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1. Kernboodschap 
 

1.1 Samenvatting 

De besparingsmaatregelen die zijn geïmplementeerd en extra Rijksmiddelen hebben een positief 

effect op de inkomsten en uitgaven binnen het Sociaal Domein. Hierbij blijven we de inwoners helpen 

die het nodig hebben. De jaarrekening valt gunstig uit in vergelijking met de begroting en jaarrekening 

2020. De trend van een stijging van de kosten van de jaarrekening Wmo en Jeugd in de afgelopen jaren, 

zet niet door in 2021.  

 

Het meerjarenperspectief blijft spannend. Door ontwikkelingen zoals de vergrijzing, extramuralisering 

van de ggz, ouderen die langer thuis (moeten) blijven wonen, het abonnementstarief in de Wmo, 

mensen die geen passende huisvesting hebben, effecten door de corona-maatregelen (bijvoorbeeld 

de psychische gezondheid van jongeren) en personeelstekorten in combinatie met mogelijke 

wachtlijsten, is de verwachting dat de vraag naar ondersteuning de komende jaren groot blijft. Deze 

ontwikkelingen blijven de betaalbaarheid en daarmee de dienstverlening in het sociaal domein de 

komende jaren onder druk zetten. Blijven inzetten op de ingezette maatregelen is essentieel om het 

perspectief de komende jaren gunstig te houden. Immers bij doorgaande groei van de uitgaven zijn 

ook de toegezegde extra Rijksmiddelen te weinig.  

 

2. Belangrijkste ontwikkelingen 
 

2.1 Effecten besparingsmaatregelen 

In 2021 is een start gemaakt met de implementatie van diverse maatregelen gericht op besparingen 

en op een andere werkwijze op onderdelen binnen het sociaal domein. Inmiddels is er al veel bereikt 

met de implementatie van maatregelen zoals de start van lokale teams die lichte ondersteuning 

bieden, Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH-er) jeugd ggz, kortere trajecten in het gedwongen 

kader,  passende verblijfvoorzieningen bij uithuisplaatsingen, het doorvoeren van het KPMG-HHM 

normenkader bij huishoudelijke hulp, meer dagbesteding als algemene voorziening en het afschaffen 

van RTC-regeling en mantelzorgcompliment. De meeste van deze maatregelen komen later in dit 

document aan bod. 
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Daarnaast heeft 2021 in het teken gestaan van een start  van de verkenning van een andere werkwijze 

bij geïndiceerde specialistische begeleiding en heeft de VNG visitatiecommissie ‘financiële 

houdbaarheid sociaal domein’ ons doorgelicht en van adviezen voorzien. De effecten van deze 

trajecten zijn nog niet in 2021 zichtbaar. Na verdere uitwerking hebben de trajecten naar verwachting 

de komende jaren hun effect. 

 

2.2 Coronacrisis 

In 2021 brengt het coronavirus nog steeds de nodige uitdagingen met zich mee. Een algemene trend 

die we terugzien is de toegenomen complexiteit van met name de jeugdzorg als gevolg van de 

coronacrisis. Voor jeugdigen in Nederland is tijdens de coronacrisis veel veranderd. Door de 

beperkende maatregelen is hun dagelijkse structuur weggevallen. In verschillende periodes konden zij 

niet naar school. Vrijetijdsbesteding, uitgaan, sport, bijbanen en vrijwilligerswerk zijn stilgelegd. En 

jeugdigen kunnen niet vrijelijk met vrienden en leeftijdsgenoten afspreken1.  Door de maatregelen is 

de zorgvraag van jeugdigen met (psychische) problemen in omvang en ernst gestegen. We zien 

daardoor een verschuiving naar specialistische zorg. Ook neemt het aantal crisissituaties toe. Er is 

daarnaast niet altijd voldoende personeel om aan deze complexe hulpvragen te kunnen voldoen, met 

wachtlijsten als gevolg. De effecten voor de langere termijn zijn nog onbekend.  

De coronacrisis zorgt ook bij volwassen inwoners voor complexe problematiek. De personeelstekorten 

bij de GGZ leiden tot een toename van inwoners die gebruik maken van Wmo begeleiding. Door het 

inzetten van lokale begeleidingsteams kan deze vraag gedeeltelijk opgevangen worden.  

