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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 2020.

De opbouw van dit monitoringsinstrument is 

anders dan in voorgaande jaren. Begin dit jaar 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. 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 2020.

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 2020. 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 – Grip op de uitvoering: 

Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk rapporteren we over een 

aantal ontwikkelingen in de uitvoering van 

ons beleid, die van grote invloed zijn. Dit 

betreft o.a. ontwikkelingen bij Lariks, Breed 

Spectrum aanbieders en Covid-19.

Rondom Covid geven we kort aan welke 

ontwikkelingen we in het jaar 2020 hebben 

gezien. Het gesprek over effecten van deze 

crisis op de langere termijn, zal op een 

andere plek worden gevoerd dan in deze 

jaarrapportage.

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 2020 hebben gedaan 

naar ervaringen en tevredenheid van 

cliënten.

 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 2020. Bij de diverse 

onderdelen binnen Wmo, Jeugd en Werk en 

Inkomen, hebben we korte tekstuele 

toelichtingen opgenomen. Hiermee geven we 

inzicht in de algemene trends en opvallende 

ontwikkelingen.
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 Hoofdstuk 5 – Financiën

In dit hoofdstuk bieden we een overzicht van 

de financiële stand van zaken van het jaar 

2020. 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. 

Daarvoor ontwikkelen we een integrale 

Leusdense agenda.

Inzet

 Het ontwikkelen van de Inclusieagenda is 

afgerond. In november is Kleurrijk Leusden, 

onze lokale inclusie agenda 2020-2022, door 

de raad vastgesteld. De agenda is opgesteld 

in samenwerking met formele en informele 

groepen, inwoners en ervaringsdeskundigen.

 We zijn gestart met het uitvoeren van het 

uitvoeringsprogramma. Zo is in het 

Presidium, in overleg met 

ervaringsdeskundigen, advies uitgebracht 

over het toegankelijker maken van 

gemeentelijke bijeenkomsten. Daarnaast zijn 

de voorbereidingen getroffen voor een nul-

meting in het tweede kwartaal van 2021: 

welke thema’s vinden inwoners het meest 

belangrijk en welk probleem ervaren 

inwoners specifiek? Het schouwen van de 

openbare ruimte op toegankelijkheid is door 

Corona nog niet mogelijk geweest. Ook 

hebben we om deze reden het onderzoek 

naar vervoersbehoeftes uitgesteld.

 Wat het vraagstuk van passende woningen 

betreft, is met aanbieders verkend wat nodig 

is voor mensen met een psychische 

beperking. Hierbij wordt een koppeling 

gemaakt met de sluitende aanpak verwarde 

personen. Ook is gewerkt aan een betere 

uitstroom van cliënten vanuit Beschermd 

Wonen naar een woning in Leusden. Door 

gemeente, Lariks en WSL is een werkwijze 

‘urgente woonvraag’ ontwikkeld om mensen 

met  een acuut probleem die tussen wal en 

schip dreigen te vallen, te kunnen helpen.

Effect

Het resultaat van de samenwerking met 

verschillende partners is een gedegen lokale 

Inclusieagenda met een concreet 

uitvoeringsprogramma. Daarmee hebben we in 

dit brede thema focus aan kunnen brengen. 

Specifiek het onderwerp discriminatie hebben we 

beter in beeld gekregen, en er is een mooie start 

gemaakt met het opbouwen van een netwerk 

van betrokkenen. Er is een beter beeld van de 

woonbehoefte van mensen met een beperking, 

wat een goede basis is voor vervolgstappen. 

Door de nulmeting op dit thema worden onze 

prioriteiten scherper en de resultaten beter 

meetbaar.   
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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 

binnen het samenlevingsakkoord Samen 

Sterk.

Inzet

 Direct aan het begin van de coronaperiode 

kwam het Platform Leusden voor Elkaar tot 

stand. In het Platform werken veel informele 

en formele partners samen. Eén van de 

doelen is het beperken van eenzaamheid. 

Het platform zorgt voor korte lijnen tussen de 

partners en heeft een signalerende en 

actiegerichte insteek. Zo zijn met een 

belactie kwetsbare inwoners gebeld om in 

gesprek te gaan. Daarnaast zijn 

zorgverleners en medewerkers van thuiszorg 

extra op eenzaamheid gaan letten. Het 

Platform is een belangrijke rol gaan innemen 

in de aanpak van het samenlevingsakkoord 

Samen Sterk.

 In veel wijken is extra betrokkenheid en actie 

ontstaan. Onder andere LeusdenZet, 

Buurkracht Alandsbeek en DAVA hebben 

contactmomenten uitgebreid of zorgden voor 

één op één contact met inwoners uit de wijk.

Buurkracht Alandsbeek diende als proeftuin 

om manieren te vinden om eenzaamheid te 

bestrijden.

 Ook heeft de wijkvereniging inloopochtenden 

georganiseerd voor mantelzorgers. De 

mantelzorgers zijn nu bekend bij de 

wijkverenigingen door het ophalen van een 

goodiebag tijdens de dag van de mantelzorg.

Vanuit de experimenten van In voor 

Mantelzorg, een project in opdracht van VWS 

om mantelzorgers te ondersteunen, is 

wijkvereniging De Deel aan de slag gegaan 

met het werven van buurtcontactpersonen, 

die vanuit Samen Sterk getraind gaan 

worden.

In totaal zijn zo’n 320 mantelzorgers bereikt 

door actief te bellen of te interviewen. Het 

online artikel over mantelzorg is door 600 

mensen gelezen.

 Voorzieningen voor dagbesteding, zoals de 

Bron, moesten tijdelijk sluiten. Zij hebben in 

de Coronaperiode in plaats daarvan één-op-

één contact met de inwoners gehouden.

De Huiskamer van Leusden heeft de eigen 

beschikbaarheid uitgebreid om extra 

hulpvragen aan te kunnen en is een centrale 

rol gaan spelen in het Platform Leusden voor 

Elkaar, om informele en formele zorg met 

elkaar te verbinden. In 2020 heeft de 

Huiskamer 132 hulpvragen gehad, waarvan 

40 coronagerelateerd.

LeusdenFit heeft via de beweegmakelaar 

diverse activiteiten aangeboden, juist ook 

voor kwetsbare groepen.

 Daarnaast hebben we de start van Welzijn op 

Recept voorbereid. Daarmee kunnen 

huisartsen en eerstelijns zorgverleners 

mensen met psycho-sociale klachten gericht 

verwijzen naar welzijnsactiviteiten en 

laagdrempelige ondersteuning.
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Koffie, activiteiten en ontmoeting in de Bron, 

voor corona (foto: GSG Guido de Brès)

Effect

Eenzaamheid is het woord van 2020 geworden. 

Als gevolg van corona kwam het onderwerp op 

de kaart te staan en kwamen mensen in actie. 

Eenzaamheid is beter bespreekbaar en mag 

ervaren worden. De samenleving lijkt zich 

bewuster van de individuele rol om meer naar de 

ander om te kijken en in gesprek te gaan. Op 

deze landelijke ontwikkelingen mochten we met 

onze aanpak aansluiten.

Groepsactiviteit in de zomer 

(Bron: Buurkracht Alandsbeek)

We hebben lessen geleerd, zoals over de centrale 

rol die wijken en wijkverenigingen kunnen 

hebben in het bieden van ontmoeting dichtbij 

mensen.

Daarnaast werd nog beter zichtbaar hoe 

belangrijk een dagelijkse structuur en 

dagbesteding is, ook in het tegengaan van 

eenzaamheid. En de signalen van eenzaamheid 

hebben we beter in beeld kunnen krijgen. De 
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extra inzichten en ervaringen zorgen voor een 

scherpere focus en slimmere keuzes in onze 

aanpak.

Onze oorspronkelijke ambitie om het percentage 

inwoners dat zich eenzaam voelt te verlagen, is 

door corona in een ander licht komen te staan. 

De cijfers van de GGDrU, die aangeven hoe we er 

in Leusden voor staan wat betreft eenzaamheid 

onder volwassenen en jongeren, verschijnen in 

de tweede helft van 2021.

 

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 we voor een groot deel 

samen met onze partners binnen het 

samenlevingsakkoord Naar een nieuw 

perspectief op jeugd(hulp).

