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Hoofdstuk 1 

Voorwoord 
Deze Raadsrapportage Sociaal Domein geeft een 
stand van zaken van de ontwikkelingen in het Sociaal 
Domein in de gemeente Leusden. 
Ons Beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2022 is voor 
deze rapportage het uitgangspunt - we gaan in op de 
focus en doelen die we daarin hebben gesteld. 
Deze rapportage is een jaarrapportage en betreft de 
ontwikkelingen in het jaar 2021. 
 
Begin 2020 is in samenspraak met de Raadswerkgroep 
Sociaal Domein gezocht naar een andere manier van 
rapporteren, die beter aansluit bij de behoefte van 
raad en college. Er is besloten de rapportage te 
baseren op het beleidskader Sociaal Domein. Daarmee 
komen de beleidsdoelen meer centraal te staan. Dit is 
het tweede opeenvolgende jaar dat de rapportage op 
deze manier is opgebouwd. 
Samen met de Dashboard-gegevens over gebruik en 
kosten van zorg- en ondersteuning en het financieel 
jaaroverzicht, bieden we waar mogelijk zowel een 
kwalitatief en kwantitatief inzicht in het jaar 2021. 
 
Dit doen we in de volgende hoofdstukken: 
 
• Hoofdstuk 2 – Focus in beleid 

In dit hoofdstuk staan de thema’s centraal die in 
het Beleidskader zijn opgenomen, zoals 
eenzaamheid, (verborgen) armoede, dementie-
vriendelijke gemeente, en meer. Ook gaan we in 
op onze focus op informatiemanagement en de 
opgave om uitgaven te beperken. 
We beschrijven onze ‘inzet’ op deze thema’s in het 
jaar 2021. Daarmee willen we inzicht geven in wat 
er concreet is gebeurd, in samenwerking met onze 
partners. Ook beschrijven we het effect dat we 
daarvan zien. Daarbij komen we terug op de 
kwalitatieve en/of kwantitatieve ambities die in 
het beleidskader zijn gesteld. 
Van de kwantitatieve ambities is onderaan het 
hoofdstuk een dashboard opgenomen. 
 

• Hoofdstuk 3 – Overige ontwikkelingen 
In dit hoofdstuk rapporteren we over een aantal 
ontwikkelingen in (de uitvoering van) ons beleid, 
die van grote invloed zijn. Dit betreft 
ontwikkelingen in de regionale Inkoop en bij 
Lariks. We gaan ook in op cliëntervaring binnen 
het Sociaal Domein. De Raadswerkgroep Sociaal 
Domein heeft aangegeven zich te willen buigen 
over hun wensen over een verdieping van dit 
onderwerp. Voor nu leggen we een basis door in 
te gaan op de onderzoeken die we als gemeente 
in 2021 hebben gedaan naar ervaringen en 
tevredenheid van cliënten, in dit geval op het 
gebied van Jeugd. 
 

• Hoofdstuk 4 – Grip op de uitvoering – 
Kwantitatieve informatie 
Ons Dashboard is verder ontwikkeld en gebruiken 
we om op een toegankelijke manier relevante 
data te tonen over het gebruik en de kosten van 
zorg en ondersteuning in 2021. Bij de diverse 
onderdelen binnen Wmo, Jeugd en Werk en 
Inkomen, hebben we korte tekstuele toelichtingen 
opgenomen. Hiermee geven we inzicht in d 
algemene trends en opvallende ontwikkelingen. 
 

• Hoofdstuk 5 – Financiën 
In dit hoofdstuk bieden we een overzicht van de 
financiële stand van zaken van het jaar 2021. We 
geven hierop een korte toelichting.
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Hoofdstuk 2 

Focus in beleid 

2.1 Leusden is toegankelijk voor iedereen 
en iedereen doet mee

Met dit thema streven we naar een inclusieve 
samenleving, waarin alle inwoners mee kunnen doen. 
Belemmeringen om te kunnen participeren willen we 
waar mogelijk wegnemen.  

Inzet 
• We geven uitvoering aan de Inclusieagenda 

‘Kleurrijk Leusden’ die in november 2020 is 
vastgesteld. De vier speerpunten daarin zijn: 
toegankelijk en veilig vervoer; maatschappelijke 
bewustwording en toegankelijke informatie; 
toegankelijke openbare ruimte; divers aanbod in 
vrijetijdsbesteding. 

• We hebben in het begin van het jaar een nul-
meting uitgevoerd onder inwoners. De nulmeting 
betrof de 4 eerder genoemde speerpunten en had 
als doel te achterhalen hoe inwoners deze 
thema’s nu ervaren en welke verbeterpunten zij 
zien. Door met deze verbeterpunten aan de slag te 
gaan, kan op een later moment onderzocht 
worden wat de (verandere) ervaring van de 
inwoners is.  

• N.a.v. de nul-meting is er een werkgroepje 
gevormd met diverse ervaringsdeskundigen. Deze 
inwoners van Leusden willen en kunnen helpen bij 
het uitwerken van diverse acties uit de 
Inclusieagenda. 

• De toegankelijkheid van de Hamershof is getoetst 
door middel van een schouw. Samen met  
ervaringsdeskundigen is bekeken wat er beter 
kan, zoals het vrijhouden van doorstroomplekken 
en geleidelijnen, en veiligheid rondom trappetjes 
en afvalbakken. Een aantal zaken kunnen we de 
komende periode aanpakken en/of verwerken we 
in nieuwe plannen voor de omgeving. 

• Diverse openbare gebouwen gaan getoetst 
worden door de organisatie Ongehinderd. Het 
gaat o.a. om de bibliotheek en Antares. 

• De griffie heeft advies ontvangen over de 
toegankelijkheid van raadsvergaderingen. Ook is 
een advies gegeven in aanloop naar de 
verkiezingen: hoe kunnen partijen rekening 
houden met mensen met een beperking als het 
gaat om teksten in verkiezingsprogramma’s, 
folders en overige communicatie? De gemeente is 
intern extra alert op de leesbaarheid van teksten 
en brieven. De teksten op de website zijn kritisch 
getoetst. 

• Met extra coronamiddelen is ingezet op 
Automaatje als vrijwillige vervoersondersteuning. 
Dit gaf een grote groep mensen meer 
mogelijkheden erop uit te gaan en anderen te 
ontmoeten, waaronder specifiek ook mensen met 
een beperking. Met een extra actie, gekoppeld aan 
gratis reizen, is ook het aantal vrijwilligers dat zich 
voor Automaatje inzet vergroot.  

• Het uitvoeren van een vervoersonderzoek is door 
corona uitgesteld. Met dit onderzoek willen we 
achterhalen wat er wordt gemist in 
vrijwilligersinitiatieven en andere vormen van 
vervoer. Het uitvoeren van dit onderzoek in tijden 
van (gedeeltelijke) lockdown zou een vertekend 
beeld geven en de resultaten zouden daarmee 
niet goed bruikbaar zijn. 

• Er is gewerkt aan de bekendheid van Artikel 1 
Midden Nederland, expertisecentrum voor gelijke 
behandeling en tegen discriminatie. Specifiek als 
het gaat om LHBTI, is er gestart met een aantal 
acties om bewustwording en acceptatie te 
vergroten. Zo zijn er op Coming Out Day 



4 
 

regenboogvlaggen gehesen door heel de 
gemeente, bij sportverenigingen, horeca en 
winkels. Hierbij is goed contact ontstaan met o.a. 
het COC en Roze 50+. 
 
Effect 
Het werken vanuit onze vastgestelde 
inclusieagenda geeft een duidelijke focus in onze 

aanpak. De nul-meting zorgt ervoor dat we ook op 
termijn beter kunnen toetsen of we op de juiste 
weg zitten. Dat we in contact staan met een groep 
ervaringsdeskundigen die meehelpt in de 
uitvoering, is van heel grote waarde – zodat we 
niet ‘praten over ons’ en niet ‘doen zonder ons’. 
We hebben een relatief nieuwe verbinding kunnen 
leggen met de LHBTI-doelgroep. 

 

2.2 Terugdringen van eenzaamheid 

Met dit thema willen we werken aan een samenleving 
waarin oog is voor elkaar. We willen het signalerend 
vermogen op het gebied van eenzaamheid vergroten 
en ontmoeting en sociale cohesie versterken. Dit doen 
we samen met onze partners in de samenleving. 

Inzet 
• Het Platform Leusden voor Elkaar is sinds het 

begin van de coronaperiode structureel actief 
gebleven. In het Platform werken veel informele 
en formele partners samen. In de beginperiode 
werd vooral ingespeeld op de directe gevolgen 
van corona, zoals eenzaamheid en de aanpak 
daarvan. Inmiddels wordt ook gewerkt aan de 
langere termijn, vooral gericht op het versterken 
van de samenwerking tussen formele en informele 
zorg. De Huiskamer van Leusden heeft de 
coördinatie van het Platform op zich genomen. 

• Wijkverenigingen zijn doorgegaan met hun 
activiteiten binnen de grenzen van de 
coronamaatregelen. Ze hebben creatief gezocht 
naar mogelijkheden, zoals het in kleine groepjes 
samen eten. De verenigingen waren daarnaast 
oren en ogen van de wijk, met zeker in coronatijd 
een signalerende functie. 

• Wijkverenigingen hebben gebruik kunnen maken 
van extra ‘coronamiddelen’, die vanuit het Rijk 
beschikbaar zijn gesteld. Hiervan konden extra 
activiteiten voor kwetsbaren worden uitgevoerd, 
zoals maaltijden voor kwetsbare mensen, 
waaronder mensen die eenzaam waren. De extra 
middelen zijn ook ingezet voor het project 

‘Automaatje’, waarmee inwoners die minder 
mobiel zijn, een (bijna) gratis extra bezoekje aan 
bekenden konden brengen. 

