevolgen van de geactualiseerde prognose zorgkosten 2021 en 2022 zijn
verwerkt in de 2e tussenrapportage 2021 (voordeel € 55.000) en de begroting 2022
(voordeel € 52.000). Beide documenten hebben ter besluitvorming voorgelegen aan de raad,
in de raadsvergadering van 11 november 2021.
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