Inzet

 We hebben ons huidige aanbod van 

voorliggende voorzieningen voor ouders en 

kinderen tegen het licht gehouden. De 

conclusie is dat er een goede basis aan 

voorliggende voorzieningen is. Er is een 

divers aanbod aan trainingen, 

laagdrempelige ondersteuning en 

mogelijkheden voor ontmoeting.

 Op een aantal vlakken zagen we 

mogelijkheden voor verbetering, op basis van 

de behoefte bij kinderen en ouders. Daarom 

is het aanbod versterkt. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor trajecten waarin een gezin 

een ander gezin ondersteunt (Homies) en 

een training voor jongeren van 13 t/m 17 jaar 

gericht op het ontwikkelen van de eigen 

identiteit, kracht en sociale vaardigheden 

(Get Stronger). Daarnaast is de 

ondersteuning voor pleeg- en gezinsouders 

(Gezinsparaplu) versterkt en wordt hierin 

intensiever samengewerkt met de Breed 

Spectrum Aanbieders.

 Daarnaast zijn we gestart met het 

onderzoeken vam welk aanbod geschikt is 

voor het versterken van relaties van 

ouders/voor ouders ter preventie van 

echtscheiding. Ook zijn we een coalitie 

Kansrijke Start gestart met lokale 

professionals (Lariks, verloskundige, 

Kinderopvang, GGD, POH JGGZ). Kansrijke 

Start richt zich op de eerste cruciale 1000 

dagen van een kind. We onderzoeken met 

elkaar waarvoor we de Impulsmiddelen 

Kansrijke Start willen inzetten, een 

mogelijkheid is inzet van Stevig Ouderschap 

waarbij een jeugdverpleegkundige van de 

GGD ouders met een pasgeboren baby extra 

ondersteuning biedt.

 VOOM Leusden (Vrijwilligers Ondersteuning 

Op Maat) zijn verschillende 

vrijwilligersorganisaties- projecten die hulp 

bieden aan volwassenen en gezinnen.  De 

partners zijn meer intensief gaan 

samenwerken om een sluitend aanbod te 
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creëren. De partners zijn: Voorleesexpress, 

Homies van stichting Present, Gezinsparaplu, 

Taalmaatjes, Maatjesproject van Lariks, 

Zonnebloem, Home-Start van Humanitas.

 Door het jongerenwerk is geïnvesteerd in 

bestaande activiteiten en preventief aanbod 

van trainingen en ontmoetingsgroepen voor 

de jeugd. De jongerenwerkers van Lariks 

hebben trainingen gegeven en samen met 

Fort33 Cultuurpodium, scholen in de Kunst en 

de buurtsportcoaches gewerkt aan het 

neerzetten van een algemene voorziening 

voor de jeugd op en rondom de locatie 

Fort33.  Daarnaast is met een subsidie Jeugd 

aan Zet ingezet op extra activiteiten voor en 

door de jeugd tijdens de coronaperiode. 

Zoals de crossbaan, de outdoor stormbaan 

en lasergamen.

Initiatief voor crossbaan, vanuit jongeren, 

buurtsportcoaches, Fort33 en vrijwilligers 

(Bron: gemeente)

 We hebben extra ingezet op goede 

communicatie over de voorliggende 

voorzieningen. We hebben het aanbod op 

diverse manieren onder de aandacht 

gebracht van ouders, professionals en 

vrijwilligers.

 De samenwerking met en tussen partners als 

Lariks, scholen, kinderopvang, GGD en 

huisartsen, heeft een vlucht genomen door 

de activiteiten die nodig waren als gevolg 

van corona. Samen hebben zij tijdens de 

coronaperiode vorm gegeven aan 

noodopvang voor kwetsbare jeugd en de 

acute huisartsen- en GGD zorg.

Sporten voor basisschoolleerlingen, vanuit 

SportExperience en SNO Leusden (Bron: 

gemeente)

 Daarnaast hebben we gewerkt aan het 

herzien van het convenant Jeugdhulp in het 

Onderwijs, waarin samenwerkingsafspraken 

staan tussen onderwijs, 

Samenwerkingsverband de Eem en 

gemeente. Het convenant is gericht op de 

leeftijd 4 tot 12 jaar.

 Dit wordt uitgebreid met afspraken voor de 

jeugd van -9 maanden tot 4 jaar, met 

kinderopvang, GGD, verloskundigen en 

praktijkondersteuners. De afstemming over 

samenwerking en vragen over zorgroutes 

van kinderen van -9 maanden tot 12 jaar is 

onderdeel van de reguliere overleggen. 

Lariks is aanwezig op scholen en huisartsen 

hebben bij Lariks een vast contactpersoon. 

 We hebben de toegang tot zorg en 

ondersteuning beter vormgegeven. Bij Lariks 

is de triage versterkt, om te komen tot 

effectieve zorg op de juiste plek. De 

werkzaamheden van de 

Praktijkondersteuners Jeugd bij de huisartsen 

(POH-JGGZ) zijn voortgezet, aangevuld met 

een Specialistisch Ondersteuner huisartsen 

(SOH-JGGZ) die halverwege het jaar is 

gestart. Ook de Poortwachter Dyslexie is 

voortgezet.

 We hebben een lokale inspiratiesessie 

georganiseerd voor partners gericht op 

normaliseren in de praktijk.

Effect

De situatie rondom corona heeft de 

samenwerking tussen partijen versterkt. We zijn 

blij dat activiteiten en ondersteuning voor 

jongeren en hun ouders zoveel mogelijk zijn 

doorgegaan.

Door het corona jaar heeft er veel nadruk 

gelegen op de samenwerking met het onderwijs 
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en de kinderopvang om de continuiteit van het 

onderwijs en focus op kwetsbare kinderen in te 

richten.

Er is noodopvang gerealiseerd, de kwetsbare 

jeugd is zo goed mogelijk in kaart gebracht en 

ondersteund waar nodig en voor- en 

vroegschoolse educatie kende geen wachtlijsten. 

Vrijwilligersorganisaties voor de jeugd zijn beter 

op de kaart gezet. Door Lariks, de POH’s JGGZ, 

SOH JGGZ en poortwachtersfunctie Dyslexie zijn 

er vragen afgevangen en is deels inzet van 

(zwaardere) jeugdzorg voorkomen. Door inzet 

van 

het onderwijs en het Samenwerkingsverband de 

Eem hebben meer leerlingen thuisnabij onderwijs 

kunnen krijgen. 

De ambitie om het percentage jongeren tot 18 

jaar dat in Leusden jeugdhulp heeft te laten 

dalen, is deels zichtbaar geworden. We streefden 

ernaar het percentage van 11,4% in 2018 terug 

te laten zakken naar 10,8% (percentage uit 2016, 

bron: waarstaatjegemeente.nl). 

Het percentage van 2019 betreft 10,9%, wat 

inderdaad een afname betekent. Landelijk is in 

2019 nog wel een verdere stijging te zien. Het 

percentage van 2020 is nog niet bekend. In 2020 

zien we echter in ons eigen Dashboard ook dat 

de trajecten per jeugdige weliswaar gemiddeld 

langer duren, maar dat de instroom van jongeren 

in de jeugdhulp afvlakt.

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

 Ondanks de situatie rondom Corona en de 

impact daarvan op werkgevers, liepen 

contacten vanuit het samenlevingsakkoord 

door. Er is gekozen voor een concrete en 

persoonlijke aanpak voor het verbinden van 

CV’s en vacatures. Dit is een gerichte 

afspraak die energie geeft en kansen biedt. 

Nieuwe initiatieven werden lokaal onder de 

vlag van Leusden Werkt Samen naar buiten 

gebracht. Verdere kansen worden gezien in 

het betrekken van meer werkgevers.

 Vanuit het regionaal actieplan Perspectief op 

werk, waarvoor onze regio 1 miljoen euro 

subsidie per jaar voor de duur van twee jaar 

heeft gekregen, worden de acties uitgevoerd. 