• Ook de activiteiten in De Bron zijn zo goed als 
doorgegaan. In het pand is inmiddels ook het 
consultatiebureau gehuisvest, wat samen met het 
Mamacafé een nieuwe en mooie synergie oplevert. 

• De Huiskamer van Leusden heeft sinds augustus 
een fysieke en zichtbare plek gekregen in de 
bibliotheek. Ook daardoor staat de Huiskamer 
beter op de kaart. In een goede samenwerking 
met De Wensboom is er veel gedaan aan 
ondersteuning van inwoners, met name in 
coronatijd. 

• Het werken met Welzijn op recept is formeel 
gestart. In samenwerking met de huisartsen, 
kunnen zij nu patiënten verwijzen naar 
voorzieningen voor ontmoeting, zingeving, 
beweegactiviteiten of ondersteuning aan 
mantelzorgers. 
 

Effect 
De coronatijd heeft eenzaamheid onder inwoners 
versterkt. Voor jong en oud zorgden de 
coronamaatregelen voor minder mogelijkheden 
om bekenden te ontmoeten en activiteiten te 
ondernemen. Tegelijkertijd namen de initiatieven om 
eenzaamheid te beperken en elkaar te helpen toe. Ook 
het taboe op eenzaamheid is in deze periode 
doorbroken: het is normaler geworden om 
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eenzaamheid te bespreken en hulp toe te laten. 
 
Onze oorspronkelijke ambitie om eenzaamheid te 
verlagen, is door corona in een ander licht komen te 
staan. Deze ambitie was concreet om het percentage 
eenzaamheid (nulmeting 2016) te verlagen met 2 
procent. Inmiddels zijn van de GGDrU nieuwe cijfers 
verschenen over 2020, die door een andere weergave 

van resultaten helaas niet meer goed vergeleken 
kunnen worden met het percentage van vier jaar 
eerder. We kiezen er daarom voor om de percentages 
uit 2016 en 2020 te vermelden die via 
waarstaatjegemeente.nl worden gepresenteerd. Het 
percentage eenzaamheid onder volwassenen (inclusief 
senioren) van 2016 was in Leusden 37,7% en is in 2020 
toegenomen tot 42,9%.

 

2.3 Voorliggende voorzieningen Jeugd

Met dit thema zetten we actief in op preventie en het 
versterken van voorliggende voorzieningen voor 
jeugd. Daarmee proberen we te voorkomen dat kleine 
vragen tot grotere problemen leiden en willen we  

bereiken dat de sterke vraag naar (specialistische) 
individuele jeugdhulp afzwakt. Dit doen samen met 
onze partners. 

 

Inzet 
• Verloskundigen, kinderopvang, scholen, BSO’s, 

GGD, samenwerkingsverband De Eem en Lariks, 
hebben samenafspraken vastgelegd in het 
Convenant ‘Samen zorgen voor de jeugd: 
samenwerkingsafspraken voor de jeugd van min 9 
maanden tot 12 jaar’. In het convenant staat hoe 
zij elkaar kunnen vinden en hoe zij samen met 
ouders werken aan een stabiele basis voor de 
jeugd. 

• Vanuit de Coalitie Kansrijke Start, die zich richt op 
de eerste cruciale 1000 dagen van een kind, zijn 
nieuwe interventies tot stand gekomen. Het gaat 
om Stevig Ouderschap, een vorm van 
ondersteuning voor (aanstaande) ouders, en 
Centering Pregnancy, waarin aanstaande moeders 
collectief informatie en advies krijgen. De Coalitie 
Kansrijke Start, met lokale professionals (o.a. 
Lariks, verloskundigen, Kinderopvang, GGD, POH 
JGGZ) breidt zich uit met professionals vanuit het 
medisch domein. 

• Het beleid voor Peuteropvang en Voor- en 
vroegschoolse educatie (vve) 2022 is vastgesteld.  
Het college zorgt hiermee voor een geactualiseerd 
en toekomstgericht beleid met structurele 

financiële dekking dat voldoet aan nieuwe 
wettelijke eisen.  

• Aanvullend op het aanbod dat er al is voor 
kinderen met ouders in echtscheiding, is er een 
begin gemaakt met een integrale werkwijze op het 
thema Echtscheidingen. Komende periode wordt 
dit verder uitgewerkt en uitgevoerd. 

• Voor jongeren in Leusden zijn in coronatijd heel 
diverse activiteiten georganiseerd onder de 
noemer Jeugd aan Zet, bekostigd vanuit 
Rijkssubsidies. Outdoor stormbaan en 
lasergamen, online jongerenwerk en speciale 
activiteiten voor jonge mantelzorgers. 

• Lariks en Kiyoco hebben een pilotproject Get 
Stronger ontwikkeld voor jongeren die vastlopen 
in hun ontwikkeling door gedrag (o.a. door 
agressie, emotie). 

• Er is extra ingezet op het versterken van 
netwerken van ouders en kinderen door 
vrijwilligersorganisaties voor de Jeugd. 

• In september is voor de periode van een half jaar 
een extra praktijkondersteuner huisartsen (POH) 
J-GGZ aangesteld in verband met een hoge 
toestroom van cliënten. De wachtlijst, die mede 
door corona is ontstaan, is hiermee aangepakt. De 
functie van specialistisch ondersteuner (SOH) viel 
tussentijds vrij. Er is een betere positionering van 
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deze rol voorbereid, en voor de functie gaat 
binnenkort geworven worden. 

• Er wordt uitvoering gegeven aan de  
Samenwerkingsagenda Passend Onderwijs en 
Jeugdhulp Regio Amersfoort 2021-2022.   

• Het concept van de Gezinsparaplu in Leusden, met 
ondersteuning voor pleeg- en gezinsouders, valt 
per 2022 formeel onder de Breed Spectrum 
Aanbieders (BSA). Er is overeengekomen dat alle 
gemeenten binnen de regio gaan starten met een 
Gezinsparaplu. 

• De Regiovisie ‘Samen Werken aan de 
specialistische jeugdhulp’ is vastgesteld door de 
gemeenteraad. Het belangrijkste uitgangspunt 
blijft dat binnen de jeugdhulp het kind centraal 
staat en dat de hulp en ondersteuning zoveel 
mogelijk in de eigen omgeving gegeven wordt. 
Bijvoorbeeld op school, de kinderopvang, thuis of 
in de buurt op locatie. De specialistische 
jeugdhulp wordt meer gebiedsgericht 
georganiseerd door teams met specialistische 
jeugdhulp professionals. Op deze manier wordt de 
samenwerking vereenvoudigd met bijvoorbeeld 
de professionals op de scholen, de lokale teams 
en de praktijkondersteuners bij de huisartsen. 

• Ook de Regiovisie Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling is geactualiseerd en 
vastgesteld. De Regiovisie heeft als basis nog 
steeds het organiseren van de doorlopende lijn 
van preventie naar signaleren, toeleiden, 
interventie en nazorg, het werken volgens de 
leidende principes in het Beleidskader Sociaal 
Domein, zoals ‘één huishouden, één plan’, en het 
uitgangspunt ‘lokaal waar dat kan, en (boven) 
regionaal waar dat meerwaarde heeft’. De 
regiovisie is opgebouwd volgens de speerpunten 
van het landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort 
nergens thuis’. 

• Vanaf november is gestart met het Frontteam 
door Samen Veilig Midden Nederland. Het 
Frontteam Eemland is de centrale voordeur van 
SAVE Amersfoort. Insteek is om beter bereikbaar 
te zijn, uniform te werken en de samenwerking 
met de Wijkteams en Veilig Thuis te versterken..  

Effect 
We zien dat de samenwerking tussen partners op het 
gebied van kinderopvang, onderwijs en jeugd verder is 
versterkt. Dit werd aangejaagd door de situatie 
rondom corona, waarin noodopvang, continuïteit van 
onderwijs en ondersteuning aan kwetsbare kinderen 
centraal staat. Maar ook op andere vlakken zijn 
stappen vooruit gezet, in het elkaar vinden, duidelijke 
afspraken daarover, het nastreven van gezamenlijke 
doelen, en komen tot interventies. 
 
We merken dat de voorliggende voorzieningen – 
bestaande uit wetenschappelijk bewezen effectieve 
interventies - goed worden gevonden en gaan uit van 
een stijging van het gebruik van deze laagdrempelige 
voorzieningen. Tegelijkertijd zien we dat door de POH-
JGGZ minder jongeren direct worden doorverwezen 
naar specialistische jeugdhulp. 
 
De ambitie uit ons beleidskader was om het 
percentage jongeren tot 18 jaar dat in Leusden 
jeugdhulp heeft, te laten dalen. We streefden ernaar 
het percentage van 11,4% uit 2018 terug te brengen 
naar het percentage van 10,8% uit het jaar 2016 (bron: 
waarstaatjegemeente.nl).  
Het percentage van 2020 (meest recent) betreft 10,0%, 
waarmee we deze specifieke ambitie hebben weten te 
realiseren. Ook in ons eigen dashboard Sociaal 
Domein zien we dat de trajecten per jeugdige 
weliswaar gemiddeld langer duren, maar dat de 
instroom van jongeren in de jeugdhulp afvlakt.
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2.4 Arbeidsparticipatie 

Met dit thema willen we zorgen voor mogelijkheden 
voor inwoners om te participeren in de samenleving 
via betaald werk. We willen arbeidsparticipatie en een 
inclusieve arbeidsmarkt versterken. Dit doen we deels 
samen met onze partners binnen het 
samenlevingsakkoord Leusden Werkt Samen. 

Inzet 
• Binnen de aanpak Leusden Werkt Samen hebben 

gemeente, Werkgevers Servicepunt (WSP) en 
werkgevers in Leusden (via de BKL) elkaar 
tweemaandelijks ontmoet. Doel was het maken 
van matches tussen werkzoekenden en 
werkgevers. De betrokkenheid van alle partijen is 
groot. 