Verder blijft een effect van de coronacrisis op de participatiewet tot nu toe nog uit. Dit kan worden 

verklaard doordat de arbeidsmarkt er, ondanks de coronacrisis en tegen de verwachtingen in, op 

vooruit is gegaan. Er zijn geen grote ontslagrondes geweest.  

 

2.3 Autonome, externe, ontwikkelingen voor de komende jaren 

Door diverse factoren is de verwachting dat de vraag naar ondersteuning de komende jaren groot blijft. 

Hierdoor blijft de betaalbaarheid en daarmee de dienstverlening in het sociaal domein de komende 

jaren onder druk staan, en blijven de diverse maatregelen relevant ondanks een relatief gunstige 

jaarrekening.  

 

Bij de Wmo zijn relevante factoren: dubbele vergrijzing (meer ouderen en mensen worden ouder), het 

abonnementstarief, ambulantisering van de ggz, langer (moeten) thuis wonen van ouderen 

(bijvoorbeeld door bezuinigingen op verzorgingshuizen) en afbouw van bedden in ziekenhuizen. 

 

Bij Jeugd zijn de belangrijkste factoren: het gebrek aan wettelijke afbakening van de gemeentelijke 

opdracht (zoals ook de Commissie van Wijzen heeft geconcludeerd), de prestatiedruk die jongeren 

ervaren vanuit de samenleving en mogelijk langdurige psychische effecten van de Corona maatregelen. 

 

Recentelijk komen wachtlijsten in de zorg als gevolg van personeelstekorten steeds meer in het 

nieuws. De verwachting is dat deze tekorten niet op de korte termijn opgelost zijn. Het is nog 

onduidelijk in hoeverre dit nu speelt of in de toekomst gaat spelen binnen het sociaal domein van 

 
1 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021) Onvoldoende tijdige en juiste hulp voor jongeren met ernstige psychische 
problemen 
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Huizen. We zien wachtlijsten ontstaan bij onderdelen van de diensten van de gecertificeerde 

instellingen in het gedwongen kader. Eind vorig jaar en begin 2022 hebben we hierover afspraken 

gemaakt met onze partners. Wij vinden dat elk kind dat onder toezicht wordt gesteld direct geholpen 

moet worden. Bij volwassenen betekent een tekort aan ggz-personeel (en ander zorgpersoneel) dat 

de druk op andere vormen van ondersteuning toeneemt, met name op de diverse vormen van 

begeleiding die de gemeente biedt. 

Onzeker is wat wachtlijsten betekenen voor de zorgvraag en kosten op langere termijn (vergroten van 

problemen en kosten, inhaalzorg in de komende jaren en daarmee hogere kosten, of mensen die 

andere oplossingen vinden, of dat problemen verminderen zonder ondersteuning?). Een positief effect 

van wachtlijsten is een dempend effect op de gemeentelijke uitgaven.  

 

De HBEL gemeenten kunnen personeelstekorten niet oplossen. Wel spelen we hier in algemene zin op 

in via de bestaande maatregelen door zwaardere en langdurige trajecten te voorkomen door lichte, 

korte, vroegtijdige inzet en door in te zetten op factoren die ggz-problemen positief kunnen 

beïnvloeden, bijvoorbeeld door de inzet bij schulden, armoede en lichamelijke gezondheid. Bij 

specialistische zorg jeugd kijken we samen met de zorgorganisaties welke jeugdigen als eerste worden 

geholpen. 

 

2.4 Lokale maatwerkcontracten en wachtlijsten  

In 2020 is de Motie Bezuinigingen Wmo en jeugdzorg ingediend waar de gemeenteraad haar zorgen 

heeft geuit over het effect van de bezuinigingsmaatregelen op de toegang van inwoners tot de zorg. 

De raad heeft duidelijk gemaakt dat zij wachtlijsten wil voorkomen en passende zorg wil bieden om 

inwoners zo goed mogelijk te helpen. Dit betekent dit dat er in sommige gevallen lokale contracten 

worden afgesloten tegen een hoger tarief dan de regionale inkoopafspraken. Met name bij het product 

jeugd verblijf is dit mogelijk. Hiermee worden wachtlijsten voor een deel voorkomen, maar leidt dit 

wel tot extra kosten. Bij specialistische zorg (verblijf en ambulante zorg) zijn wachtlijsten ontstaan door 

personeelstekorten. Hier biedt lokaal inkopen geen uitkomst om wachtlijsten op te lossen. De 

sturingsmechanismen ten aanzien van wachtlijsten bij deze zorg zijn gering. Wel kijken we samen met 

deze zorgorganisaties welke jeugdigen als eerst worden geholpen.  