Dit zijn verbeteracties op het gebied van 

Bustoer Leusden Werkt Samen door Leusden 

in samenwerking met Werkgevers 

Servicepunt 

(Bron: WSP regio Amersfoort)

oriëntatietrajecten, scholen en certificeren op 

de werkvloer, het verbeteren van de 

werkgeversdienstverlening en duurzame 

plaatsingen. 
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 Om juist in deze tijd van corona mensen aan 

een baan te helpen worden er vanuit 

Perspectief op Werk extra maatregelen 

genomen. De projecten binnen dit thema 

spelen in op de huidige situatie waarin er een 

grotere instroom is in de WW en bijstand van 

mensen met een kortere afstand tot de 

arbeidsmarkt. Door ook voor deze groep 

extra inspanningen te doen voor een snelle 

en effectieve matching, zorgen we ervoor dat 

er binnen de reguliere dienstverlening 

voldoende ruimte blijft voor de groep met 

een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

 Gemeenten, het UWV, werkgevers- en 

werknemersorganisaties, SBB en 

onderwijsinstellingen zijn nog nauwer gaan 

samenwerken in een mobiliteitsteam om 

mensen die geraakt zijn door de coronacrisis 

snel weer op weg te helpen. 

 Naast de nieuwe ontwikkelingen loopt de 

trajectbegeleiding voor werkzoekenden door. 

Daarbij is het gebruik van 

loonkostensubsidie, voor werkgevers die een 

werknemer met een bepaalde 

arbeidsbeperking in dienst nemen, 

toegenomen.

 De voorbereidingen voor de nieuwe wet 

Inburgering zijn van start gegaan. Met de 

nieuwe wet heeft de gemeente de 

verantwoordelijkheid om een compleet 

inburgeringsaanbod samen te stellen. De 

beleidsnotitie ‘Inburgeren in Leusden’ is in 

december door het college vastgesteld. We 

willen statushouders succesvol laten 

inburgeren, met oog voor de Leusdense 

samenleving die hen kansen biedt en 

waarvan zij deel uit gaan maken. 

 Inmiddels is in overleg met de sociale dienst 

in Amersfoort het aantal klantmanagers voor 

inwoners van Leusden teruggebracht. Dit 

zorgt voor kortere lijntjes tussen 

klantmanagers en consulenten in Leusden, 

en versterkt de kennis van Leusden bij de 

klantmanagers. Het lokaal werken door 

klantmanagers vanuit het Huis van Leusden 

is door corona uitgesteld.

Effect

Door de contacten vanuit het 

samenlevingsakkoord Samen Sterk zijn inmiddels 

17 mensen aan een baan gekomen bij 

werkgevers in Leusden. Alle partners zijn 

onverminderd bereid samen te werken voor 

inwoners in de bijstand, die dit in deze tijd 

misschien nog wel meer kunnen gebruiken.

Wat de ambitie betreft om in 3 jaar in totaal 100 

mensen aan een baan te helpen, door de 

‘reguliere’ uitvoering van arbeidsintegratie én dit 

akkoord, lopen we goed op schema. In de tweede 

helft van 2019 zijn in totaal 43 inwoners aan een 

baan gekomen, in het jaar 2020 ging het in totaal 

nog eens om 43 mensen. 

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

 Door corona en de landelijk genomen 

maatregelen, hebben mensen hun inkomen 

zien dalen of wegvallen. De overheid heeft 

meerdere steunpakketten ontwikkeld om 

ondernemers te ondersteunen, die we via onze 

sociale dienst hebben uitgevoerd.

 Het Geldloket in Leusden en Amersfoort is 

voortgezet en is in deze tijden van financiële 

onzekerheid een goed aanspreekpunt 
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geweest. Het Geldloket is aanvullend aan het 

werk gegaan om mee te denken met 

ondernemers en zzp-ers regionaal. 

 De voorbereidingen voor de nieuwe wet 

Schuldhulpverlening per 1 januari 2021 zijn 

uitgevoerd. Daarin hebben gemeenten een 

grotere rol gekregen in de vroegsignalering 

van schulden.  Door aan te sluiten bij het 

Landelijk convenant Vroegsignalering 

ontvangen we meldingen van diverse partners 

wanneer iemand een betalingsachterstand 

heeft. Die meldingen volgen we op. 

 In het begin van het jaar is het Kindpakket 

beschikbaar gekomen: minimaregelingen voor 

kinderen in gezinnen met een inkomen tot 

130% of in gezinnen die een traject volgen in 

het kader van de schuldhulpverlening. Het 

kindpakket bestaat uit een kledingbon, 

bijdrage in schoolkosten voor brugklassers, 

een Meedoen-bijdrage voor scholieren in de 

bovenbouw, een bijdrage voor 

huiswerkbegeleiding en een bijdrage in kosten 

van luiers.

 Vanaf eind 2020 is de minimacoach in positie 

gebracht om gedupeerden van de 

toeslagenaffaire te ondersteunen met 

hulpvragen.  Begin 2021 hebben we de eerste 

namen van de belastingdienst mogen 

ontvangen. 7 personen worden inmiddels 

geholpen door de minimacoach., 

Effect

In de coronaperiode hebben we (financiële) 

ondersteuning kunnen bieden. Door corona is de 

gemeente beter zichtbaar geworden als partner 

voor financiële hulp. Met name bij ZZP-ers zijn we 

nu beter in beeld. Van het nieuwe Kindpakket is 

goed gebruik gemaakt, ook door mensen die niet 

al in beeld waren bij de gemeente vanuit 

bijvoorbeeld een (bijstands)uitkering. Dit lijkt 

daarmee bij te dragen aan het beperken van een 

deel van de verbórgen armoede.

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. 

Het Geldloket werd de laatste twee jaar duidelijk 

vaker benaderd, net als de Sociaal Juridische 

dienstverlening, en de formulierenhulp van SMS. 

Het beroep op schuldhulpverlening is deze jaren 

redelijk stabiel gebleven. 

We zien een duidelijke stijging in het gebruik van 

bijzondere bijstand. Het gebruik van de regeling 

voor chronisch zieken en beperkten is redelijk 

stabiel. Het gebruik van de collectieve 

zorgverzekering voor minima is licht gedaald, als 

gevolg van de overstap naar DSW – de 

verwachting is dat het aantal richting 2021 weer 

min of meer gelijk is als in voorgaande jaren.

Meer informatie over het aantal 

contactmomenten en het daadwerkelijke gebruik 

van regelingen – in relatie tot onze ambitie - is te 

vinden in het dashboard onderaan dit hoofdstuk.

Campagne voor bekendheid regelingen (Bron: 

gemeente)

Het nieuwe Kindpakket is goed gevonden. In 

2020 zijn er 232 fashioncheques uitgegeven, 14 

keer is bijgedragen aan schoolspullen, er zijn 22 

beschikkingen afgegeven voor de meedoen 

bijdrage, 2 beschikkingen voor 

huiswerkbegeleiding, 32 beschikkingen voor de 

luierbijdrage. Ook is er een bijdrage geleverd aan 

chromebooks voor thuisonderwijs.
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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 

nam halverwege het jaar als gevolg van 

corona flink toe. Binnen onze sluitende 

aanpak, waar we al een aantal jaar mee 

werken, konden we de toename in principe 

opvangen. Naast de enkelvoudige 

problematiek kwam er echter ook veel 

complexe, meervoudige problematiek naar 

boven. Dit vereist heel veel inzet van alle 

partijen. We zien daarbij ook dat de druk op 

zorginstellingen is toegenomen.

 Gezien de stijging en toegenomen 

complexiteit zijn er veel intensieve contacten 

met buurt en buren geweest, vanuit een 

samenwerking van politie, gemeente en 

Lariks. Binnen de Persoons Gerichte Aanpak 

(PGA) zijn we veel vaker met betrokkenen om 

tafel gegaan. Dit leidt soms wel, soms niet 

tot een oplossing die alle partijen tevreden 

stelt.

 Het Meldpunt Bezorgd, waar inwoners 

melding kunnen doen van (dreigend) gevaar, 

of advies kunnen inwinnen over het omgaan 

met iemand met verward gedrag, is 

uitgebreid met de doelgroepen vanuit de Wet 

Verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang. Het 

meldpunt wordt goed door inwoners 

gevonden.

