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Rapportage eerste halfjaar 2016 
Sociaal domein 
 
Aan:   College B&W, Gemeenteraad 

Van: Afdeling Welzijn & Zorg, team beleid in 

samenwerking met afdeling Financien 

Datum:   13 september 2016 

Zaaknummer:   ZK16002617 

Documentnummer: D16.011513 

 

Inleiding 
Om uw raad te informeren over het afgelopen half jaar over het sociaal domein (met name de 

onderdelen Jeugd, Wmo en Participatiewet) is deze rapportage opgesteld. Een jaar na de invoering 

breekt nu een nieuw fase aan. Bij de interne bedrijfsvoering zijn de benodigde aanpassingen 

doorgevoerd en ontstaat steeds meer ‘vertrouwdheid’  bij de uitvoering van de nieuwe taken, die 
inmiddels steeds minder ‘nieuw’ zijn. Ook de aansluiting met de 2e lijn, de huisartsen en 

wijkverpleging verloopt steeds soepeler.  

 

In deze rapportage leest u allereerst de kwalitatieve informatie met betrekking tot het Zorgteam 

Koggenland en WerkSaam Westfriesland. Het tweede onderdeel betreft een financieel overzicht met 

daarop een toelichting. Tot slot wordt u meegenomen in een aantal (beleids-) ontwikkelingen. 

 

Kwalitatieve informatie  
Zorgteam Koggenland 

Toegang/Instroom 

Ten opzichte van de tweede helft van 2015 is de instroom stabiel gebleven. In 2015 hadden het 

Zorgteam Koggenland te maken met vele herbeoordelingen. Dit betekent dat er veel nieuwe 

meldingen binnenkomen zijn bij het Zorgteam Koggenland. Dit is een goed teken, inwoners weten 

het Zorgteam Koggenland steeds meer te vinden. 42% van de meldingen werden afgehandeld in de 

tweede lijn en dus 58% kon worden afgehandeld in de nulde en eerste lijn. Ook kwamen er weer 

lichtere vragen bij het Zorgteam Koggenland binnen.  

 

De caseload is gelijk gebleven. De instroom van het eerste halfjaar is gelijk aan de uitstroom. De 

huidige caseload is nog hoog, maar is wel te doen, vanwege de lichtere vragen en de uitbreiding in 

de formatie.  

 

Uitstroom  

De uitstroom werd nog steeds succesvol afgerond. Bij slechts vijf casussen zijn de doelen niet gehaald, 

deze zaken werden dan verder opgeschaald richting gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis of De 

Raad voor de Kinderbescherming. Bij de Wmo is er bij één casus het beoogde doel niet bereikt. Dit is 

een afname ten opzichte van het vorige kwartaal (n=2). De overige 419 casussen zijn succesvol 

afgerond. 

 

Aantal Wmo voorzieningen 

Het aantal Wmo voorzieningen blijft stabiel.  
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Wachttijden 

De wachttijd tussen de eerste aanmelding en het eerste 

inhoudelijke contact is verhoogd met twee kalenderdagen. De wachttijd tussen beschikking en start 

tweedelijns hulp is met twee dagen verlaagd. Door formatie-uitbreiding bij de consulenten en een 

efficiëntere manier van werken verwachten we dat de wachttijden licht gaan dalen of stabiel zal 

blijven. 

 

Klachten/bezwaarschriften 

Het eerste half jaar zijn er geen officiële klachten binnengekomen. Wel in totaal twee 

bezwaarschriften. Deze bezwaarschriften hadden wederom geen betrekking op de nieuwe taken, 

maar op de  bijzondere bijstand. Beide bezwaarschriften zijn, na afhandeling via mediation, 

ingetrokken. 

 

WerkSaam Westfriesland 

Het jaar 2015 is afgesloten met een uitkeringsbestand van 160. Aan het einde van het eerste halfjaar 

2016 is dit een uitkeringsbestand van 172. Het uitkeringsbestand is gestegen.  Als reden van de 

stijging geeft WerkSaam Westfriesland aan dat dit te maken heeft met het feit dat het economisch 

herstel nog even op zich laat wachten. Daarnaast is de verhoogde asielinstroom en de verhoogde 

taakstelling huisvesting vergunninghouders een reden van de stijging van het uitkeringsbestand. 

 

Kwantitatieve informatie 

In de bijlage treft u de kwantitatieve informatie die bij de kwalitatieve informatie hoort. Hierin leest 

u kengetallen over de dienstverlening en het zorggebruik van het Zorgteam Koggenland. Daarnaast 

treft u de cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van het uitkeringsbestand van WerkSaam 

Westfriesland.   