• In de (lokale) media is op een positieve manier 
veel aandacht geweest voor het aannemen van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Werkgevers die open staan voor deze doelgroep 
zijn positief in beeld gebracht. 
Vanuit het regionaal actieplan Perspectief op 
Werk zijn diverse acties uitgevoerd. Voor dit 
actieplan heeft onze regio 2 miljoen euro 
gekregen. Sinds de start van de uitvoering van het 
Actieplan voor PoW zijn 11 nieuwe 
oriëntatiemogelijkheden en scholings- en 
leerwerktrajecten ontwikkeld door het 
Leerwerkloket. Het totale aanbod van het 
Leerwerkloket omvat nu 65 trajecten met een 
scholingscomponent in met name de kansrijke 
sectoren. 

• In 2021 zijn in onze arbeidsmarktregio via het 
Leerwerkloket 120 kandidaten in een 
leerwerktraject geplaatst (reguliere 
dienstverlening én PoW samen), dit is hoger dan 
het aantal verwachte aantal plaatsingen van 95.  

• In oktober is als onderdeel van het Actieplan een 
‘Love-to-learn’-week georganiseerd om meer 
mensen te informeren over de mogelijkheden van 
her-, bij- of omscholing.  

• In 2021 is besloten tot het opzetten van één 
werkcentrum voor de regio, voor iedereen die 
werkt zoekt. Ook niet-uitkeringsgerechtigden en 

mensen met een werkloosheidsuitkering (WW) 
kunnen daar terecht. Hiervoor zijn afspraken 
gemaakt tussen Arbeidsintegratie en het 
Werkgevers Servicepunt, en vanuit meerdere 
gemeenten worden klantmanagers betrokken.  
Deze vernieuwende manier van werken start begin 
2022. 

• Regionaal is het regionale mobiliteitsteam van 
start gegaan. Dit team zorgt ervoor dat 
werknemers die hun baan kwijtraken bij bedrijven 
die (bijna) failliet gaan in de coronaperiode, snel 
elders een baan kunnen vinden.  

• Bij de Sociale Dienst is een pilot uitgevoerd, 
waarin klantmanagers vaker spraken met mensen 
die langdurig in de bijstand zitten. Dit gebeurde 
met een open en vrijblijvende uitnodiging voor 
een gesprek. In dat gesprek stond de vraag 
centraal hoe het met iemand gaat. In de pilot 
waren zowel klantmanagers als cliënten via loting 
gekozen om mee te doen. De werkwijze is door 
cliënten en klantmanagers positief ervaren. Het 
bleek ook meer beweging bij cliënten op te 
leveren, niet per se richting betaald werk, maar 
wel door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of 
aansluiting bij een vereniging. 

• Het lokaal werken door klantmanagers in het Huis 
van Leusden is door Corona uitgesteld. Geplande 
startdatum is juni 2022. 

• Vanaf 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo) uitgekeerd, dit is 
in 2021 doorgezet. 

• De nieuwe Wet Inburgering (per 2022) is 
gedurende het jaar voorbereid. Met de wet wordt 
de regie op inburgering weer bij gemeenten 
gelegd. Met Integratiewerk is met een 
samenwerkingsovereenkomst een nieuwe manier 
van werken afgesproken. Daarnaast is een 
coördinator Inburgering aangenomen in dienst 
van gemeente. Deze stelt een persoonlijk 
inburgeringsplan op met een statushouder, 
waarna een passend traject volgt gericht op taal, 
inburgering en werk. 
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Effect 
In het jaar 2021 zijn 49 mensen uitgestroomd naar 
werk. Van dit aantal zijn 4 mensen maar kort in de 
bijstand geweest. Het gaat hier om een poort-aanpak 
waarbij personen die de bijstand instromen en snel 
weer uitstromen. 
 
Van dit aantal zijn er 11 via de aanpak van Leusden 
Werkt Samen aan werk gekomen.  
Dit laatste is niet direct gebeurd omdat de kandidaten 
die in de tweemaandelijkse overleggen zijn besproken 
op die manier aan een baan kwamen. Wel hadden de 
overleggen als effect dat het netwerk van het WSP flink 
werd vergroot, waardoor meerdere mensen via het 
uitgebreidere netwerk aan de slag konden. Door de 

grote betrokkenheid van alle partijen is dit gelukt.  
 
Sinds de start van Leusden Werkt Samen (zomer 2019) 
zijn in totaal 28 mensen aan het werk gegaan door het 
netwerk van Leusden Werkt Samen. 
 
In totaal zijn in 2019, 2020 en 2021 128 inwoners van 
Leusden uitgestroomd naar werk. Met deze inzet is de 
oorspronkelijke ambitie bereikt om in 3 jaar 100 
mensen uit de bijstand aan een baan te helpen. Dit 
neemt niet weg dat het aantal mensen dat langdurig 
een uitkering heeft, toeneemt. Mede met de overgang 
van WSW naar Participatie betreft dit een groep die 
verder van de arbeidsmarkt afstaat, en lastiger te 
bedienen is. 

 

2.5 Armoede 

Met dit thema willen we de bekendheid van 
mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning 
vergroten. Samen met onze partners nemen we de 
verantwoordelijkheid voor de aanpak van armoede en 
schulden. 

Inzet 
• Vanaf maart tot in september is de regeling 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK) uitgevoerd, waarmee inwoners werden 
ondersteund van wie het inkomen door de 
coronamaatregelen ten minste 15% was gedaald. 

• In 2021 is de nieuwe wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening ingegaan, waarin gemeenten 
een grotere rol hebben gekregen in de 
vroegsignalering van schulden. Van diverse 
partners, waaronder WSL, ontvangen we meldingen 
wanneer iemand een betalingsachterstand heeft. 
Die meldingen worden opgevolgd door Stadsring51. 
De WSL heeft het incassoproces gewijzigd, waardoor 
er eerder aan de bel wordt getrokken. 

• De mogelijkheden van het Kindpakket zijn voor het 
tweede jaar op rij ingezet voor kinderen in gezinnen 
met een inkomen tot 130% of gezinnen die een 
traject volgen in het kader van schuldhulpverlening. 
Het kindpakket bestaat uit een kledingbon, bijdrage 

in schoolkosten voor brugklassers, een Moedoen-
bijdrage voor scholieren in de bovenbouw, een 
bijdrage voor thuiswerkbegeleiding en een bijdrage 
in kosten van luiers. Er is in 2021 225 keer gebruik 
gemaakt van een regeling binnen het kindpakket. 

• Vanaf eind 2020 is een minimacoach in positie 
gebracht om gedupeerden van de toeslagenaffaire 
te ondersteunen.  

Effect 
Met de steunpakketten in het kader van corona, 
konden we inwoners gericht ondersteunen. Met het 
kindpakket konden we kinderen bereiken die 
opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. 
De nieuwe Wet op de Schuldhulpverlening werpt 
vruchten af. Het systeem dat is ingericht om signalen 
te ontvangen en op te volgen werkt goed. We zien dat 
er veel eerder wordt ingegrepen bij 
betalingsachterstanden, wat ernstiger schulden 
voorkomt. Het aantal deurwaardersdossiers is 
gedaald. 
Onze ambitie om door een grotere bekendheid van 
(financiële) ondersteuning een toename te zien van 
het aantal hulpvragen (met 5%) en het gebruik van 
regelingen (met 10%) is door corona in een ander licht 
komen te staan. Meer informatie hierover is te vinden 
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in het dashboard onderaan dit hoofdstuk. 

 

2.6 Mensen met verward gedrag 

Met dit thema willen we ervoor zorgen dat we in 
Leusden goed omgaan met mensen met verward 
gedrag. Daarvoor realiseren we een sluitende aanpak 
met elkaar: met de inwoner zelf, het eigen netwerk, de 
omwonenden, maatschappelijke organisaties en 
andere betrokkenen. 

Inzet 
• Het aantal casussen rondom verward gedrag 

neemt de laatste jaren toe. Deze stijging zien we 
als een gevolg van het langer thuis blijven wonen 
van verschillende doelgroepen en van (de 
maatregelen rondom) corona.  

• Bij de inzet op deze casussen wordt integraal 
gekeken naar o.a. de woonsituatie, veiligheid, 
verslaving en benodigde zorg. Vooral de 
zorgcomponent is de laatste jaren meer op de 
voorgrond komen te staan, en de casussen zijn 
complexer geworden. Dit tegen de achtergrond 
van langere wachtlijsten bij een aantal relevante 
zorgaanbieders. 

• In onze sluitende aanpak, de Persoons Gerichte 
Aanpak (PGA), zitten we om tafel met politie, 
woningstichting en Lariks. Afgelopen jaar is 
verslavingszorg hier standaard ook bij 
uitgenodigd. Zorgaanbieders worden in een 
eerder stadium aangehaakt, en ook de huisarts 
wordt regelmatig betrokken en staat daar open 
voor. 

• In enkele gevallen is er een buurtbijeenkomst 
georganiseerd, waarin door gemeente, Lariks en 
woningstichting met direct betrokkenen en 
omwonenden is gesproken. 

• Met onze partners hebben we in meerdere sessies 
gezocht naar ‘blinde vlekken’ in onze lokale 
aanpak. De belangrijkste aandachtspunten zijn de 
aansluiting op onze lokale basisinfrastructuur en 
de doorgeleiding (van bv. beschermd wonen) naar 
wonen in Leusden. Wat dit laatste punt betreft, 
zijn al afspraken gemaakt met de WSL en is een 

urgentieregeling opgesteld. Beide 
aandachtspunten zijn (ook) onderdeel van 
regionale projecten, die samen met andere 
gemeenten worden opgepakt. 

• Het Meldpunt Bezorgd werd weer goed gevonden 
door omwonenden of betrokkenen die zorgen 
hadden over iemand met (mogelijk) verward 
gedrag. De politie verwijst richting inwoners ook 
actief naar dit meldpunt. 