 

2.5 Hervormingsagenda en extra Rijksmiddelen Jeugd 

Een landelijke Commissie van Wijzen (ook wel arbitragecommissie genoemd) heeft in mei 2021 een 

uitspraak gedaan over het structureel benodigde budget voor jeugdzorg en de te treffen maatregelen 

om het jeugdstelsel toekomstbestendig te maken. Dit oordeel doet recht aan de reële situatie waarin 

de HBL-gemeenten, net als vele andere gemeenten zich bevinden: ondanks grote inspanningen is het 

ondoenlijk om deze kosten met de huidige budgetten te betalen.  

 

Op basis van dit oordeel stelt het Rijk voor 2021 en voor de jaren daarna extra middelen beschikbaar 

en wordt een hervormingsagenda Jeugd opgesteld, waarbij het Rijk samenwerkt met gemeenten en 

andere partijen. Deze extra middelen nemen in de loop van de jaren af. Het idee hierachter is dat met 

het invoeren van de diverse maatregelen die in de hervormingsagenda worden benoemd, er minder 

extra middelen nodig zijn. Hierbij gaat het om maatregelen die we lokaal, regionaal, bovenregionaal 

en landelijk willen doorvoeren. Een belangrijk landelijk maatregel is bijvoorbeeld de reikwijdte van de 

jeugdhulp. M.a.w. wat valt onder de jeugdwet en wat niet.  
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2.6 Jaarrekening Huizen 2021 individuele voorzieningen sociaal domein 

In onderstaande tabellen zijn de jaarrekening 2020, de begroting 2021 na wijziging en de jaarrekening 

2021 voor jeugd, Wmo en participatie weergegeven. De jaarrekening is vervolgens vergeleken met de 

begroting. In de tabel zijn alle onderdelen terug te vinden.  

 

Jeugd 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Jeugdhulp € 4.650.149 € 5.286.500 € 4.193.232 € 1.124.908 21% 

Jeugd begeleiding € 3.011.746 € 2.649.182 € 2.489.182 € 160.000 6% 

Jeugdhulp verblijf € 2.497.558 € 3.292.700 € 3.318.948 € -26.248 -1% 

Gedwongen kader € 573.646 € 715.000 € 639.507 € 75.493 11% 

Persoonsgebonden budget € 362.543 € 177.000 € 160.046 € 47.047 27% 

Landelijk transitie 
arrangement 

€ 304.245 € 637.000 € 527.977 € 109.023 17% 

Ernstig enkelvoudige dyslexie € 141.412 € 139.000 € 130.547 € 8.453 6% 

Totaal € 11.541.299 € 12.896.382 € 11.459.439 € 1.498.676 12% 

 

* In de begroting na wijziging zit een stelpost extra middelen jeugdzorg ad € 639.216 die van het rijk 

is ontvangen en die nu ingezet wordt ter dekking van de overschrijdingen. 

** In de administratie zijn er kosten geboekt op jeugd begeleiding die horen bij jeugdhulp en 

jeugdhulp verblijf. In dit overzicht hebben wij deze kosten op de juiste categorie gezet, dit betekent 

echter een afwijking ten opzichte van de jaarrekening. Het totaal saldo voor jeugdhulp blijft gelijk. 

Wmo 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Wmo-begeleiding € 2.758.626 € 2.650.430 € 2.554.338 € 96.092 4% 

Dagbesteding € 448.501 € 333.207 € 243.454 € 89.753 27% 

Hulp bij huishouden € 3.291.602 € 3.874.000 € 3.501.530 € 372.470 10% 

Hulpmiddelen  € 1.404.210 € 1.110.000 € 1.112.967 € -2.967 0% 

Vervoer  € 617.406 € 760.414 € 720.201 € 40.213 5% 

Persoonsgebonden budget € 250.701 € 328.000 € 307.509 € 8.601 3% 

Eigen bijdrage Wmo € -288.152 € -349.500 € -324.386 € -25.114 7% 

RTC € 442.499 € 62.000 € 62.446 € -446 -1% 

Overig € 98.298 € 314.400 € 323.977 € -9.577 -3% 

Totaal € 9.023.689 € 9.082.951 € 8.502.036 € 569.025 6% 
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Participatiewet 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