 Voor inwoners die uit een zorginstantie 

terugkeren in Leusden, is een passende 

woning vaak een probleem. Met de WSL zijn 

werkafspraken gemaakt om zo goed mogelijk 

om te gaan met het vinden van een 

passende woning.

 We willen de betrokkenheid van cliënten 

versterken bij de sluitende aanpak. In 

gesprek met cliëntenraad, is het advies 

overgenomen om in plaats daarvan 

betrokkenheid van een ervaringsdeskundige 

in te zetten. In toekomstige bijeenkomsten 

zal deze een rol krijgen.

Effect

De ambitie om het aantal meldingen bij politie en 

het aantal PGA’s te laten dalen, is door corona in 

een ander licht komen te staan.

Het aantal meldingen bij politie is toegenomen, 

van 103 in 2018 naar 158 in 2020 (t/m oktober). 

Dit geldt ook voor het aantal Persoonsgebonden 

aanpakken, van 11 in 2018 naar 16 in 2020. Een 

deel hiervan is een duidelijk effect geweest van 

de situatie rondom corona

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 
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naar het keurmerk dementievriendelijke 

gemeente (keurmerk Alzheimer Nederland).

Inzet

 Een groep van lokale en regionale partners 

heeft samen met de gemeente een 

Kennisplatform gevormd. We hebben daarin 

onderzocht wat nodig is om te komen tot een 

dementievriendelijke gemeente. Het 

gezamenlijke plan van aanpak is in 

september vastgesteld.

 We zijn aan de slag met de vier thema’s uit 

het plan: bewustwording en het vergroten 

van kennis; passende zorg en ondersteuning 

aan mensen met dementie; veilig en 

kwalitatieve woonomgeving; ondersteuning 

aan mantelzorgers.

Gesprek vanuit ‘In voor Mantelzorg’ 

(Bron: fotograaf Ernst Jilderda)

 De eerste concrete acties zijn uitgevoerd. 

Medewerkers van het KCC zijn getraind om 

dementie te signaleren. We zijn aangesloten 

bij het regionaal netwerk dementie, wat 

bijdraagt aan een sluitende keten. Het 

contact met casemanagers dementie is 

aangehaald. Via een regionale website met 

lokale invulling kunnen professionals met één 

klik op de knop een casemanager aanvragen. 

 Ontmoeting voor mensen met (beginnend) 

geheugenverlies bleef ten tijde van corona 

mogelijk. Vanuit De Bron zijn mensen actief 

gebeld of is er één-op-één gewandeld of 

koffie gedronken. De Bronnendag voor 

mensen met beginnend geheugenverlies, 

met als doel het monitoren van hun situatie 

en het bieden van eigen tijd aan de 

mantelzorger, vindt op een later moment 

plaats. DAVA heeft het op zich genomen 

ontmoeting te verzorgen, ook voor mensen 

met geheugenverlies.

 Leusden is één van de elf gemeenten die, in 

opdracht van VWS, aan de slag is gegaan 

met het project In voor Mantelzorg, om de 

ondersteuning aan mantelzorgers te 

verbeteren.

 Het thema veilige woonomgeving is 

onderdeel van de regulier georganiseerde 

bijeenkomsten voor ouderen, georganiseerd 

door Lariks. Lariks geeft voorlichting aan alle 

75 plussers met specifieke aandacht voor 

veilig en levensbestendig wonen.

Effect

Als gemeente hebben we begin 2021 het 

keurmerk Dementievriendelijk Leusden van 

Alzheimer Nederland ontvangen. Daarnaast 

hebben het Kennisplatform en de projectgroep In 

voor Mantelzorg gezorgd voor een enthousiaste 

betrokkenheid bij dit thema. 

Dit heeft ook geleid tot meer kennis, over 

bijvoorbeeld de behoeften van mantelzorgers en 

het bereiken van mantelzorgers. Zij worden 

voortaan door Lariks actief benaderd, en ook het 

belang van wijkverenigingen is duidelijk 

gebleken. Met de eerstelijnszorg zijn kortere 

lijnen ontstaan.
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Ontvangst van het Keurmerk Dementie 

(Bron: gemeente)
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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

 De gegevensoverdracht vanuit de 

zorgadministratie hebben we sterk verbeterd. 

Sinds het voorjaar is het mogelijk om de data 

bijna real-time te synchroniseren naar onze 

eigen BI-tool (business intelligence). 

Daardoor hebben we dagelijks de 

beschikking over data die up-to-date is, zoals 

verwerkt door de zorgadministratie. Met het 

inrichten van deze tool is de informatie ook 

op een hoger detailniveau beschikbaar.

 We hebben een Dashboard ingericht, om de 

relevante informatie over de zorgkosten en 

zorgontwikkeling toegankelijk te maken. 

Vanuit dit Dashboard kunnen we specifieke 

rapportages opstellen voor bijvoorbeeld de 

adviseurs, medewerkers van Lariks en het 

college. Het Dashboard is ook de basis voor 

het hoofdstuk met kwantitatieve informatie 

in deze raadsrapportage.

 We willen de data niet alleen voor monitoring 

gebruiken, maar ook voor meer data-

gestuurde beleidsontwikkeling. Dit laatste is 

nog niet interdisciplinair en structureel van 

de grond gekomen. Dit is wel op onderdelen 

gebeurd, waarbij we op basis van de data 

scherper inzicht kregen in specifieke 

ontwikkelingen. Voorbeelden zijn (het 

abonnementstarief en) Hulp bij het 

Huishouden, SOH/POH en dagbesteding. We 

willen deze manier van werken verder 

ontwikkelen.

 Op basis van onze data hebben we verder 

gewerkt aan het opstellen van eigen 

prognoses voor zorgkosten Wmo en Jeugd, 

parellel aan de prognoses die de gemeente 

Amersfoort voor de regio opstelt. Het 

opstellen van prognoses, en de verbetering 

hiervan, blijft een continu leerproces. De 

werkwijze is dan ook nog erg 

arbeidsintensief. Maar de lessen die we 

hebben geleerd, hebben gezorgd voor een 

aanscherping van onze prognoses.

 De opgave rondom monitoring en informatie-

management vraagt om specifieke 

capaciteiten. Er is volop ingezet op de 

werving van een informatiespecialist Sociaal 

Domein, die in deze tijden niet zomaar te 

vinden is. Dit heeft uiteindelijk in 2021 wel 

tot een goed resultaat geleid.

Effect

Een zichtbaar effect van onze inzet is het 

Dashboard, waarin we zelf ons zorggebruik en 

zorgkosten inzichtelijk kunnen maken. Dit heeft 

gezorgd voor een betere basis voor monitoring, 

verantwoording en prognosticeren. De data is 

‘dichterbij’ en transparanter.

Tegelijkertijd zijn we er nog lang niet. We zullen 

moeten omgaan met beperkingen van registratie 

en variabelen tussen de verschillende systemen. 

We zijn daarnaast ook nog steeds afhankelijk van 

het aanleveren en registreren van gegevens door 

partners uit de zorgketen. Het omgaan met data 

en de bijbehorende onzekerheden blijft een 

leerproces. Dat geldt ook voor de ontwikkeling 

van het datagestuurd werken als basis voor de 

transformatie. 
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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. We 

verwachten structureel een bedrag van € 

420.000 te besparen. Dit doen we met een 

pakket van 6 maatregelen.

Inzet

 Het scannen op de mogelijkheid voor een 

inwoner om gebruik te maken van de Wet 

Langdurige Zorg i.p.v. ondersteuning vanuit 

gemeente, is onderdeel geworden van de 

standaard werkwijze bij Lariks. Datzelfde 

geldt voor de check of iemand op basis van 

het woonplaatsbeginsel zorg van de 

gemeente Leusden of een andere gemeente 

zou moeten ontvangen.

 Er is toegewerkt naar de implementatie van 

een nieuwe invulling van 

accountmanagement in het tweede kwartaal 

van 2021. Daarmee willen we de verbinding 

tussen regionaal en lokaal 

accountmanagement versterken en ons 

richten op opgavegericht samenwerken met 

lokaal relevante zorgaanbieders. Dit betekent 

ook een versterking van onze 

inkoopstrategie.