• Via twee regionale projecten werken we aan het 
opzetten van een herstelnetwerk voor mensen 
met GGZ/gedragsproblematiek, en doen we lokaal 
en regionaal onderzoek naar de lokale 
basisinfrastructuur die nodig is voor de Doelgroep 
GGZ en Beschermd Wonen. Hieruit kunnen we 
leren welke elementen we nodig hebben in onze 
gemeente als aanvulling op onze sluitende aanpak 
en handelingsrepertoire, en bij welke gemeenten 
we hierover kunnen leren en kennis ophalen.    

Effect 
We hebben onze inwoners met verward gedrag 
ondersteund middels de werkwijze van de sluitende 
aanpak. En daar waar er nog onvoldoende 
handelingsrepertoire was of zaken nog niet goed 
gingen (zogenaamde blinde vlekken) is er gewerkt aan 
het organiseren of verbeteren hiervan, ‘het sluiten van 
de aanpak’. Daarmee is de werkwijze ook vanuit deze 
werkgroep geëvalueerd. 
De oorspronkelijke ambitie uit het beleidskader, om 
het aantal meldingen bij politie en het aantal PGA’s te 
laten dalen, is met name door corona in een ander 
licht komen te staan. 
Het aantal PGA’s is toegenomen van 11 in 2018 naar 19 
in 2021. Ook het aantal meldingen bij politie is 
toegenomen, van 103 in 2018 naar 194 in 2021. Daarbij 
moet wel vermeld worden dat dit meldingen zijn over 
álle mensen ‘die niet reageren zoals verwacht’, en er 
ook meerdere meldingen over één persoon kunnen 
gaan.
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2.7 Dementievriendelijke gemeente

Met dit thema streven we naar een 
dementievriendelijke samenleving waarin het 
dagelijks leven van mensen met dementie zo 
makkelijk mogelijk wordt gemaakt, zodat zij zo lang 
als mogelijk met plezier en kwaliteit van leven 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De directe 
omgeving krijgt ondersteuning op maat en is daardoor 
in staat hun taak beter vol te houden. De gemeente 
Leusden werkt toe naar het keurmerk 
dementievriendelijke gemeente (keurmerk Alzheimer 
Nederland). 

Inzet 
• We hebben een lokaal Kennisplatform ingericht, 

met ketenpartners die werken met mensen met 
dementie. Het gaat o.a. om thuiszorg, 
verpleeghuizen, De Bron, en Lariks. 

• Vanuit het Kennisplatform is gestart met project 
Het Gezicht van Dementie. Elke maand wordt er 
een artikel in de krant geplaatst over iemand met 
dementie. Specifiek is daarbij aandacht voor 
jongeren met dementie. Doel is om de 
verschillende gezichten van dementie te laten 
zien, en dementie onder de aandacht te brengen. 
Dit draagt bij aan bewustwording en signalering. 

• Er is een dementiescan uitgevoerd, waarin 
duidelijk wordt hoe Leusden er op het terrein van 
dementie voor staat. Uit de scan blijkt dat de 
ketenzorg dementie goed geborgd is. 
Aandachtspunt is bekendheid en mogelijkheid om 
respijtzorg in te zetten en de beschikbaarheid 
daarvan. 

• Leusden is één van de 11 gemeenten die vanuit 
het ministerie van VWS aan de slag ging met het 

project In voor Mantelzorg. De borging van het 
project is belegd bij de Huiskamer van Leusden. 
Dit gebeurt ook via het project Welzijn op Recept, 
waarin ondersteuning van mantelzorg één van de 
belangrijkste punten is. De vrijwilligers van de 
Huiskamer van Leusden zijn beschikbaar voor 
(ondersteuning aan) de mantelzorger en zoekt 
samen met de mantelzorger hoe hij/zij 
ondersteund kan worden, bv. in de vorm van een 
maatje of vrijwilliger. 

• Er is weer aandacht besteed aan de jaarlijkse Dag 
van de Mantelzorg. Als gebaar van waardering zijn 
tasje uitgedeeld en is daarbij ook het gesprek 
aangegaan. Dit is deels via de wijkverenigingen 
uitgevoerd.  

• In De Bron zijn de voorbereidingen getroffen voor 
de inrichting van een ‘algemene voorziening 
ouderen’. Zorgaanbieder Welzin heeft opdracht 
gekregen om per mei 2022 een voorziening aan te 
bieden voor ouderen met licht geheugenverlies, 
ondersteuning van mantelzorgers en het 
coördineren van het maatjesproject dementie. 
 

Effect 
Naast het Keurmerk Dementievriendelijk Leusden dat 
we van Alzheimer Nederland begin 2021 hebben 
ontvangen, zien we vooral dat mensen beter de weg 
weten te vinden naar ondersteuning. Voor dementie is 
meer aandacht gekomen. We zijn blij met de 
samenwerking met ketenpartners op dit thema en zien 
ook dat er met bv. Welzijn op Recept, waarin 
huisartsen verwijzen naar voorliggende voorzieningen, 
de ‘beweging naar voren’ wordt gemaakt. 
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2.8 Monitoring en informatiemanagement 

Een nadrukkelijke taak van gemeente is de monitoring 
en sturing op resultaten. Met dit thema zetten we in 
op de doorontwikkeling van onze informatie-
voorziening. Daarbij ontwikkelen we een 
sturingsinstrument dat inzicht biedt in de trends en 
kosten van het gebruik van zorg en ondersteuning. 

Inzet 
• In mei is onze informatiespecialist Sociaal Domein 

gestart. Daarmee is kennis, ervaring en meer 
inzicht in onze eigen data in eigen huis gehaald. 

• We hebben de monitoring van ons zorggebruik en 
de bijbehorende kosten verder ontwikkeld. We 
hebben daarvoor een werkwijze geïmplementeerd 
aan de hand van het Gardner model. Daarin staat 
monitoring centraal, en vervult data een 
belangrijke rol. Kijkend naar ons zorggebruik en 
onze zorgkosten, willen we (kunnen) 
beantwoorden: 
1. Wat er is gebeurd (wat is de situatie), 
2. Waarom dat zo is (duiding), 
3. Wat er nu moet gebeuren (interventie) en 
4. Welke voorspelling we kunnen doen (prognose). 
In 2021 hebben we hier diverse stappen in gezet. 

• Ons inzicht in de situatie (1) is vergroot. De 
datasets die we tot onze beschikking hebben, zijn 
completer en er is een kwaliteitsslag gemaakt 
door vervuiling in de data terug te dringen. 
Daarnaast is de frequentie waarop we de datasets 
kunnen actualiseren verhoogd. De weergave van 
ons dashboard (one-pagers) is verbeterd. 

• We hebben betere mogelijkheden gekregen om de 
data te duiden (2). De data-analyses zijn 
stringenter; herhaaldelijk op dezelfde manier 
opgezet, met antwoord op dezelfde vragen. Dit 
geeft een helderder beeld. 

• De stap om op basis van data te komen tot 
interventies (3) is vooralsnog beperkt gebleven tot 
specifieke beleidsthema’s. Ontwikkelingen binnen 
specifieke thema’s als Hulp in het Huishouden, 

Dyslexie, de ontwikkeling van een algemene 
voorziening voor ouderen, vinden een sterke basis 
in de beschikbare data. Deze manier van werken is 
vooralsnog ad hoc en nog niet Sociaal Domein 
breed ontwikkeld als een standaard norm. We 
hebben voorbereidingen getroffen om in 2022 
intern meer datagestuurd te gaan werken. 

• Het kunnen maken van prognoses (4) in 
zorggebruik en -kosten is verder ontwikkeld. De 
prognoses zijn beter, de voorspelbaarheid groter. 
We hebben hier meer gevoel bij gekregen en 
kunnen nauwkeuriger prognoses maken. Hierbij 
gaat het om lokale (Leusdense) prognoses, mede 
op basis van regionale cijfers. 

• Er zijn voorbereidingen getroffen om per 2022 
datasets toe te voegen, waaronder de informatie 
vanuit Mens Centraal (toegang en toeleiding) en 
de data vanuit Werk en Inkomen. Omdat we 
daarmee deze datasets ook kunnen combineren, 
zal dat het inzicht vergroten. 

• We zetten jaarlijks het instrument data 
casusanalyse met een interdisciplinair team van 
Lariks en gemeente in, zodat we betere 
intreventies (3) kunnen doen en wat bijdraagt aan 
de prognoses (4).  
 

Effect 
Met de komst van een informatiespecialist in eigen 
huis, is het gebruik van data vanuit het Sociaal Domein 
ingebed in onze organisatie. We zien veel 
verbeteringen. De inzet heeft geleid tot beter inzicht in 
de situatie, en een betere voorspelbaarheid van 
zorggebruik en -kosten (met een iets stabielere P&C-
cyclus), waarbij een mate van onzekerheid binnen het 
Sociaal Domein altijd aanwezig zal blijven. 
Tegelijkertijd willen we nog goede stappen maken en 
datagestuurd werken structureel een plek geven 
binnen ons team.
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2.9 Opgave om uitgaven te beperken 

Met dit thema willen we binnen het Sociaal Domein 
een kostenbesparing realiseren, een afvlakking van de 
kostencurve. In het beleidskader Sociaal Domein 
namen we in 2019 op om structureel een bedrag van € 
420.000 te besparen. Hiervoor werd een 
maatregelenpakket ontwikkeld.  

Inzet 
• We zijn verder aan de slag gegaan met ons 

maatregelenpakket gericht op kostenbesparing. In 
samenwerking met de huisartsen is de inzet van 
de Praktijkondersteuners Huisartsen (POH’s) 
doorgezet, en is de inzet van de Spreekuur 
Ondersteuner Huisarts herijkt en de komst van 
een nieuwe SOH voorbereid. 