BUIG € 10.402.632 € 10.843.750 € 10.348.601 € 495.149 5% 

Rijksbijdrage BUIG € -11.543.517 € -10.940.852 € -10.940.852 € 0 0% 

Re-integratie € 1.508.701 € 1.165.801 € 1.093.390 € 72.411 6% 

Bijzondere bijstand € 903.804 € 1.371.457 € 845.799 € 525.658 38% 

Kindarrangement € 245.577 € 223.703 € 220.869 € 2.834 1% 

Schuldhulpverlening € 213.570 € 403.856 € 270.560 € 133.296 33% 

Inburgering € 36.730 € 114.072 € 111.803 € 2.269 2% 

Participatiewet overig  € 169.897 € 187.343 € 173.143 € 14.200 8% 

Totaal € 1.937.394 € 3.369.130 € 2.123.313 € 1.245.817 37% 

 

 

Totaal effect 
Jaarrekeni

ng 2018 
Jaarrekeni

ng 2019 
Jaarrekeni

ng 2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekenin
g 2021 

Saldo  

Jeugdwet € 8.249.006 € 10.520.477 € 11.541.298 € 12.896.382 € 11.397.706 € 1.498.676 12% 

Wmo € 7.080.166 € 8.308.330 € 9.023.689 € 9.082.951 € 8.513.926 € 569.025 6% 

Participatiewet € 1.700.457 € 1.758.499 € 1.937.394 € 3.369.130 € 2.123.313 € 1.245.817 37% 

Leerlingenvervoer - - € 535.382 € 570.106 € 481.808 € 88.298 15% 

Overig 
programmabegroting 

hoofdstuk 5 (o.a. 
voorveld) 

€ 9.143.070 € 11.899.409 € 12.046.881 € 13.528.677 € 12.588.364 € 940.313 7% 

Totaal € 26.172.699 € 32.486.715 € 35.084.644 € 39.447.246 € 35.105.117 € 4.342.129 11% 
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3. Toelichting per onderdeel: ontwikkelingen, stand van zaken maatregelen  
 

Hieronder gaan we in op de diverse onderdelen. Hierbij worden bij een aantal thema’s individuele 

voorzieningen gepresenteerd met relevante onderdelen in het voorveld. Deze thema’s zijn jeugd 

begeleiding, jeugdhulp, begeleiding volwassenen, dagbesteding volwassenen en wmo vervoer. Op 

deze wijze wordt samenhang tussen deze onderdelen zichtbaar en wordt inzicht gegeven in de 

gewenste ontwikkeling van meer inzet van lichtere ondersteuning in het voorveld en minder inzet van 

zwaardere, geïndiceerde individuele ondersteuning.   

 

Jeugd 
3.1 Jeugdhulp 

Het aantal voorzieningen in de jeugdhulp en de kosten zijn vanaf de decentralisatie aan het toenemen.  

Om passende zorg te blijven garanderen voor alle jeugdigen in Huizen zijn we genoodzaakt om 

passende matregelen te treffen die op lange termijn moeten leiden tot minder kosten en tegelijkertijd 

tot passende zorg op maat.  

 

In 2018 hebben we in het kader van de transformatie een aantal projecten (bijvoorbeeld 

onderwijszorgarrangementen) opgezet om ervoor te zorgen dat de hulp op school wordt geboden, 

laagdrempelig en zonder indicatie. Het doel hiervan is dat minder jeugdigen naar de duurdere, 

geïndiceerde zorg wordt verwezen. 

 

Praktijkondersteuner (poh-er) jeugd ggz 

In 2021 hebben we met groepspraktijken in Huizen afspraken gemaakt om een praktijkondersteuner 

huisartsen (POH-er) jeugd-GGZ in te zetten. Medio januari 2022 is POH-er jeugd GGZ gestart die vanuit 

Huizer groepspraktijken ondersteuning biedt aan jeugd bij lichte ggz problemen en die samenwerkt 

met andere partijen in het jeugd voorveld, zoals de gemeentelijke begeleiders, jeugdwerkers en Jeugd 

en Gezin.  We verwachten dat hiermee lichte problemen worden opgepakt met kortdurende 

ondersteuning en kosten bespaard worden op de geïndiceerde ambulante jeugdhulp.  