 De samenwerking met huisartsen is versterkt 

om verdere terugdringing van specialistische 

jeugdzorg mogelijk te maken. De pilot met de 

Praktijkondersteuners Huisartsen (POH) en 

Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) is 

doorgezet en de triage bij Lariks is versterkt.

 We hebben een analyse uitgevoerd van de 

top-25 duurste casussen bij Jeugdzorg en 

Wmo en verwerken de resultaten in de 

lopende werkwijze en structuur bij Lariks.

 We hebben gewerkt aan het door-

ontwikkelen van voorliggende voorzieningen 

en een sterkere inzet daarvan.

 Samen met de regio hebben we afspraken 

gemaakt met zorgaanbieders over 

verwijzingen van huisartsen en 

praktijkondersteuners naar ambulante 

begeleiding jeugd. Als niet is aangegeven 

welk interventieniveau nodig is, is het laagste 

interventieniveau het uitgangspunt.

 Aanvullend op deze maatregelen en naar het 

advies van de VNG, hebben wij 

besluitvorming voorbereid over het 

betrekken van de financiële draagkracht bij 

het toekennen van de maatwerkvoorziening 

Hulp in het Huishouden. Hiermee is in 2021 

gestart.

Effect

Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat wij 

verwachten in 2021 de taakstelling geheel te 

halen. Dit is nog deels afhankelijk van het 

daadwerkelijk uitbetaald krijgen van facturen aan 

andere gemeenten in het kader van het 

woonplaatsbeginsel.

Vanaf 2022 hebben wij de taakstelling voor een 

groot deel ingevuld. Voor een bedrag van € 

113.000 zoeken we nog naar structurele dekking, 

die we met diverse maatregelen willen invullen.

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.
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In dit hoofdstuk van deze rapportage staan per 

thema de effecten in het jaar 2020 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 Lariks

In 2020 heeft Lariks een reorganisatietraject 

doorlopen dat in oktober 2020 formeel is 

afgerond. Gedurende dat traject en in het vervolg 

daarop, is samen met de gemeente (mede op 

basis van een motie van de gemeenteraad in juli 

2020) gestuurd op een voor beide partijen 

effectieve governance en een gezamenlijke 

strategische focus op een verantwoorde 

beheersing van de zorgkosten. Hierbij gaat het 

o.a. om het versterken van triage en het verder 

ontwikkelen van de ingezette koers naar een 

meer normaliserende en zakelijker aanpak bij de 

dienstverlening. Hierbij is, met de gemeente en 

andere ketenpartners, gezocht naar een goede 

balans tussen de kwaliteit van de te verlenen 

zorg en ondersteuning en de daaraan verbonden 

kosten. 

Gewerkt is (en wordt) aan de resultaten: 

 Beleids- en uitvoeringsdoelstellingen nauwer 

aan elkaar verbinden

 Een nieuwe overlegstructuur op uitvoerend, 

tactisch en strategisch niveau

 Het aanpassen van de begrotingssystematiek 

en rapportages aan de hand van opgaven, 

doelen en (bedrijfsvoerings- en beleids)KPI’s.

3.2 Breed Spectrum aanbieders

De breed spectrum aanbieders hebben in 2020 

een ambitieus transformatieplan opgesteld. Er 

zijn risico’s en onzekerheden of de beoogde 

transformatie gerealiseerd kan worden. Alle 

partijen, zowel de gemeenten als de breed 

spectrum aanbieders, hebben het belang van 

een goede monitoring uitgesproken. Er is een 

addendum bij het contract opgesteld, waarin 

aanvullende collectieve afspraken op de 

individuele contracten van de breed spectrum 

aanbieders zijn gemaakt. In dit addendum is 

geregeld dat de aanbieders collectief 

verantwoordelijk zijn voor de boogde 

transformatie en als collectief gaan opereren.

Resultaten die zijn bereikt zijn:

 De breed spectrum aanbieders hebben een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld om 

hun samenwerking juridisch structuur te 

geven. 

 In het derde kwartaal is, nadat alle regionale 

gemeenteraden en besluit hebben genomen 

over het uitvoeren van het transformatieplan, 

het nieuwe programmateam van de breed 

spectrum aanbieders gestart. De 

voorbereidingen op het implementeren van 

ambulante gebiedsteams (februari 2021) zijn 

voorspoedig verlopen.    
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 De focus lag op de invoering van een 

centrale toegang voor de zeven aanbieders, 

de organisatie van ambulante specialistische 

teams (operationeel in februari 2021) en het 

inrichten van de monitoring. Verder is 

concreet afgesproken dat de centrale 

toegang uiterlijk 1 april 2021 functioneel is 

(wat ook daadwerkelijk bereikt is).

 Er is afgesproken dat er ieder kwartaal een 

rapportage op de realisatie van de 

transformatieopgave moet worden overlegd. 

Aan de exacte wijze van monitoring wordt op 

dit moment nog gewerkt c.q. bijgesteld tot 

werkbare resultaten. Dat geldt ook voor de 

nieuwe samenwerkingsafspraken met Lariks. 

Na de feitelijke implementatie (in 2021) 

wordt, waar nodig, nog gewerkt aan de 

samenwerking tussen de diverse teams.

3.3 RISB en voortgang regionaal 
accountmanagement

Net als voorgaande jaren verzorgt het Regionaal 

Inkoop en Subsidie Bureau (gestationeerd in de 

ambtelijke organisatie van Amersfoort) de 

verwerving en contractering van zorg en 

ondersteuning voor Leusden en de andere 

regiogemeenten. De inkoopstrategie is 

afgestemd en vastgesteld in het regionaal 

bestuurlijk overleg. Daarbij is in lijn met de lokale 

kaders - en mede vanuit de wens om waar 

mogelijk sturing op de betaalbaarheid van zorg 

en ondersteuning te versterken - de strategie 

voor de komende jaren vastgesteld. Vooral de 

overschrijdingen op de zogenaamde p*q 

gefinancierde zorgaanbieders werd als zorgelijk 

ervaren. 

De uitgangspunten voor de voorbereiding van de 

aanbesteding(en) zijn als volgt vastgesteld: 

 We hanteren een ontwikkelrichting naar 

vermindering van het aantal zorgaanbieders 

en verschuiving van individuele naar 

collectieve voorzieningen.  

 normalisatie en een inclusieve samenleving 

waarbij gemeenten lokaal een 

basisinfrastructuur  hebben ingericht waarin 

inwoners elkaar ondersteunen en waar 

maatschappelijke voorzieningen gericht zijn 

op alle haar inwoners, waar nodig met extra 

ondersteuning. 

 Met elkaar het gesprek inrichten coveren 

over wat ‘normaal’ is en wat ‘voldoende’ is in 

de uitvoering van zorg en ondersteuning.    

 We zorgen voor verschuiving van individueel 

maatwerk naar collectieve voorzieningen en 

kortere lijnen tussen een beperkt aantal 

zorgaanbieders en gemeenten [zowel op 

inhoudelijke samenwerking als het 

accountmanagement]

3.4 Covid-19

Het jaar 2020 werd sterk getekend door het 

coronavirus. De gevolgen daarvan, inclusief de 

corona-maatregelen die de Rijksoverheid nam, 

hadden (en hebben) impact op de fysieke en 

mentale gezondheid van inwoners, hun sociale 

leven, dagstructuur, werkomgeving en financiële 
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situatie. Dit geldt zeker voor kwetsbare inwoners.

Op diverse manieren zijn we met partners aan de 

slag gegaan. Een deel hiervan is reeds 

beschreven in Hoofdstuk 2. Het gaat bijvoorbeeld 

om activiteiten om eenzaamheid te beperken en 

dagstructuur te bieden. We hebben samen met 

onderwijs en kinderopvang gezorgd voor 

noodopvang voor kwetsbare kinderen en er zijn 

activiteiten met en voor jongeren georganiseerd. 

Er zijn extra mogelijkheden voor werkzoekenden 

ontwikkeld en er is gezorgd voor financiële 

ondersteuning. 

Veel zorg en ondersteuning is het grootste deel 

van het jaar doorgegaan, soms op een andere 

manier. Met aanbieders hebben we afspraken 

gemaakt over continuering van zorg en 

ondersteuning op alternatieve manieren (‘doen 

wat nodig is’) en de kosten daarvoor te 

vergoeden, gebaseerd op inzet en kosten op 

voorgaande jaren.