• De check of iemand op basis van het 
woonplaatsbeginsel zorg van de gemeente 
Leusden of van een andere gemeente zou moeten 
ontvangen, is in 2020 en 2021 als 
besparingsmaatregel uitgevoerd. Inmiddels is dit 
onderdeel geworden van de standaard werkwijze 
van Lariks en hebben alle gemeenten vanaf 2022 
hier verplicht mee te maken. 

• De poortwachtersfunctie Dyslexie is structureel 
ingebed in onze manier van werken. 

• Het instrument casusanalyse, dat eerder werd 
ingezet om de 25 duurste en meest complexe 
casussen te onderzoeken, zal jaarlijks uitgevoerd 
blijven worden. De analyse van verschillende 
casussen, uitgevoerd in samenwerking met Lariks, 
leidt tot meer inzicht en grip om te sturen op 
effectiviteit en efficiëntie van de inzet van zorg. 

• Ons accountmanagement heeft een bredere 
aanpak gekregen. Naast de rol die het Regionaal 
Inkoopbureau namens de regio heeft in 
accountmanagement richting zorgaanbieders, zijn 
we ook vanuit de gemeente Leusden met 
zorgaanbieders om tafel gegaan, waaronder de 
belangrijkste jeugdzorgaanbieders voor Leusden. 

• Accountmanagement heeft geleid tot meer 
aandacht voor monitoring en afspraken aan de 
voorkant met opdrachtnemers. 

• Gericht accountmanagement passen we ook toe in 
bv. de keten rondom dementie, en de 
voorbereiding van de algemene voorziening 
ouderen. Vanuit accountmanagement en 
beleidsinhoud wordt gericht samen opgetrokken. 

• Er is veel inzet gepleegd op het 
accountmanagement richting Lariks. Hierbij gaat 
het om het versterken en verbeteren van de 
samenwerking, gerichte inzet op een 
toekomstbestendige organisatie, en de opdracht 
om tot een afvlakking van de kostencurve te 
komen, bijvoorbeeld door instroom in duurdere 
zorg waar mogelijk te voorkomen. 

• Naast de inzet op kostenbewustzijn bij externe 
partijen, is er ook gewerkt aan kostenbewustzijn 
intern. Bij nieuwe ontwikkelingen zorgen we 
steeds vaker voor een uitgewerkte businesscase, 
om beter te kunnen afwegen wat de financiële 
kosten en baten zijn.  

• De voorbereidingen zijn getroffen voor de 
taakgerichte Inkoop van specialistische zorg per 
2023. Deze inkoop dwingt ons ook goed te kijken 
naar onze lokale basisinfrastructuur en deze 
verder te versterken. 

• De voorbereidingen zijn getroffen voor een pilot 
‘Minder beschikken’ bij Lariks, op basis van een 
businesscase. Hierbij is het de bedoeling dat het 
lokale team mensen meer zelf gaat begeleiden, 
dat er minder maatwerk wordt beschikt en 
mogelijkheden ontstaan voor het afschalen van 
duurdere zorg. 

• In 2021 is besloten om financiële draagkracht te 
betrekken bij het toekennen van de 
maatwerkvoorziening Hulp in het Huishouden. De 
uitvoering ervan is voor de zomer begonnen. 
 

Effect 
De taakstelling van € 420.000 per jaar is met diverse 
maatregelen voor een groot deel structureel ingevuld. 
Er blijft een bedrag open van ongeveer € 113.000 per 
jaar, waar vooralsnog geen structurele invulling aan 
kan worden gegeven. Hoewel we bij een aantal 
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maatregelen geen absolute besparing kunnen 
inboeken, zien we wel dat deze maatregelen en ons 
beleid bijdragen aan een afvlakking van de 
kostencurve. De maatregelen zorgen er wel degelijk 
voor dat bij een autonome stijging in zorgkosten, 
bijvoorbeeld door vergrijzing, de kosten minder snel 
stijgen en de kostentoename dus beperkt blijft. 
Belangrijk effect van de aanpak is verder het 

toegenomen kostenbewustzijn, zowel intern als bij 
maatschappelijke partners als Lariks en huisartsen. Via 
Breed Spectrum aanbieders vindt er meer gesprek 
plaats over kostenbeheersing en faciliteren voor de 
zorgverleners om tot betere en waar mogelijk kortere 
dienstverlening te komen. 
 
 

 
 

2.10 Overzicht kwantitatieve ambities 

In het beleidskader 2019-2022 is op elk van 
bovenstaande thema’s aangegeven wat onze ambitie 
is, wat we in 2022 willen hebben bereikt. Bij de meeste 
thema’s in het beleidskader hebben we de ambitie ook 
kwantitatief gemaakt, door te streven naar een 
bepaald aantal of percentage. 

In dit hoofdstuk van deze rapportage staan per thema 
de effecten in het jaar 2021 beschreven, ook in relatie 
tot de kwantitatieve ambitie. Aanvullend daarop 
hebben we deze cijfers weergegeven in onderstaand 
dashboard.
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Hoofdstuk 3 

Grip op de uitvoering - 
Ontwikkelingen 

3.1 Regionale inkoop 

In 2021 hebben de gemeenten in de regio Amersfoort 
zich voorbereid op nieuwe contracten voor 
aanvullende specialistische ondersteuning 
specialistische jeugdhulp, Wmo1 en maatschappelijke 
opvang & vrouwenopvang. Dit doen de gemeenten 
niet alleen, maar samen met aanbieders, cliënten en 
andere belangrijke stakeholders. Deze opdracht 
noemen we kortweg: Inkoop 2023. 
In oktober 2021 hebben gemeenteraden in de regio, 
waaronder de gemeenteraad van Leusden, ingestemd 
met de regiovisie. De colleges van burgemeester en 
wethouders met de hoofdlijnen van de inkoop.  

De Inkoop 2023 is geen bezuinigingsoperatie. Wel is 
het een middel om de hulp, ondersteuning en opvang 
in de toekomst beschikbaar te houden voor inwoners 
die het nodig hebben. Doordat we straks anders met 
elkaar (samen)werken en de hulp en ondersteuning 
in onze regio efficiënter inrichten, verwachten we in 
de toekomst de groeiende ondersteuningsvraag 
betaalbaar te houden. 
Ondertussen zijn, niet minder belangrijk, ook nieuwe 
afspraken gemaakt over voortdurende of nieuwe 
contracten over de ondersteuning die voor 2022 is 
ingekocht.   

 
 

3.2 Lariks

De samenwerkingsrelatie tussen 
uitvoeringsorganisatie Lariks en de gemeente is sterk 
verbeterd in 2021. Via een plan van aanpak is gewerkt 
met werkgroepen bestaande uit medewerkers van 
Lariks en team Sociaal Domein. De belangrijkste 
verbeterpunten die in deze groepen zijn opgepakt, 
zijn aansluiting beleidsdoelen en uitvoeringsdoelen, 
gebruik van data en KPI’s, duidelijkheid over rollen en 
taken, overlegstructuur en gedeelde cultuur. 

Daarnaast heeft Twynstra Gudde een evaluatie 
uitgevoerd naar Lariks, in opdracht van de gemeente 
Leusden en naar aanleiding van een motie van de 
raad.   
Mede op basis van de opbrengsten van de werkgroep 
is een investeringsvoorstel voor Lariks in de raad 
vastgesteld. In dit investeringsvoorstel werd 
aangegeven wat nodig is voor Lariks om als 
organisatie toekomstbestendig te zijn. 

 
 

3.3 Cliënttevredenheid 

Sinds 2016 is gemeente Leusden vanuit Artikel 2.10 
Jeugdwet verplicht om jaarlijks een 
cliëntervaringsonderzoek Jeugd uit te (laten) voeren. 
Van 6 juli t/m 25 augustus 2021 is het onderzoek 
uitgevoerd door onderzoeksbureau Research 2Evolve. 
414 jongeren van 12 t/m 23 jaar die in 2020 

ondersteuning hebben ontvangen vanuit de 
Jeugdwet, zijn uitgenodigd om online deel te nemen 
aan het onderzoek. De respons was 10%. Om 
technische redenen was het niet mogelijk om 
vragenlijsten naar de ouders te versturen.  
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De helft van de respondenten (51%) kreeg al langer 
dan een jaar hulp. De meeste verwijzingen werden in 
deze periode gedaan door de huisarts (48%). In 
onderstaande tabellen staan de meest opvallende 
uitkomsten benoemd, zowel positief als negatief. 

Wegens afrondingsverschillen komen percentages 
soms niet op 100% uit. De antwoordmogelijkheden 
‘vaak’ en ‘altijd’ liggen dicht bij elkaar, daarom 
hebben we deze in de tabellen samengenomen.  

 
 

Toegang tot zorg Vaak/altijd Soms Nooit 
Weet je waar je terecht kunt voor hulp? 80% 21% - 
Heb je snel hulp gekregen? 53% 32% 16% 
Kun je de hulp krijgen die je nodig hebt? 63% 30% 8% 
Uitvoering zorg    
Werken de verschillende organisaties goed 
samen? 

43% 35% 22% 

Krijg je voldoende informatie over de hulp? 53% 38% 10% 
Worden beslissingen samen met jou/je 
ouders genomen? 

88% 7% 5% 

 
Effecten Veel/iets  

beter 
Hetzelfde Iets/veel 

slechter 
Gaat het thuis beter door de hulp? 70% 28% 3% 
Kun je je problemen beter oplossen door de 
hulp? 

80% 17% 2% 

Is de relatie met vrienden en anderen beter 
geworden door de hulp? 

38% 57% 5% 

 
In coronatijd heeft de ondersteuning in een andere of 
beperkte vorm plaatsgevonden. De helft van de 
jongeren vond de geboden ondersteuning in 
coronatijd passend, 14% vond het niet geschikt. Over 
de kwaliteit van de hulp sinds corona, zijn de 
meningen erg verdeeld. Als gevolg van de 
coronamaatregelen is twee derde van de jongeren 
problemen tegengekomen. De problemen hadden 
met name betrekking op verlies van dagritme en 
structuur, en eenzaamheid. Emotionele problemen en 
een verslechterde sfeer in huis werden ook ervaren, 
maar in mindere mate. 
 