Cijfers zijn nog niet bekend, het is nu nog te vroeg om een duidelijke conclusie te trekken. De eerste 

indrukken is dat de huisartsen in het eerste kwartaal veel gebruik maken van de mogelijkheid om 

jeugdigen (en ouders) in gesprek te laten gaan met de POH-er jeugd-GGZ. De POH-er heeft meer tijd 

voor een gesprek dan een huisarts en kan zelf lichte ondersteuning bieden met een aantal gesprekken, 

zorgen voor een overdracht naar andere partijen in het voorveld, of zorgen voor een goede 

doorverwijzing. 

 

Individuele voorziening jeugdhulp 

We zien in de cijfers dat de kosten en het aantal jongeren dat gebruik maakt van de ambulante 

jeugdhulp voor het eerst aan het dalen zijn. In hoeverre die daling het gevolg is van de maatregelen 

die we reeds hebben getroffen is op dit moment lastig te beantwoorden. Wij denken dat de getroffen 

maatregelen wel degelijk effect hebben gehad op de kosten en het aantal toegewezen voorzieningen. 

Aan de andere kan zien we ook wachtlijsten ontstaan bij de gecontracteerde partners, omdat ze de 

vraag niet aankunnen. Een ander aspect is de corona perikelen, waarbij jeugdigen/gezinnen minder 

aanspraak maakten op de jeugdhulp. Of deze daling zich de komende tijd zal voortzetten, kunnen we 

op dit moment helaas niet goed voorspellen.  
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Er is sprake van een stijging van het inzetten van het aantal zware pakketten (pakket 7 en 8) en lichtere 

(basis) pakketten 0-2 en juist een daling van het aantal pakketten 5 en 6. Dit verklaart de hogere 

begroting (indicaties zijn groter van omvang bij een lichte afname van jongeren). Verwijzers en 

aanbieders zetten nu direct hogere indicaties in om te voorkomen dat jeugdigen van de ene 

voorzieningen naar de andere worden verwezen en een dergelijke aanpak zorgt ervoor dat we de 

administratieve druk verminderen bij zowel de wettelijke verwijzers als bij de zorgaanbieders. 

Daarnaast zien we dat jeugdigen over het algemeen de laatste tijd te kampen hebben met ernstige 

problemen als gevolg van de corona maatregelen en de prestatiedruk. Dit verklaart mogelijk de stijging 

van het aantal zwaardere pakketten.     

 

Tegelijk met de stijgende begroting, namen de kosten fors af in 2021 ten opzichte van de jaarrekening 

in 2020.  De afname ten opzichte van de jaarrekening 2020 is op zichzelf een gunstige ontwikkeling als 

we kijken naar de veranderopgave die we willen realiseren in de jeugdhulp. We willen namelijk dat 

jeugdigen zo veel mogelijk ambulant geholpen worden in plaats van verblijf, maar die verwachte 

verschuiving zien we vooralsnog niet in de cijfers terug. Tegelijkertijd stimuleren we zorgaanbieders 

om de behandeling niet langer te laten duren dan nodig is. Dit betekent dus kortere dure (behandel) 

trajecten en sneller afschalen naar lichtere zorg of begeleiding. Dit is van essentieel belang, omdat er 

voor sommige behandelingen bij enkele zorgaanbieders enorme wachtlijsten zijn. Daarnaast speelt bij 

hen het probleem dat er een schaarste is aan behandelaars waardoor de zorg niet altijd op tijd gestart 

kan worden en wachtlijsten kunnen optreden. Voor het verschil tussen de begroting en jaarrekening 

2021 zijn er twee verklaringen: ten eerste kan dit het gevolg zijn van direct hogere indicaties inzetten 

die niet helemaal opgebruikt hoeven te worden. Daarnaast zorgen personeelstekorten er voor dat 

indicaties niet daadwerkelijk tot behandeling leiden of niet helemaal opgebruikt kunnen worden.   

 

Jeugd 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Jeugdhulp € 4.650.149 € 5.286.500 € 4.193.232 € 1.124.908 21% 

 

Ontwikkeling cliënten: Jeugdhulp  
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3.2 Jeugdbegeleiding 

Algemene ontwikkeling begeleiding jeugd 

Jeugdbegeleiding is een vorm van ondersteuning gericht op het bevorderen en compenseren van 

zelfredzaamheid. De activiteiten zijn gericht op het aanleren en behouden van structuur die een 

jeugdige nodig heeft in het dagelijks functioneren.  Jeugdbegeleiding kan worden geboden aan de 

jeugdige en of zijn ouder(s)/opvoeder(s).  