De samenwerking met veel van onze partners is 

tijdens deze coronacrisis versterkt. Daardoor 

konden ook veel werkzaamheden voortgang 

vinden, zoals ook binnen de 

samenlevingsakkoorden. We zien dit als een 

goede basis voor de uitdagingen die nog komen 

als gevolg van de langduriger effecten van 

corona.

Het kabinet heeft in de decembercirculaire 

gemeentefonds 2020 aanvullende maatregelen 

genomen ter compensatie van de financiële 

gevolgen van de coronacrisis. Zo is het 

economisch steun- en herstelpakket uitgebreid 

en kwam er het aanvullend steunpakket sociaal 

en mentaal welzijn en leefstijl. De verdeling van 

middelen voor TONK en het Jeugdpakket waren 

nog niet in de decembercirculaire opgenomen.

3.5 Cliënttevredenheid

De ervaring van cliënten met de zorg en 

ondersteuning die zij via gemeente ontvangen, 

wordt op verschillende momenten onderzocht. In 

het jaar 2020 hebben wij het 

cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 uitgevoerd. 

Een onderzoek naar ervaringen van cliënten met 

de Jeugdwet is voorzien voor 2021 en een 

onderzoek naar de klanttevredenheid op het 

gebied van de Participatiewet wordt verwacht in 

2022.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Zoals elk jaar is het onderzoek uitgevoerd 

conform de wettelijke opdracht. De raad is 

hierover in het vierde kwartaal van het jaar 

geïnformeerd via de Raadsinformatiebrief.

Het cliëntervaringsonderzoek bestaat 

grotendeels uit een wettelijk verplichte 

vragenset. We hebben aan een externe partij de 

opdracht gegeven om het onderzoek uit te 

voeren. Gemeenten worden verplicht de 

uitkomsten van de cliënt ervaringsonderzoeken 

jaarlijks te verstrekken aan het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De 

gegevens wordt gegevens kunnen geüpload naar 

www.waarstaatjegemeente.nl.

Er zijn 999 vragenlijsten verstuurd aan inwoners 

met een Wmo indicatie met een 

maatwerkvoorziening. Er hebben 531 mensen 

gereageerd. Het responspercentage is daarmee 

53%. Dat is 6 procent hoger ten opzichte van 

clientervaringsonderzoek 2018 uitgevoerd in 

2019.

Resultaten op een feitelijke wijze weergegeven:

 82%  van de inwoners wist waar hij moest 

zijn;

 81% van de inwoners werd snel geholpen;

 89% voelde zich serieus genomen; 

 34% is bekend met onafhankelijke 

cliëntondersteuning;
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 86% vindt de kwaliteit van de ondersteuning 

goed en 86% krijgt de ondersteuning die past 

bij de hulpvraag;

 80% (gemiddeld) van de inwoners geeft aan 

dat ze door de ondersteuning die ze krijgen 

zich beter kunnen redden en een betere 

kwaliteit van leven hebben. 

Conclusies

 De meerderheid van de respondenten 

ervaart positieve effecten van de ontvangen 

ondersteuning, behoud of versterking van 

hun zelfredzaamheid en ze kunnen beter de 

dingen doen die ze willen.

 Bijna negen op de tien (86%) van de Wmo 

gebruikers is (zeer) tevreden over de 

kwaliteit van de geboden ondersteuning en 

vindt dat de ondersteuning goed past bij de 

hulpvraag.

 We zien een toename van de bekendheid van 

de onafhankelijke cliëntondersteuner van 

28% naar 34%. Lariks heeft het afgelopen 

jaar ingezet op meer bekendheid van  

onafhankelijke cliëntondersteuning.

 De overige percentages zijn nagenoeg gelijk 

gebleven. 

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. We kunnen inmiddels ook een beeld schetsen over de 

kostenontwikkeling in de leeftijdsopbouw. Hiermee kunnen we ons voorbereiden op toekomstig 

beleidsbepaling en inzet van (schaarse) middelen.
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Figuur 1: Aantal cliënten zorg per leeftijd en geslacht
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Figuur 2: Verdeling cliënten naar geslacht totaal en t/m 20 jaar
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Totaal betaald bedrag per leeftijd

Figuur 3: Totaal betaald bedrag per leeftijd

Uit de grafieken blijkt dat voor Jeugdhulp de piek ligt in de leeftijdscategorie tussen de 13 en 19 jaar 

(grofweg de middelbare schoolleeftijd) en neigt dat meer naar de inzet op jongens dan op meisjes. 

Voor de Wmo ligt de piek 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

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
700

750

800

850

900

950

1000

818
feb; 830

mrt; 852
apr; 861 mei; 869 jun; 864 jul; 862 aug; 858

sep; 886
okt; 895 nov; 893897

915
feb; 932

mrt; 948
apr; 933

mei; 944 jun; 948 jul; 946

aug; 924

sep; 954 okt; 955
nov; 969970

Aantal unieke cliënten Wmo

2019 2020

Figuur 4: Aantal unieke cliënten Wmo

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

hebben ontvangen. 

 De weergave geeft een stijgende trend weer. Net als de landelijke trend is het aantal Wmo-

cliënten met een maatwerkvoorziening in 2020 gestegen, 

 Van de vier hoofdcategorieën van Wmo is het beroep op hulp bij het huishouden het hardst 

gestegen. In 2020 heeft dat geleid tot (het voorbereiden van) het aanpassen van de kaders voor 

toegang tot die voorziening middels een raadsbesluit (aanpassen van de verordening). 

Vormen Wmo ondersteuning
Gemaakte 

kosten

Huishoudelijke hulp € 1.814.689

Begeleiding € 1.341.967

Wonen, rollen en vervoer € 505.300

Dagactiviteiten € 412.979

Respijtzorg € 5.914

Landelijke transitie arrangement WMO € 3.960

Totaal € 4.084.809
Tabel 1: Gemaakte kosten per vorm Wmo-ondersteuning
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41.1 Hulp bij het huishouden
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Figuur 5: Verloop van aantal cliënten dat aanspraak maakt op Hulp bij het Huishouden

 Uit bovenstaande grafiek blijkt een toename van het aantal cliënten dat aanspraak maakt op hulp 

bij het huishouden. 

 De stijging komt voort uit de ‘aanzuigende werking’ als gevolg van het invoeren van het 

zogenaamde abonnementstarief waardoor mensen met ‘hogere’ inkomens in 2020 meer gebruik 

maken van de Wmo voorzieningen, waaronder de hulp bij het huishouden. 

 Een kostenstijging is daar een direct gevolg. Echter ook een aanpassing  van het 

uitvoeringsbesluit Wmo waarin een verplichting tot een reële kostprijsbepaling is opgenomen zijn 

leidt er toe dat kosten minder beheersbaar zijn geweest (er zijn minder ‘knoppen om aan te 

draaien”) . 

 Naast de kostenstijging leidt uiteindelijk ook de inkomstenderving tot een structureel tekort door 

het  abonnementstarief van € 600.000

 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. 

Vormen van Hulp bij het huishouden Gemaakte kosten 

Algemene voorziening HH € 958.314

HH1 Leusden € 661.680

HH2 Leusden € 194.695

Totaal € 1.814.689
Tabel 2: Gemaakte kosten per vorm van HH
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4.1.2 Individuele begeleiding en dagactiviteiten
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Figuur 6: Aantal unieke cliënten begeleiding Wmo
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Figuur 7: Aantal unieke cliënten dagactiviteiten Wmo

 Uit bovenstaande grafieken valt met name een toename van het aantal cliënten dat instroomt in 

ambulante begeleiding op.

 De stijging zien we in de breedte bij verschillende aanbieders met een divers aanbod dat aansluit 

bij individuele behoeften : Bij velen een klein, maar gelijkmatig, percentage nieuwe cliënten. 

 We kunnen nog niet achterhalen wat de oorzaak van deze trend is. Ook hier is een ‘aanzuigende 

werking’ als gevolg van het abonnementstarief niet uit te sluiten. Maar het is ook aannemelijk dat 

het een uitwerking is van de extramuralisatie na de decentralisaties. Leusden heeft een goed 

‘klimaat’ voor de vestiging van locaties van beschermd- en begeleid wonen waar ambulante 

begeleiding plaatsvindt. 