De uitkomsten van dit onderzoek koppelen wij terug 
aan Lariks, om te kijken waar we tot verbetering 
kunnen komen. Met name bij de toegang en 
uitvoering (snelheid van de hulp, 
informatievoorziening en de samenwerking tussen 
verschillende organisaties) zijn stappen te maken. 
Onze wens is om in de toekomst ook ouders te 
kunnen bevragen en de respons te verhogen. 
Daarnaast zouden we graag meer aanbevelingen 
vanuit de respondenten ontvangen, zodat we hier 
concrete verbeterslagen aan kunnen koppelen. 
Daarom onderzoeken wij nu andere manieren voor 
het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek.
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Hoofdstuk 4 

 

Grip op de uitvoering - 
kwantitatieve informatie 
Onderstaande grafieken geven een demografisch beeld bij de inzet van zorg als maatwerk in het kader van de 
Wmo en Jeugdwet. In het totaalbeeld zijn er geen bijzondere ontwikkelingen voor de verdeling en kostenopbouw 
over leeftijd en/of geslacht ten opzichte van voorgaand jaar c.q. voorgaande rapportage. Dat is ook niet de 
verwachting geweest aangezien er geen specifiek beleid is ingezet om hier sturing aan te willen of kunnen geven. 
 

 
Figuur 1: Aantal cliënten zorg per leeftijd en geslacht in 2021 
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Figuur 2: Verdeling cliënten naar geslacht in 2021  (totaal en t/m 20 jaar) 

Bij de volwassenen vindt er een licht verschuiving plaats tussen de verdeling van het aantal mannen en vrouwen 
ten opzichte van 2020 (2 % meer vrouwen) . In de leeftijd tot 20 jaar zijn de verhoudingen gelijk gebleven 
(substantieel meer jongens dan meisjes) .  

Figuur 3: Totaal betaald bedrag per leeftijd in 2021 
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Uit de grafiek blijkt dat voor Jeugdhulp de piek blijft liggen in de leeftijdscategorie tussen de 13 en 19 jaar 
(grofweg de middelbare schoolleeftijd). De inzet van zorg bij 13 jarigen, start middelbare school, blijkt opnieuw 
een piek  weer te geven wat kan duiden op de kosten maar ook de opbrengsten van inzet van kortlopende 
interventies. Bij de zogenaamde tweede piek  (16 en 17 jarigen) vindt een verschuiving plaats naar hogere kosten 
voor de 17 jarigen. De invloed van corona, en een later moment van het afsluiten van trajecten, is hier mogelijk 
de oorzaak van. 
Voor de Wmo ligt de piek, onveranderd,  met name op de inwoners die ouder zijn dan 80.  Het aantal ouderen 
(lokaal procentueel toenemend door vergrijzing) dat langer thuis woont, neemt toe. Kwetsbare mensen en 
mensen met een beperking wonen steeds vaker zelfstandig. 
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4.1 Wmo 

 
Figuur 4: Aantal unieke cliënten Wmo 

 
• In de bovenstaande grafiek zijn de unieke cliënten weergegeven die een maatwerkvoorziening 

hebben ontvangen.  
• De grafiek geeft een stabiele, licht dalende trend weer wat duidt op het zogenaamd ‘afvlakken van 

de curve’. Het aantal unieke clienen is echter hoger dan de start van 2020 en heel 2019.  
 

  2020 2021 
Vormen Wmo ondersteuning Gemaakte kosten Unieke cliënten Gemaakte kosten  Unieke cliënten  
Huishoudelijke hulp € 1.814.689 719 € 1.937.356 722 
Ambulante begeleiding Volwassen € 1.348.769 213 € 1.280.933 226 
Dagactiviteiten Volwassenen € 416.793 98 € 409.286 87 
Wonen, rollen en vervoer € 505.671 417 € 282.481 414 
Respijtzorg / time out volwassen € 5.914 5 € 20.601 6 
Landelijke transitie arrangement WMO € 3.960 1 € 15.101 3 

Totaal € 4.095.796 1199 € 3.945.757 1200 
Tabel 1: Gemaakte kosten en unieke cliënten per vorm van Wmo-ondersteuning in 2020 en 2021 
* Kosten WRV 2021 zijn niet compleet vanwege missende declaraties eenmalige kosten in berichtenverkeer 

• De kostenontwikkeling is in tegenstelling tot het aantal unieke cliënten wel in een opgaande lijn.  
• ………….   
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41.1 Hulp bij het huishouden 
 

 
Figuur 5: Verloop van aantal cliënten dat aanspraak maakt op Hulp bij het Huishouden 

• Uit bovenstaande grafiek blijkt een stabilisatie (met een lichte afname) toename van het aantal 
cliënten dat aanspraak maakt op de Algemene Voorziening hulp bij het huishouden.  

• Dat lijkt onder invloed te zijn van het bijsturen op de kaders voor toegang tot die voorziening 
(aanpassen van de verordening  door een raadsbesluit). De stijging kwam voort uit de ‘aanzuigende 
werking’ als gevolg van het invoeren van het zogenaamde abonnementstarief waardoor mensen 
met ‘hogere’ inkomens meer gebruik maken van de voorzieningen in de hulp bij het huishouden. De 
werkwijze van Lariks is inmiddels hier op bijgesteld.  

• Voor de  categorie 1 diensten bij de hulp bij het huishouden is een duidelijkere dalende trend te 
zien. 

• Naast de kostenstijging door het volume en inkomstenderving door het  abonnementstarief zullen 
de kosten door een hogere indexering van loon- en prijsstijgingen een negatieve invloed hebben 
op de kostenbeheersing.  Het is niet reëel om te verwachten dat bij het inkopen (contracteren) van 
hulp bij het huishouden tot lage(re) tarieven en daarmee een besparing gerealiseerd kan worden.  

 
  2020 2021 
Vormen van hulp bij het huishouden Gemaakte kosten Unieke cliënten Gemaakte kosten  Unieke cliënten  
Algemene voorziening HH € 958.314 417 € 1.156.469 452 
HH1 Leusden € 661.680 244 € 588.110 202 
HH2 Leusden € 194.695 75 € 192.777 87 

Totaal € 1.814.689 719 € 1.937.356 722 
Tabel 2: Gemaakte kosten en unieke cliënten per vorm van HH in 2020 en 2021 
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4.1.2 Individuele begeleiding en dagactiviteiten 

Figuur 6: Aantal unieke cliënten begeleiding Wmo 

 
Figuur 7: Aantal unieke cliënten dagactiviteiten Wmo 
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• Uit figuur 6 blijkt dat er een stabilisatie te zien is in het aantal unieke clienten dat een vorm van 
ambulante begeleiding krijgt ook hier lijkt een milde vorm van sturen op de toegang en afstemming 
met gecontacteerde zorgaanbieders  bij te dragen aan het zogenaamd ‘afvlakken van de curve’. 

• Het aantal unieke clienten dat gebruik maakt van de dagactiviteiten dat is werrgegeven in figuur 7 
laat een neerwaartse trend zien dat past in de uitwerking van het beleid om meer gebruik te maken 
van loklale, algemene voorzieningen (een ontwikkeling dat zich voortzet).  

 
  2020 2021 
Vormen van zorg/ondersteuning Gemaakte kosten Unieke cliënten Gemaakte kosten  Unieke cliënten  
Ambulante begeleiding Volwassen € 1.348.769 213 € 1.280.933 226 
Dagactiviteiten Volwassenen € 416.793 98 € 409.286 87 

Totaal € 1.765.562 292 € 1.690.218 295 
Tabel 3: Gemaakte kosten en unieke cliënten per vorm van ondersteuning in 2020 en 2021 

4.1.3 Woonvoorzieningen en hulpmiddelen 

 
Figuur 8: Aantal unieke cliënten ‘WRV’- Wmo 

• Uit deze grafiek blijkt dat het verstrekkingenniveau van voorzieningen die –veelal-  voortkomen uit 
fysieke beperkingen of –belemmeringen stabiel is ten opzichte van voorgaande jaren.  

• De ‘piek’ in de ontwikkelingen van woonvoorzieningen (zomer 2021) is nog niet verklaard.   
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  2020 2021 
Hulpmiddelen Gemaakte kosten Unieke cliënten Gemaakte kosten  Unieke cliënten  
Vervoer € 220.533 267 € 103.785 265 
Rollen WMO € 148.418 206 € 91.935 207 
Woonvoorzieningen € 136.720 102 € 86.761 77 

Totaal € 505.671 417 € 282.481 414 
Tabel 4: Gemaakte kosten en unieke cliënten per hulpmiddel in 2020 en 2021* 
* Kosten 2021 zijn niet compleet vanwege missende declaraties eenmalige kosten in berichtenverkeer 
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4.2 Jeugd 
 

 
Figuur 9: Aantal unieke cliënten jeugd inclusief BSA 

 
Figuur 10: Aantal unieke cliënten jeugd exclusief BSA 
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• Uit bovenstaande grafiek in figuur 9 blijkt de inzet aan het aantal (unieke) cliënten dat aanspraak maakt de 
verschillende vormen van Jeugdzorg en/op hulp bij het opvoeden en opgroeien. Het aantal kinderen dat een 
maatwerkvoorzieinng ontving ligt gemiddeld iets hoger dan in 2020.  

• In figuur 10 wordt specifiek ingezoomd op de inzet door de zogenaamde Breed Spectrum Aanbieders (7 
zorgaanbieders die werkenvanuit één opdracht). Daaruit blijkt dat het aantal kinderen stabiel is. 