 

Binnen jeugdbegeleiding hebben we diverse partijen in het voorveld die jongeren begeleiden, 

daarnaast kopen we ook geïndiceerde jeugdbegeleiding in. Medio 2021 zijn aanvullend op het voorveld 

en de geïndiceerde zorg, gemeentelijke begeleiders gestart die lichte begeleiding bieden en 

verwijzen/werken samen met andere partijen in het voorveld. Zo wordt ondersteuning geboden, 

voorliggend aan de geïndiceerde begeleiding. Door deze inzet van eerdere, lichtere ondersteuning aan 

onze jeugdigen en hun ouders door gekwalificeerde medewerkers beogen we zwaardere problemen 

en zwaardere inzet te voorkomen. Doordat 2022 het eerste volledige jaar wordt waarin deze lokale 

begeleiders werkzaam zijn, zijn de effecten nog niet zichtbaar in 2021. Wij verwachten dat deze 

resultaten in 2022 nog meer zichtbaar zijn.  

 

Lokaal team lichte begeleiding 18- 

 2021 Mei 2022 

Gestarte 

casussen 

32 11 

Kosten € 75.800 x 

 

De gemiddelde duur van een traject bij deze begeleiders is ongeveer 7,5 uur, hiermee zijn de trajecten 

aanzienlijk korter dan bij de geïndiceerde individuele ondersteuning. De ervaring is dat we in deze 

trajecten daadwerkelijk in staat zijn om mensen goed te ondersteunen zonder dat zwaardere zorg 

nodig is. Verwijzing naar een maatwerkvoorziening, gedurende of na begeleiding door de lokaal 

begeleider, is tot nu toe vrijwel niet nodig geweest. 

 

Er wordt veel geschakeld en samengewerkt met andere partijen in het voorveld. Belangrijke partners 

zijn Jeugd en Gezin en Versa Welzijn. Met deze en meer partijen wordt regelmatig samengewerkt bij 

inwoners, vindt wederzijds doorverwijzen plaats en zijn werkafspraken gemaakt. Er wordt op dit 

moment meer ingezet op samenwerking en minder op zelf begeleiding leveren dan vooraf ingeschat. 

Er zijn (nog) meer kansen, is (nog) meer ruimte te benutten dan vooraf was ingeschat. Hier blijven we 

dan ook op inzetten. 

 

Jeugd en Gezin Gezins- en opvoedcoaches 
 Schooljaar 2019-2020 Schooljaar 2020 – 2021 

Aantal contacten/ 

Activiteiten gezins- 

en opvoedcoaches 

366 322 (cijfers t/m mei 

2021) 

Kosten per 

kalenderjaar 

€ 21.666 € 21.666 
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Gezins- en opvoedcoaches zijn in het basisonderwijs aanwezig met als doel het verlagen van de 

drempel voor ouders om opvoedondersteuning te vragen bij hulpvragen (door school gesignaleerd) 

met een pedagogisch karakter. Uitgangspunt is dat door eerder hulp te bieden de problemen minder 

oplopen, waardoor minder ouders een beroep doen op de geïndiceerde voorzieningen vanuit de 

Jeugdhulp. De Gezins- en opvoedcoaches werken nauw samen met de consulenten Jeugd en de lokale 

begeleiders.  

 

Versa Jongerenwerk (aantallen jongeren) 
 2018 2019 2020 2021 

Wekelijkse 

activiteiten 

140 178 

 

128 

 

Geen cijfers 

beschikbaar 

Eenmalige 

activiteiten 

Niet beschikbaar 510 109 Geen cijfers 

beschikbaar 

Kosten € 864.402 (1) € 897.295 (2) € 927.182 (3) € 471.150 (4) 

1. Budget Jongerenwerk en Buurtwerk algemeen 

2. Budget Jongerenwerk en Buurtwerk algemeen 

3. Budget Jongerenwerk en Buurtwerk algemeen 

4. Budget Jongerenwerk  

 

Het jongerenwerk richt zich op jongeren vanaf 10 tot ca 23 jaar. Jongerenwerk probeert zoveel 

mogelijk diverse jeugdgroepen in Huizen te bereiken en een plek te geven in jongerencentrum 

Connect. Hierbij is extra aandacht voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen. Tevens richten zij zich op 

een goed contact met doelgroepen op straat. Jongerenwerk werkt onder andere samen met de lokale 

begeleiders en de praktijkondersteuner (POH GGZ).  

