
Voortgangsavond

Sociaal Domein



Voortgang Domein Samenleving

• Terugblik en stand van zaken
• Samenhang met 30 maart
• Agendapunten:

1. KTO Larikslaan2
2. Raadsmonitor Sociaal Domein
3. Schets van activiteiten
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2. Raadsmonitor Sociaal Domein



2. Raadsmonitor Sociaal Domein

Rapportage maart 2017

Ervaringen met klant

Trends



Ervaringen met klant

• Complexe echtscheidingen en 
conflictueuze ouderschapssituaties.

• GGZ-problematiek
• Verwarde personen



Trends/opvallendheden
• Klachten/bezwaren (tabel pag.3)
• Caseload en begeleidingstrajecten Sociaal Team Larikslaan2 is 

stabiel (pagina 6).
• Instabiel aantal WRV-voorzieningen (pagina 7)
• Aantal cliënten Jeugdzorg (PGB en Zin) neemt af (pagina 8&9)
• Aantal SAVE-interventies is stabiel t.o.v. Regio (rond 8%) 
• Afname HH algemene voorziening vs toename HH 1&2
• Toename bijstandsuitkeringen (al behandeld op 2 februari) 



Financiën

• Lagere uitvoeringskosten dan verwacht 
• Minder kosten voor verstrekkingen

- Nog geen definitieve afrekening Jeugdhulp en Wmo-
begeleiding !

- Verschil WtCG/CER/MEE wordt met name door MEE 
veroorzaakt

• Lagere kosten voor PGB’s
• Meer Eigen Bijdragen ontvangen 



• Voorlopige rekeningcijfers 2016 ten opzichte van bijgestelde 
begroting 2016 (na wijziging najaarsnota) laten een voordeel 
zien;

• Verwacht voordeel bedraagt € 1.250.000 
– 2015 € 320.000 (definitieve afrekening) 
– 2016 € 930.000 (voorlopig resultaat);  

• Definitieve omvang onderbesteding 2016 nog sterk afhankelijk 
van afrekening zorgkosten 2016. Daar is nu geen saldo voor 
opgenomen;

• Naar verwachting op 15 mei 2017 meer duidelijkheid over 
daadwerkelijk voordeel. 



3. Schets van activiteiten



3. Schets van activiteiten

Gericht op saamhorigheid, preventie,
versterking basisinfrastructuur

Sport Mantelzorg Jeugd/onderwijs

sportparkmanager compliment en bereik jeugdconferentie  

Leefstijl Vrijwilligers Jeugd
LeusdenFit coördinatiepunt POH JGGZ

Ontmoeting Schuldhulp Werk
inlooppunten preventieve acties lokaal initiatief
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