• Helaas kunnen wij vanwege verschillende registraties dit niet in één grafiek vatten. De aantallen zijn ook niet 
‘zomaar’ bij elkaar op te tellen in verband met de kans op dubbeltellingen. 

 
  2020 2021 
Vormen jeugd ondersteuning (excl. 
BSA) Gemaakte kosten Unieke cliënten Gemaakte kosten  Unieke cliënten  
Ambulante (dag)behandeling jeugd € 1.084.742 358 € 1.279.568 373 
Ambulante begeleiding jeugd € 514.366 101 € 581.441 103 
Landelijke transitie arrangement € 364.781 26 € 447.260 26 
Verblijf Gezond opgroeien Jeugd € 228.909 8 € 246.703 9 
Dagactiviteiten Jeugd € 137.929 30 € 173.807 36 
Meedoen en zelfredzaamheid - logeren € 118.179 21 € 105.021 21 
Dyslexie € 93.449 41 € 100.337 49 
ADHD-ziekenhuiszorg Jeugd € 101.432 124 € 77.797 124 
Samen Veilig Midden-Nederland Jeugd € 17.983 3 € 18.703 3 

Totaal € 2.661.771 587 € 3.030.635 611 
Tabel 5: Gemaakte kosten en unieke cliënten per vorm van Wmo-ondersteuning in 2020 en 2021 (excl. BSA) 

 
Figuur 11: Aantal unieke cliënten jeugd per verwijzer (excl. BSA) 
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• Uit bovenstaande grafiek in figuur 11blijkt dat het aantal verwijzingen toeneemt en een groter verschil duidt 
dat het aantal uinieke cliënten. Dit kan betekenen dat wij rekening moeten houden met een na-ijl-effect in 
2022 van zorg die wél geïndiceerd is maar nog niet is ingezet.  

• De verhouding het percentage verwijzingen vanuit Lariks neemt iets af ten opzichte van 2020  (van 32% naar 
30%) en dat geldt ook voor het percentage verwijzingen door de  huisartsen (van 55% naar 53%). 

 

4.2.1  SOH/POH Jggz 
 
De huisarts is één van de belangrijkste loketten voor doorverwijzing naar de basis- en specialistische Jeugd GGZ. 

Daarvoor verwijzen we ook naar [ de veklaring van] figuur 10 . Een van de matregelen die is genoemd in het 
AEF-rapport is om met de inrichting van POH de zorg dichtbij te organiseren. In 2020 zijn we in Leusden 
gestart met een pilot POH/SOH. Inmiddels hebben we meer inzichten kunnen verschaffen over de omvang 
inzet en een voorzichtige inschatting over de effectieve interventies.  

 
POH/SOH periode van Periode tot Aantal maanden 
POH 1 Januari 2021 December 2021 12 
POH 2 Januari 2021 December 2021 12 
POH 3 September 2021 December 2021 4 
SOH 1 Januari 2021 Juni 2021 6 

Tabel 6: Periode van monitoring in 2021 

POH/SOH Aantal cliënten Trajecten afgerond 
POH 197 137 
SOH 23 23 

Tabel 7: Aantal cliënten en trajecten per POH/SOH in 2021 
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Figuur 12: Aantal cliënten zelf begeleid door POH/SOH in 2021 

 

 
Figuur 13: Aantal consulten per POH/SOH in 2021 
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Figuur 14: Aantal cliënten per doorverwijzing/vervolgstap in 2021 

 
• De inzet van ‘het instrument’ neemt toe. In 2021 hebben de SOH en POH’s samen 220 jeugdigen 

gezien in 2020 waren dat er samen 193 gezien.  
• Bij de POH/SOH gaat het bij het meest van de cliënten die zij zien, over jeugdigen die anders 

rechtstreeks zouden worden verwezen naar een vorm van ambulante behandeling of ambulante 
begeleiding.  
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4.2.2 Individuele begeleiding en dagbesteding 

 
Figuur 15: Aantal unieke cliënten ambulante (dag)behandeling jeugd 

 
Figuur 16: Aantal unieke cliënten ambulante begeleiding jeugd 
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• Uit bovenstaande grafiek blijkt een relatief stabiele inzet aan het aantal (unieke) kinderen dat gebruik maakt 
van dagbesteding. De instroom is relatief laag, maar dat zelfde geldt voor de uitstroom. 

 
Figuur 17: Aantal unieke cliënten dagactiviteiten jeugd  

• Ook uit bovenstaande grafiek blijkt een relatief stabiele inzet aan het aantal (unieke) kinderen dat 
gebruik maakt van ambulante begeleiding. De inzet in augustus is jaarlijks altijd lager in augustus 
(net als bij de dagbesteding) maar de zogenaamde ‘zomerdip’ vanaf mei heeft een veel beperkter 
effect (en daarmee wel een kostenverhogend effect. 

 
 
  2020 2021 
Vormen van zorg/ondersteuning Gemaakte kosten Unieke cliënten Gemaakte kosten  Unieke cliënten  
Ambulante (dag)behandeling jeugd € 1.084.742 358 € 1.279.568 373 
Ambulante begeleiding jeugd € 514.366 101 € 581.441 103 
Dagactiviteiten Jeugd € 137.929 30 € 173.807 36 

Totaal € 1.737.037 451 € 2.034.815 468 
Tabel 8: Gemaakte kosten en aantal cliënten  per vorm van ondersteuning in 2020 en 2021 
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4.2.3  BSA 
 

 
Figuur 18: Aantal unieke cliënten jeugd per verwijzer BSA 

 
Figuur 19: Aandeel per BSA aanbieder o.b.v. aantal unieke cliënten in 2021 

 
  



33 
 

4.2.4  Onderwijs /Leerplicht 
 
In 2020 zijn we gestart met een nieuw registratiesysteem voor Leerplicht. De technische invoering is moeizaam 
verlopen. Het is belangrijk om kwantitatieve informatie/data in te zetten bij de beleidsontwikkeling- en 
verantwoording. Echter : de informatie die uit het systeem gehaald kan worden is nog summier , verouderd of te 
instabiel om in deze rapportage op te nemen. Wij spannen ons in om dat op andere communicatiemomenten 
met de gemeenteraad te corrigeren.  
 
Onderwijs Schooljaar 2019/2020 Schooljaar 2020/2021 Schooljaar 2021/2022 
Leerlingen PO (incl. SBO) 2966 2877 2871 
Leerlingen VO 1984 1921 2185 
Leerlingen Speciaal Onderwijs (excl. SBO) 139 131 141 
Thuiszitters 5 6 16 

Totaal 5094 4935 5197 
Tabel 9: Leerplicht 

Jaar Totaal aantal (nieuwe) indicaties  Taal  Sociaal-emotioneel  
2021 32 28 6 (2x incl. Taal) 
2020 20 17 4 (1x incl. Taal) 
2019 28 21 7 
2018 20 17 3 
2017 23 23 0 

Tabel 10: Jaarlijks afgegeven vve-indicaties   

Jaar  Beschikbare vve-plaatsen  Benutte plekken 
2021 24 Nog niet vastgesteld 
2020 25 25 
2019 30 26 
2018 30 17 

Tabel 11: het aantal beschikte en benutte VVE-peuterplekken in Leusden 2018 – 2021 

Gemeente Leusden deelnemers  vsv'ers  Vsv (%)  
Landelijk 
(%) 

nieuwe vsv’ers rmc     1,72% 
nieuwe vsv’ers vo     0,40% 
nieuwe vsv’ers mbo     4,67% 

Tabel 12: Overzicht nieuwe voortijdig schoolverlaters gemeente Leusden 2019 – 2022 
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4.2.5 Leerlingenvervoer 
 

 
Figuur 20: Aantal leerlingen per vervoersmiddel 

• Kijkend naar bovenstaande diagram zien we dat de meeste leerlingen zijn aangewezen op het 
aangepast (taxi) vervoer.  Reden hiervan is dat er in Leusden en Achterveld geen speciaal 
(voortgezet) onderwijs is en dat leerlingen verder moeten reizen waarbij het OV geen optie is 
omdat er teveel overstapmomenten zijn of de reistijd te lang, of dat de leerling vanwege zijn/haar 
handicap niet in staat is met het OV te reizen. Kijkend naar bovenstaande diagram zien we dat de 
bekostiging van het leerlingenvervoer voornamelijk gericht is op taxivervoer van huis naar school 
(en vice versa).   

• Door (over)volle scholen, specialisaties van scholen, en verhuizingen van complete scholen of 
locatie-onderdelen zien we een toename van het aantal leerlingen die aanspraak kunnen maken op 
leerlingenvervoer. De ‘nieuwe’ scholen blijken namelijk vrijwel altijd verder weg te liggen of routes 
zijn niet combineerbaar .  

 
Gemeente Aantal locaties  Gemeente  Aantal locaties 
Amersfoort 9 Driebergen 1 
Arnhem  2 Ermelo 1 
Barneveld 2 Hilversum 1 
Bilthoven 1 Soest 2 
De Glind 1 Utrecht 4 
Doorn 2 Zeist 5 

Tabel 13: Aantal locaties per gemeente 
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4.3 Werk en Inkomen 

4.3.1 Ontwikkelingen bijstand 

 
Figuur 21: Aantal cliënten in de bijstand 

 
Figuur 22: Aantal in- en uitstromende cliënten in de bijstand in 2021 
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4.3.2 Ontwikkelingen bijzondere bijstand 

Figuur 23: Aantal cliënten in de bijzondere bijstand 

  

Figuur 24: Gemaakte kosten in de bijzondere bijstand 
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4.3.3 Ontwikkelingen maatwerk 

Figuur 25: Aantal cliënten met maatwerk 

Figuur 26: Uitgekeerd bedrag voor maatwerk 
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4.3.4 Bewindvoering 

 
Figuur 27: Aantal cliënten onder bewindvoering 

 
Figuur 28: Gemaakte kosten voor bewindvoering 
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4.3.5 Tozo  

Figuur 29: Aantal cliënten met TOZO 

Figuur 30: In- en uitstroom van cliënten met TOZO in 2021
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Financiën 

5.1 Begroting – bijramingen – werkelijk 

Financieel Overzicht Sociaal Domein Breed 2020/2021/2022 (€ x 1.000,-) 
 
Omschrijving Werkelijk 

2020 
Begroot 
2021 
primitief 

Begr. 2021 
na wijz. 