Vormen van zorg / ondersteuning Gemaakte kosten

Ambulante begeleiding Volwassen € 1.341.967

Dagactiviteiten Volwassenen € 412.979

Totaal € 1.754.946
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Tabel 3: Gemaakte kosten per vorm van ondersteuning

4.1.3 Woonvoorzieningen en hulpmiddelen
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Figuur 8: Aantal unieke cliënten ‘WRV’- Wmo

 Uit deze grafiek blijkt dat het verstrekkingenniveau van voorzieningen die –veelal-  voortkomen 

uit fysieke beperkingen of –belemmeringen relatief stabiel is. 

 Het aantal individuele vervoersvoorzieningen is toegenomen. Er zijn (beleidsmatig en uitvoerend) 

inspanningen verricht om te komen tot een stimulans tot het gebruik van collectief vervoer 

(aanvullen op het reguliere Openbaar Vervoer). 

Hulpmiddelen Gemaakte kosten

Vervoersvoorzieningen € 220.465

Rolstoelen € 148.186

Woonvoorzieningen € 136.653

Totaal € 505.304
Tabel 4: Gemaakte kosten per hulpmiddel
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4.2 Jeugd
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Figuur 9: Aantal unieke cliënten begeleiding jeugd

 Uit bovenstaande grafiek blijkt een stabiele inzet aan het aantal (unieke) cliënten dat aanspraak 

maakt de verschillende vormen van Jeugdzorg en/op hulp bij het opvoeden en opgroeien. De 

kosten zijn niettemin toegenomen door autonome ontwikkelingen, indexaties op basis van loon- en 

prijsstijgingen en langdurigere inzet op de individuele trajecten

 Uit onderstaande grafieken blijkt de afname van het aantal verwijzingen ten opzichte van 2019 

(instroom). 
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Figuur 10: Aantal verwijzingen jeugd per verwijzer
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Figuur 11: Aantal verwijzingen jeugd per verwijzer vanuit BSA

4.2.1  SOH/POH Jggz

 De huisarts is één van de belangrijkste loketten voor doorverwijzing naar de basis- en 

specialistische Jeugd GGZ. De landelijke trend is om zorg steeds dichter in de buurt van de patiënt 

te organiseren. Zorgvragen nemen toe en de zorg rondom de patiënt wordt steeds complexer. In 

de zomer van 2020 is een GZ-psycholoog aangetrokken als SOH-JGGZ voor de huisartsenpraktijken 

om te komen tot een verkorte probleemanalyse, die onnodig medicaliseren voorkomt en direct 

leidt tot de benodigde zorg op de juiste plek: “licht waar dat kan, zwaar waar dat moet”.  

POH/SOH periode van Periode tot
Aantal 
maanden

POH
November 
2019

December 
2020 13

SOH Half juli 2020
December 
2020 5,5

Tabel 5: Periode van monitoring

POH/SOH
Aantal 
cliënten

Trajecten 
afgerond

POH 200 152

SOH 21 15
Tabel 6: Aantal cliënten en trajecten per POH/SOH
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Figuur 12: Aantal consulten per POH/SOH in 2020

4.2.2 Individuele begeleiding en dagbesteding

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
0

5

10

15

20

25

30

3533 feb; 32 mrt; 31
apr; 33 mei; 32

jun; 26

jul; 30

aug; 20

sep; 26 okt; 26 nov; 26

25
23 feb; 24

mrt; 22

apr; 17

mei; 21 jun; 22 jul; 23

aug; 16

sep; 22

okt; 26
nov; 24

27

Aantal unieke cliënten dagactiviteiten jeugd
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Figuur 13: Aantal unieke cliënten dagactiviteiten jeugd

 Uit bovenstaande grafiek blijkt een stabiele inzet aan het aantal (unieke) kinderen dat gebruik 

maakt van dagbesteding. De instroom is relatief laag, maar dat zelfde geldt voor de uitstroom.
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Figuur 14: Aantal unieke cliënten ambulante begeleiding jeugd

 Ook uit bovenstaande grafiek blijkt een 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).

Vormen van zorg en ondersteuning Gemaakte kosten

Ambulante (dag)behandeling € 1.079.175

Ambulante begeleiding € 499.925

Totaal € 1.579.100
Tabel 7: Gemaakte kosten per vorm van ondersteuning
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4.2.3 Breed Spectrum aanbieders (BSA)

Bij zowel PxQ-aanbieders als BSA gaat het in twee derde van de voorkomende trajecten om vormen 

van ambulante behandelingen. Overige inzet is met name op vormen van verblijf geboden, 

waaronder o.a. pleegzorg, wonen in gezinsvormen opname met behandeling en ook logeren. Ten 

opzichte van de zogenaamde PxQ aanbieders is grofweg is 27% van de ambulante behandelingen 

door één van de zeven BSA partijen aangeboden en verhouden zich als volgt. 
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Aandeel BSA aanbieders o.b.v. aantal unieke cliënten
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Figuur 15: Aandeel BSA aanbieders o.b.v. aantal unieke cliënten

Youké, Plurijn en GGZ-centraal zijn, in het licht van het aantal unieke jeugdigen, de voornaamste 

leveranciers binnen de BSA-context. In de ontwikkelingen van het aantal jeugdigen waar de BSA 

actief is dan zien we dat de BSA een licht dalende lijn (wat ook uit de verwijzingen bleek) van het 

aantal kinderen met jeugdhulp maar wellicht mede door Corona in het derde en vierde kwartaal weer 

een stijging laat zien.
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4.2.4  Onderwijs 

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

Leerlingen PO (incl. SBO) 2966 2877

Leerlingen VO 1984 1921
Leerlingen Speciaal Onderwijs (excl. 
SBO) 139 131

Thuiszitters 5 6

Totaal 5094 4935
Tabel 8: Onderwijsdeelname

Jaar
Totaal aantal (nieuwe) 
indicaties Taal 

Sociaal-
emotioneel 

2020 20 17 4 (1x incl. Taal)

2019 28 21 7

2018 20 17 3

2017 23 23 0
Tabel 9: Jaarlijks afgegeven vve-indicaties  

Jaar 
Beschikbare vve-
plaatsen 

Benutte 
plekken

2020 25 28 (voorlopig)

2019 30 26

2018 30 17
Tabel 10: het aantal beschikte en benutte VVE-peuterplekken in Leusden 2018 – 2020

Gemeente 
Leusden

deelneme
rs 

vsv'e
rs 

Vsv 
(%) 

Landelijk 
(%)

nieuwe vsv’ers 
rmc 2.512 35 1,39% 1,72%

nieuwe vsv’ers vo 1.874 6 0,32% 0,40%
nieuwe vsv’ers 
mbo 638 29 4,55% 4,67%

Tabel 11: Overzicht nieuwe voortijdig schoolverlaters gemeente Leusden 2019 – 2020
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4.2.5 Leerlingenvervoer
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Figuur 16: Aantal leerlingen per vervoersmiddel

 Voor kinderen en jongeren met een beperking zoeken we passende onderwijsondersteuning, bij 

voorkeur dicht bij huis Afstanden bóven de zes kilometer worden vergoed. Het leerlingenvervoer 

is een open einde regeling. Er is  weinig sturing mogelijk op het aantal leerlingen dat gebruik 

maakt van de regeling.

 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 vanuit 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 13 Ermelo 1

Arnhem 1 Hilversum 1

Barneveld 2 Houten 1

Bilthoven 1 Soest 1

De Glind 1 Utrecht 4

Doorn 2 Zeist 5
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Driebergen 1  
Tabel 12: Aantal locaties per gemeente

4.3 Werk en Inkomen

4.3.1 Ontwikkelingen uitkeringen PW
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Figuur 17: Verloop uitkeringen PW en WW
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Figuur 18: In- en uitstroom in de bijstand

 In 2019 was er sprake van een dalende trend in het aantal mensen dat een bijstandsuitkering 

ontving. In 2020 is er sprake van stijging waardoor eind 2020 nagenoeg evenveel mensen een 

bijstandsuitkering ontvangen als eind 2018.  