 

Financieel overzicht 
Ontv angsten hele jaar hele jaar

primaire begroting 2016 werkelijke ontvangsten schatting totaal verwachte ontvangsten

begroting 2016 incl. mutaties t/m 30-6-16 resterende periode 2016 2016

Jeugd 3.674.962€       3.738.464€       1.869.232€                       1.869.232€                         3.738.464€                                      
Wmo nieuw 2.325.260€       2.329.135€       1.164.568€                       1.164.568€                         2.329.135€                                      
Participatiewet - reintegratie 94.002€             100.398€          50.199€                            50.199€                               100.398€                                         
Participatiewet - WSW 1.033.752€       1.155.647€       577.824€                          577.824€                            1.155.647€                                      
Participatiewet - BUIG 2.041.493€       1.896.220€       980.155€                          916.065€                            1.896.220€                                      
Totaal: 9.169.469€       9.219.864€       4.641.977€                       4.577.887€                         9.219.864€                                      

Uitgav en hele jaar hele jaar

primaire begroting 2016 werkelijk ontvangen schatting totaal verwachte uitgaven

begroting 2016 incl. mutaties facturen t/m 30-6-16 resterende periode 2016 2016

Jeugd 3.674.962€       3.738.464€       2.102.442€                       2.368.423€                         4.470.865€                                      
Wmo nieuw 2.325.260€       2.329.135€       587.863€                          876.229€                            1.464.092€                                      
Participatiewet - reintegratie 94.002€             100.398€          47.001€                            53.397€                               100.398€                                         
Participatiewet - WSW 1.033.752€       1.155.647€       517.198€                          639.057€                            1.156.255€                                      
Participatiewet -BUIG 2.055.443€       1.896.220€       1.090.306€                       1.270.645€                         2.360.951€                                      
Totaal: 9.183.419€       9.219.864€       4.344.810€                       5.207.751€                         9.552.561€                                      

 
 

Toelichting op het financieel overzicht 

Algemeen 

Het kopje hele jaar begroting 2016 inclusief mutaties in bovenstaand overzicht houdt in dat de 

wijzigingen, die via de zomernotitie 2016 hebben plaatsgevonden, in dit onderdeel zijn verwerkt.  
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Jeugd 

De gemeente Hoorn voert namens de gemeente Koggenland de factuurverwerking en de betaling 

van de facturen aan de zorgaanbieders uit. In de uitgaven vermeld in het bovenstaande overzicht 

zitten alle uitgaven voor de jeugdhulp dus ook de uitgaven aan de zorgaanbieders die Hoorn 

namens ons heeft gedaan.  Uit de ontvangen facturen en prognoses die de zorgaanbieders bij ons 

hebben aangeleverd is de inschatting dat we het jeugdbudget gaan overschrijden met circa                

€ 730.000. Een groot deel hiervan (€ 440.000) vloeit voort uit diensten uitgevoerd door de grootste 

zorgaanbieder Parlan. Kenmerkend daarbij is een lagere instroom in combinatie met een 

verschuiving naar ‘duurdere’ zorg. Een groot deel van de instroom naar gespecialiseerde zorg ligt 

buiten onze invloedsfeer (huisartsenroute).  

 

Wmo nieuw 

In verband met het digitaal berichtenverkeer vindt een deel van het betalen van de facturaties van 

het eerste halfjaar plaats in het tweede halfjaar. Er zijn geen signalen dat het budget zal worden 

overschreden.    

 

Participatiewet 

Met betrekking tot de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) kunnen 

we aangeven dat de inschatting is dat de uitgaven de ontvangst gaan overschrijven met een bedrag 

van € 464.000,00. In september wordt een analyse gemaakt door WerkSaam Westfriesland.  
Als de uitgaven van het budget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG-

budget) met 5% van het BUIG-budget worden overschreden kan er een aanvraag voor de 

vangnetuitkering bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden ingediend. 

Het financiële risico bedraagt 5% van het BUIG budget, hier is al rekening mee gehouden in de risico 

paragraaf van de begroting.  

 

(Beleids)ontwikkelingen 

Deze paragraaf schetst kort een aantal ontwikkelingen van de afgelopen periode.  

 

Zorgteam Koggenland 

Om de continuïteit voor de Koggenlandse cliënten in zorg te kunnen waarborgen is er gekozen voor 

zorgvuldigheid. Dit betekent dat vorig jaar de zorg aan onze inwoners die al voor 1 januari 2015 in 

zorg zaten met (maximaal) één jaar is verlengd, na het overgangsjaar 2015  (tot en met 31 december 

2016). In het afgelopen halfjaar zijn een groot deel van de cliënten herbeoordeeld. Dit is een flinke 

klus. Dit biedt echter wel de kans om meteen de nieuwe verordening toe te passen en te kijken naar 

passende zorg waarbij de sociale omgeving wordt ingeschakeld. Op steeds meer plekken leidt dit tot 

substitutie, waarbij zorgkosten daadwerkelijk dalen.  