Werkelijk 
2021 

Saldo 
2021 

Begroot 
2022 
primitief 

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 864 1.054 1.032 915 117 1.036 
Sportbeleid en activering 302 342 343 347 -4 366 
Cultuur & Media 707 780 895 731 164 783 
Samenkracht en burgerparticipatie 1.302 1.391 1.391 1.242 149 1.289 
Wijkteam Lariks 2.803 2.968 3.068 3.054 14 2.887 
Inkomensregelingen 867 1.531 1.743 1.603 140 1.564 
Begeleide participatie 1.809 1.692 1.670 1.552 118 1.583 
Arbeidsparticipatie 322 242 341 258 83 308 
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 763 760 418 489 -71 696 
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.585 4.513 4.691 4.462 229 4.659 
Maatwerkdienstverlening 18- 5.414 5.330 6.278 6.748 -470 6.463 
Geëscaleerde zorg 18+ 64 14 130 65 65 107 
Geëscaleerde zorg 18- 1.204 971 1.383 1.283 100 1.177 
Volksgezondheid 1.076 1.184 1.269 1.237 32 1.170 
Reserveboekingen Domein 
Samenleving -461 -223 -1.450 -1.241 -209 -84 

             
Totaal 21.621 22.549 23.202 22.745 457* 24.004 

Tabel 1: Financieel Overzicht Sociaal Domein Breed 2020/2021/2022 

*In dit resultaat zit een bedrag van € 136.000 (met name CUP middelen, lokale omroep en Fonds Samenlevingsinitiatieven) aan 
incidentele middelen welke via de resultaatbestemming worden meegenomen naar 2022 
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Figuur 1: Financieel overzicht 2021 (€ * 1.000,-) 

 
Figuur 2: Financieel overzicht 2021 (€ * 1.000,-) 



42 
 

Zorgkosten (ZIN) Rekening 
2019 

Rekening 
2020 

2019-2020 % Rekening 2021 Saldo 2020-2021 % 

Jeugdzorg 5.889 6.180 -4,94% 7.363 -1.183 -19,14% 

WMO nieuw 1.800 1.851 -2,84% 1.786 65 3,50% 

WMO oud, onderdeel HH 1.287 1.824 -41,74% 1.935 -111 -6,06% 

WMO oud, onderdeel 
WRV 622 566 8,92% 413 153 26,99% 

Totaal 9.597 10.421 -8,58% 11.497 -1.076 -10,32% 

 

 

5.2 Analyse en toelichting 

Het financieel jaaroverzicht 2021 in dit hoofdstuk geeft 
inzicht in de brede begroting binnen het Sociaal 
Domein. Het gaat hierbij niet alleen om zorg- en 
uitvoeringskosten Wmo en Jeugd, maar ook om kosten 
voor Werk en Inkomen, Cultuur en Onderwijs. 
 
In de tabel is te zien dat we het jaar 2021 afronden met 
een positief resultaat van 457K.  Daarbij is het wel zo,  
dat dit is na gewijzigde begroting. Het resultaat ten 
opzichte van de door de raad in november 2020 
vastgestelde begroting bedraagt -/- 196K nadelig. 
Kijken we naar 2020 dan zijn de uitgaven binnen dit 
domein toegenomen met ruim € 1,1 miljoen (5%). 
 
We zien vooral dat de zorgkosten (jeugdhulp en Wmo) 
binnen het Sociaal Domein sterk blijven stijgen. De in 
2019 en 2021  gerealiseerde afvlakking zet in 2021 
helaas niet door. De zorgkosten Sociaal Domein breed 
stegen in 2021 met 10,3% ten opzichte van 2020 (vorig 
jaar 8,6%). Daarbinnen valt op dat met name de kosten 
voor de Jeugdzorg, die vanaf 2015 door het Rijk aan de 
gemeenten zijn door-gedecentraliseerd, sterk stijgen: 
19% ten opzichte van een stijging van 5% in 2020. Uit 
hoofdstuk vier blijkt al dat er vanwege de 
verschillende invloeden van vele factoren niet per 
definitie één aanleiding is aan te wijzen voor deze 
kostenstijging.   
 
Voor de WMO Huishoudelijke Hulp zien we wel een 
afvlakking in de kostenstijging (van 41% naar 6%) De 
afvlakking wordt veroorzaakt door het afnemen van de 
aanzuigende werking op dit product als gevolg van de 
invoering  van het WMO abonnementstarief in 

2019/2020. De andere WMO onderdelen laten een 
daling zien in het kostenniveau ten opzichte van het 
voorgaande jaar. 
 
De taakvelden binnen de begroting waarop een 
positief resultaat is behaald betreffen met name 
Onderwijs (leerlingenvervoer), Cultuur, Samenkracht 
en burgerparticipatie, Inkomensregelingen en 
participatie.  
 
De ontwikkelingen in het brede sociaal domein blijven 
onzeker en zijn onvoldoende stabiel. Daardoor is het 
nog steeds lastig om voor dit programma een 
robuuste ramingsgrondslag voor onze 
meerjarenbegroting te maken. Het risicoprofiel voor 
het Sociaal Domein blijft daarmee ongewijzigd hoog.  
 
Op het moment van het vaststellen van het 
begrotingskader voor de komende jaren moet worden 
geanticipeerd op de mei- en septembercirculaire in 
relatie tot de eigen jaarrekening van het voorgaande 
jaar en de prognoses voor de rest van het lopende 
dienstjaar.  
Vanuit het Rijk is er daarbij o.a. veel onzekerheid over: 
→ de door te voeren nieuwe verdeelmodellen 
 voor Jeugd en WMO en de daarmee gepaard 
 gaande nadelige herverdeeleffecten 
→ het al dan niet doorgaan van de aanvullende 
 bezuinigingen op de Jeugdzorg (500 mln. 
 structureel). 
→  De mogelijke consequenties van de 
 afschaffing van het WMO abonnementstarief 
→ Het voldoende compenseren van de loon- en 
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 prijsstijgingen binnen het Sociaal Domein  
  
Naast de uitgaven stonden en staan daarmee dus ook 
de inkomsten onder de druk door landelijke 
maatregelen en onzekerheden. Daarbij ontstaat 
bovendien mogelijk een versterkt beeld over 
zogenaamde voor- of nadeelgemeenten. Deze beide 
ontwikkelingen maken verschillen tussen gemeenten 
onderling duidelijker zichtbaar.  
 
Meerjaren-effect 

Het rekeningresultaat 2021 Domein Samenleving voor 
bestemming bedraagt € 666.000 voordelig. Het 
resultaat na bestemming bedraag € 457.000.  
In dit resultaat zit een bedrag van € 136.000 (met name 
CUP middelen, bijdrage lokale omroep en Fonds 
Samenlevingsinitiatieven) aan incidentele middelen 
welke via de resultaatbestemming worden 
meegenomen naar 2022. 
 
In de meerjarenbegroting zijn we, op basis van de 
eerder vastgestelde kadernota, uitgegaan van een 
scenario waarbij de zorgkosten in 2021 stijgen met 
5,2% en vervolgens afvlakken naar 3,5% in de 
daaropvolgende jaren. Met de toename van 
zorgkosten in 2021 constateren we dat de 
betaalbaarheid van de zorg nog sterker onder druk 
komt te staan. Als er geen ombuiging in de kosten kan 
worden gerealiseerd en de trend 2021 zich doorzet, 
biedt het huidige budgettaire kader van onze 
meerjarenbegroting op deze onderdelen onvoldoende 
ruimte. 
 
Het saldo in de reserve Sociaal Domein bedraagt per 
31-12-2021 € 828.000. De reserve kan worden 
aangewend voor het tijdelijk opvangen van fluctuaties 
in de zorgkosten. Voor 2021 kan het tekort op de 
zorgkosten worden opgevangen binnen de totale 
begroting van het Sociaal Domein.  
 
Bij de vaststelling van het regeerakkoord heeft het 
kabinet extra middelen beschikbaar gesteld  voor de 
Jeugdzorg. Deze middelen zullen de komende jaren 
volledig moeten worden aangewend om de al 
bestaande knelpunten binnen het sociaal Domein op 
te kunnen vangen. Daarbij zullen deze middelen door 

aanvullende bezuinigingen van het Rijk op termijn 
sterk teruglopen op basis van de middels een 
hervormingsagenda jeugd door te voeren taakstelling.  
De gemeenten zijn het niet eens met deze bezuiniging 
op de jeugdzorg en hebben de samenwerking met het 
Rijk op dit vlak opgeschort.  
 
Ook regionaal en Lokaal zijn er ontwikkelingen in gang 
gezet die financiële impact zullen hebben op de 
meerjarenbegroting van het Sociaal Domein. Zo loopt 
er een inkooptraject voor de regionale zorg waarbij 
een groot deel vanaf 2023 opnieuw wordt aanbesteed.  
Lokaal wordt ingezet op versterking van de Sociale 
Basis Infrastructuur en de transformatieopgaven. Deze 
zullen op termijn moeten leiden tot lagere zorgkosten.  
Daarbij moet aanvullend worden geïnvesteerd in het 
Sociaal Team Lariks, waarbij meer cliënten direct en 
actief worden begeleid in plaats van met een 
beschikking worden doorverwezen naar duurdere 
zorgvormen. 
 
De verwachte financiële effecten van bovengenoemde  
ontwikkelingen zullen worden betrokken bij de 
kaderstelling voor de begroting 2023 en verder. 
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