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Geachte commissieleden Sociaal Domein,  
 
In 2021 is toegezegd het dashboard Sociaal Domein beschikbaar te stellen aan de commissie 
Sociaal Domein. U heeft aangegeven het dashboard te willen gebruiken om uw kader stellende 
en controlerende taak uit te voeren. Een aantal sheets uit het dashboard zullen daarom 
voorafgaand aan elke commissievergadering aan u worden toegestuurd.  
 
In de bijlage vindt u de sheets en een toelichting bij de sheets. De peildatum bij de informatie 
in de sheets is 5 mei 2022.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten Hoelscher 
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Sheet 1: 
Aantallen Wmo. Stijging van het aantal inwoners met hulp bij het huishouden t.o.v. 2021. Dit 
kan nog worden verklaard door het abonnementstarief en de vergrijzing.  
 
Sheet 2: 
Aantallen dagbesteding: blijft redelijk stabiel. Geen stijgingen of dalingen t.o.v. 2021. 
 
Sheet 3: 
Ontwikkeling Beschermd Wonen, Wmo begeleiding en hulp bij het huishouden. Beschermd 
wonen blijft stabiel. Wmo begeleiding blijft dalen sinds mei 2021. Dit komt door de inzet van 
de lokale begeleidingsteams. Bij hulp bij het huishouden is sinds 2019 een stijging te zien. 
Daarnaast daalt de intensiteit in minuten per week sinds 2021.  
 
Sheet 4: 
In - en uitstroom Wmo: minder in- en uitstroom dan in 2021.  
 
Sheet 5: 
Normenkader KPMG (bezuinigingsmaatregel). Inwoners zitten met het nieuwe normenkader 
gemiddeld op 135 minuten. Inwoners die zijn geherindicieerd zitten gemiddeld op 155 
minuten. Inwoners met doorlopende zorg zitten gemiddeld op 114 minuten. Inwoners die nu 
instromen worden gemiddeld op 126 minuten geindiceerd en inwoners die uitstromen waren 
gemiddeld op 162 minuten geindiceerd.  
 
Sheet 6: 
Aantallen binnen de Jeugdwet.  
 
Sheet 7: 
Ontwikkelingen Jeugdwet. Daling aantallen jeugdhulp. 
 
Sheet 8: 
In en uitstroom voor de jeugdwet. Minder instroom dan in 2021. 
 
Sheet 9: 
Tabblad met verschillende verwijzers. Meestal komen inwoners via de gemeente binnen 
maar in sommige gevallen gaat het via een huisarts, gecertificeerde instelling, de jeugdarts, 
een medisch specialist of de rechter. Vooral bij bijvoorbeeld het landelijk transitie 
arrangement, waarbij er vaak sprake is van extreme en uitzonderlijke casussen, verloopt de 
instroom via de externe toegang. Via dit tabblad hebben we inzicht in hoe cliënten 
binnenkomen. Hier zien we dat het merendeel van alle cliënten via de gemeente binnenkomt 
en daarna via de huisarts. In 2022 is de instroom via de gemeente tot nu toe hoger dan 
voorgaande jaren. 
 
Sheet 10: 
Tabblad Jeugdhulppakketten. Voor 2022 zijn hier nog geen aantallen voor beschikbaar. In 
2021 zijn de pakketten 0-2 meer ingezet en pakket 7. Pakket 7 heeft een hoger tarief 
plafond, er wordt dan ook voor meer toegewezen in 2021. Maar er is (tot nu toe) wel voor 
minder gedeclareerd in 2021 dan in 2020.   



 
Sheet 11: 
Aantallen voor de participatiewet. In vergelijking met 2020 en 2021 is er een flinke stijging in 
het aantal unieke cliënten met bijzondere bijstand. Dit heeft te maken met de nieuwe vorm 
van bijzondere bijstand: de energietoeslag.  
 
Sheet 12: 
In- en uitstroom participatiewet. 
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