 

Inzet op preventie 

Daarnaast is er in het kader van preventie, gestart met huisbezoeken van 85-plussers in 

samenwerking met de wijkverpleging, die deze bezoeken uitvoert. Daar waar informatie of zorg 

nodig is, wordt direct geschakeld met het Zorgteam. Er worden in het najaar diverse voorlichting- en 

informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de Koggenlandse inwoners, zoals koffieochtenden op 

het consultatiebureau en themabijeenkomsten.  

 

Schakel met WerkSaam Westfriesland 

Er zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de zorgcliënten van WerkSaam Westfriesland naar 

het Zorgteam Koggenland. Bij de totstandkoming van WerkSaam Westfriesland is afgesproken dat 

deze groep cliënten, waarvan duidelijk is dat zij geen verdiencapaciteit hebben, door de gemeenten 

worden opgepakt. WerkSaam heeft haar bestand goed in beeld gebracht.   
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Digitale declaratie/facturatie, ontwikkelingen Wmo en jeugd 

Per 20 juni jongsleden zijn de voorbereidingen, waarbij actief met zorgaanbieders vooraf is getest,  

afgerond en is voor de Wmo het digitale declaratie/facturatieproces ingegaan. Indienen van 

facturen gaat niet meer op de oude manier (brief/email), maar alleen nog digitaal.  

Voor jeugd is er een soortgelijk proces opgestart, de digitale overstap volgt later dit jaar. Met enige 

zorgaanbieders zijn separate afspraken gemaakt over het betalen van de facturen van het 

zorggebruik.  

 

Toezicht en kwaliteit 

Naast versteviging van het interne toezicht (uitbreiding juridische kwaliteitscontrole), is ook 

regionaal steeds meer ingezet op toezicht. Facit, onze externe toezichthouder, houdt ons daarbij 

scherp. Eind dit jaar zal voor de inkoop 2017 de schakel met toezicht worden meegenomen in de 

nieuwe contracten.  

 

Opstart inkoop 2017 sociaal domein en betrokkenheid Adviesraad Sociaal Domein 

Voor de Wmo geldt dat een aantal producten opnieuw worden ingekocht/aanbesteed. Het gaat hier 

om de hulpmiddelen, de huishoudelijke hulp, onafhankelijke cliëntenondersteuning en de zes 

percelen begeleiding.  De voorbereiding voor deze inkoop 2017 is in volle gang.  

 

Bij de jeugdhulp wordt gebruik gemaakt van de optie in het huidige contract om alle percelen in 

2017 te verlengen, waarbij er met een aantal zorgaanbieders wel aangescherpte werkafspraken 

zullen worden gemaakt.  Met de Adviesraad zijn nieuwe afspraken gemaakt over betrokkenheid bij 

de inkoop. Dit jaar volgt de eerste ervaring daarmee en na afloop zal dit worden geëvalueerd. Dit is 

onderdeel van de omvorming naar een breder adviesorgaan, van Wmo-adviesraad naar Adviesraad 

sociaal domein.  
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Bijlage,  kwantitatieve informatie 

 

Zorgteam Koggenland 

TOTAAL vorig half jaar
TOTAAL 

huidige half jaar

384 423 vorig  half jaar
huidige half 

jaar

toename/

afname

vorig half 

jaar

huidige 

half jaar

toename/

afname

vorig half 

jaar

huidige half 

jaar

toename

/afname

Wmo 132 164 9 21 12 54 32 -22 69 111 42

Jeugd 124 128 3 3 0 60 65 5 61 60 -1

Overige 128 131 16 72 56 109 54 -55 3 5 2

vorig half 

jaar

huidige half 

jaar

toename/

afname

vorig half 

jaar

huidige 

half jaar

toename/afn

ame

40 47 7 61 111 50

2 1 -1 0 0 0

0 5 5 0 0 0

23 66 43 36 60 24

2 2 0 0 0 0

7 0 -7 3 0 -3

75 116 41 2 5 3

0 2 2 0 0 0

2 8 6 0 0 0

Voorzieningen (aantal) WMO 2287 2293 6

vorig half 

jaar

huidige half 

jaar

toename/

afname

12 14 2

-19 -15 4

vorig half 

jaar

huidige half 

jaar

toename/

afname

vorig half 

jaar

huidige 

half jaar

toename/afn

ame

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 2 1

Uitstroom 

nulde & eerste lijn (aantal tweede lijn (aantal cliënten)

Instroom 

nulde lijn (aantal meldingen) eerste lijn (aantal meldingen) tweede lijn (aantal meldingen)

Wmo

doelen gehaald 

doelen niet gehaald

doelen overige

Jeugd

doelen gehaald 

doelen niet gehaald

doelen overige

Overige 

doelen gehaald 

doelen niet gehaald

doelen overige

Wachttijden

officiële klachten

bezwaarschriften

aantal kalenderdagen tussen aanmelding en eerste contact Zorgteam met inwoner

aantal werkdagen tussen beschikking en start 2e lijns hulp

Klachten

eerste lijn (aantal) tweede lijn (aantal)

aantal kalenderdagen
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WerkSaam Westfriesland 

 