 De WW wordt niet door de gemeente maar door het UWV verstrekt. Het aantal lopende WW-

uitkeringen kende afgelopen jaren een daling. De stijging in het aantal WW’ers in het eerste helft 

van 2020 toont het effect van Covid-19, maar tegelijkertijd blijft het aantal lopende WW 

uitkeringen in 2020 onder het niveau van 2019.  
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Figuur 19: Instroom (duur uitkering) in aandeel per categorie

 Van de inwoners die eind 2020 een bijstandsuitkering ontvingen heeft 20% die uitkering minder 

dan een jaar. Dit is in lijn met voorgaande jaren.  
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4.3.2 Ontwikkelingen bijzondere bijstand
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Figuur 20: Bijzondere bijstand bedrag per categorie

 Het gebruik van bijzondere bijstand nam in 2020 fors toe. Vooral de stijging van de kosten die te 

maken hebben met levensbehoeften stijgt flink. Het aantal personen die gebruik maakt van de 

deze regelingen stijgt van 201 naar 258. Het bedrag neemt met 60 duizend euro toe. Dit is toe te 

schrijven als effect van de maatregelen rondom Covid-19. 

 Ook de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) is meegenomen in de categorie Levensbehoeften. De 

stijging daarvan is niet één-op-één toe te schrijven aan de corona-crisis, omdat men pas in 

aanmerking komt voor de IIT wanneer zij langer dan 3 jaar een inkomen hebben op 

bijstandsniveau. Het verminderen van werkgelegenheid door Covid-19 maakt het uitstromen naar 

werk wel lastiger.  Het gebruik van deze IIT is elk jaar zeer hoog. In 2020 hebben 189 personen 

hiervan gebruik gemaakt, voor een totaal bedrag van € 87.877,-. Dat is een toename van 16% 

ten opzichte van 2019.  

4.3.3 Tozo 

TOZO categorie Aantal TOZO categorie Aantal 

Tozo 1 levensonderhoud 590
Tozo 1 
kapitaalverstrekking 80

Tozo 2 levensonderhoud 107
Tozo 2 
kapitaalverstrekking 15

Tozo 3 levensonderhoud 134
Tozo 3 
Kapitaalverstrekking 11

Totaal levensonderhoud 831
Totaal 
kapitaalverstrekking 106

Tabel 13: Tozo
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 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was een van de maatregelen 

om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tozo wordt uitgevoerd door 

gemeenten. Bij Tozo1 werd er geen partnertoets toegepast. Vanaf Tozo2 was dit wel het geval, 

waardoor de aantallen fors terugliepen. 
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Hoofdstuk 5

Financiën

5.1 Begroting – bijramingen – werkelijk

Financieel Overzicht Sociaal Domein Breed 2019/2020/2021 (€ x 1.000,-)

Omschrijving Werkelij
k 2019

Begroot 
2020 
primitie
f

Begr. 
2020 na 
wijz.

Werkelij
k 2020

Saldo 
2020

Begroot 
2021 
primitie
f

Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 901 922 919 864 55 1.053

Sportbeleid en activering 308 336 370 302 68 343

Cultuur & Media 781 778 806 706 100 780
Samenkracht en 
burgerparticipatie 1.869 1.491 1.381 1.302 79 1.391

Wijkteam Lariks 2.787 2.945 2.818 2.803 15 2.968

Inkomensregelingen 1.105 1.425 1.172 867 305 1.365

Begeleide participatie 1.715 1.624 1.897 1.809 88 1.692

Arbeidsparticipatie 280 232 433 322 111 242

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 840 761 763 762 1 760

Maatwerkdienstverlening 18+ 3.883 4.140 4.601 4.585 16 4.513

Maatwerkdienstverlening 18- 5.361 4.814 5.744 5.415 329 5.330

Geëscaleerde zorg 18+ 23 10 66 65 1 14

Geëscaleerde zorg 18- 933 910 1.026 1.204 -178 971

Volksgezondheid 1.046 1.117 1.108 1.076 32 1.184
Reserveboekingen Domein 
Samenleving -1.853 -86 -473 -461 -12 -223

       

Totaal 19.979 21.419 22.631 21.621 1.010 22.383
Tabel 14: Financieel Overzicht Sociaal Domein Breed 2019/2020/2021
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Figuur 21: Financieel overzicht 2020 (€ * 1.000,-)
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Figuur 22: Financieel overzicht 2020 (€ * 1.000,-)
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5.2 Analyse en toelichting

Het financieel jaaroverzicht 2020 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 2020 

afronden met een positief resultaat. De 

transparantie in zorguitgaven heeft gezorgd voor 

een bewuste en stabiele begroting - we zijn in 

staat geweest om tijdig in te spelen op diverse 

ontwikkelingen. In 2020 zijn we er in geslaagd 

om de deining van instabiele cijfers te dempen 

met een positief resultaat als gevolg.

Tegelijkertijd zien we ook dat de zorgkosten 

blijven stijgen, waarmee de betaalbaarheid onder 

druk staat. Voor de kosten voor Wmo geldt dat 

met name de aanzuigende werking op Wmo-

voorzieningen fors is geweest, als gevolg van het 

instellen van het abonnementstarief. Zo zijn de 

kosten Huishoudelijke Hulp en Woon- rolstoel en 

vervoersvoorzieningen in 2020 met 22% 

gestegen ten opzichte van 2019.

Voor de kosten voor Jeugdzorg geldt dat ondanks 

dat de zogenaamde instroom niet is gestegen, er 

wel een stijging is in de kosten als gevolg van 

autonome ontwikkelingen, indexaties op basis 

van loon- en prijsstijgingen en langdurigere inzet 

op de individuele trajecten.

Op deze ontwikkelingen hebben we in onze 

begroting voor 2020 tijdig kunnen inspelen. De 

posten binnen de begroting met een positief 

resultaat betreffen met name de zorgkosten 

Jeugd, Inkomensregelingen en 

Arbeidsparticipatie. 

Maar uit grafieken 20 en 21 blijkt dat het op een 

aantal deeltereinen complex is om in de reguliere 

begrotingscyclus een goed meerjarenperspectief 

te schetsen. De ontwikkelingen in het brede 

sociaal domein zijn/blijken nog niet voldoende 

stabiel c.q. voorspelbaar. Op het moment van het 

vaststellen van de begroting en kaderbrief moet 

worden geanticipeerd op de mei- en september 

circulaire in relatie tot de eigen jaarrekening van 

het voorgaande jaar en de prognoses voor de 

rest van het jaar. 

Bovendien is de ervaring dat de Integratie 

Uitkering uit het gemeentefonds een steeds 

grilliger verloop kent.

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 voor bestemming bedraagt 

€ 1.010.000. Er worden bij de 

resultaatbestemming van de jaarrekening nog 

reserveringen gedaan voor onder andere de 

Nieuwe wet Inburgering en het fonds 

samenlevingsinitiatieven. Daarnaast moeten de 

verrekeningen van de salarislasten buiten het 

resultaat van dit Domein worden gehouden 

omdat deze programma overstijgend zijn. Het 

resultaat domein Samenleving na bestemming 

bedraag € 763.000. 

De reserve Sociaal Domein is volledig is 

aangewend (voor o.m. het negatieve effect  van 

de  gewijzigde risicoverevening) er wordt 

overwogen om bij de resultaatbestemming van 

de jaarrekening de reserve aan te zuiveren met € 

763.000 (in lijn met het raadsamendement van 

de raad bij de vaststelling van het beleidskader). 

Voorsorterend op een besluit van het nieuwe 

kabinet hebben wij, na overleg met onze 

toezichthouder, voor 2023 en verder een stelpost 

van € 415.000 opgenomen voor extra 

rijksmiddelen. Het is echter nog altijd niet zeker 
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of, en zo ja in welke mate het rijk zal komen met 

structureel aanvullende middelen dan wel 

maatregelen om de kosten terug te dringen.

In de kaderbrief 2021 houden we rekening met 

een scenario waarbij de zorgkosten in 2021 

stijgen met 5,2% en deze vervolgens in 

meerjarenperspectief afvlakken naar 3,5%. 
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