 

Toelichting op de kosten en het registreren van aantallen 2021:  

- Vanaf 2021 zijn de kosten voor het Jongerenwerk losgekoppeld van het Buurtwerk algemeen. 

- In 2021 hebben we aan Versa gevraagd of zij meer inzicht kunnen geven over de aantallen die 

zij registreren bij het Jongerenwerk. Dat heeft geleid tot een andere wijze van registreren waar 

Versa medio 2021 mee is begonnen. Concrete cijfers worden half 2022 pas verwacht. 

 

Villa Pinedo 
 2021 

Aantallen Buddy-

programma 

jeugdigen:18 

Online-training 

ouders: 29 

Webinar: 37  

Kosten €10.000 

 

Villa Pinedo is een organisatie in Nederland waar kinderen met gescheiden ouders hun ervaringen 

delen, elkaar adviseren en steunen. Jeugdigen hebben via een forum of de chat contact met buddy's. 

Dit zijn jongvolwassenen met gescheiden ouders. Vanuit hun eigen ervaring begeleiden zij de 

jeugdigen. In de onlinetraining voor ouders leert Villa Pinedo ouders kijken door de ogen van hun kind, 

waardoor de gevolgen van een scheiding voor hun kind beperkt kunnen worden. 

Echtscheidingsproblematiek komt veel voor binnen de caseloads van onze uitvoeringsdienst. Zij 

hebben hier veelvuldig mee te maken.  
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Geïndiceerde begeleiding jeugd 

Jeugd 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Jeugd 
begeleiding 

€ 3.011.746 € 2.649.182 € 2.489.182 € 160.000 6% 

 

Geïndiceerde begeleiding  

 
 

De afgelopen jaren zagen we de vraag naar jeugd begeleiding toenemen. Door de toegenomen druk 

op de zorg en wachtlijsten bij GGZ, krijgen meer jeugdigen jeugd begeleiding toegewezen.  Daarnaast 

wordt begeleiding ingezet als een soort nazorg ten behoeve van jeugdigen die uitbehandeld zijn. In 

2020 was er een piek in de intensiteit van de zorg. Ondanks een stijging van het aantal unieke cliënten 

tot eind derde kwartaal 2021, is de intensiteit van de zorg in 2021 aan het afnemen. Op basis van deze 

gegevens zijn de kosten lager in 2021 dan bij de jaarrekening van 2020 en bij de begroting 2021.  De 

daadwerkelijk geleverde zorg is dus minder omvangrijk dan vorig jaar. Met de start van de 

gemeentelijke begeleiders en meer inzet van andere partijen in het voorveld, beogen we dat de 

ingezette daling van indicaties zich doorzet in 2022. 

 

We zien kansen om met de lokale begeleiders, in samenwerking met andere partijen in het voorveld, 

een deel van de ondersteuning op te vangen die nu door geïndiceerde begeleiding (perceel jeugdige 

en gezin) werd opgepakt. Deze kansen gaan we het komend jaar uitwerken. Deze ervaringen worden 

benut voor het meer afbakenen van aard en omvang van het perceel van de geïndiceerde begeleiding, 

waarbij in beeld is om deze begeleiding op termijn anders te organiseren (partnerschappen met een 

beperkt aantal zorgpartijen, resultaatafspraken op het niveau van de doelgroep, lumpsum 

financiering). Deze beoogde werkwijze sluit aan op de inzet van gemeentelijke begeleiders en de lokale 

samenwerking, en beoogt ook een besparing op de kosten van geïndiceerde begeleiding.  

 

Op dit moment is een nieuwe werkwijze voor de geïndiceerde begeleiding (perceel jeugdige en gezin) 

nog niet gerealiseerd. De beoogde besparingen voor 2022 worden hiermee dan ook niet (geheel) 

behaald. Dit heeft tot gevolg dat de komende jaren niet de beoogde besparingen worden gehaald met 

de maatregel die is gericht op deze begeleiding. Een (klein) deel van de beoogde besparingen wordt 

nu wel gerealiseerd door de inzet van lokale, lichtere ondersteuning en het voorveld. De komende tijd 

wordt met deze gegevens het tijdspad en de mogelijke besparingen bij de geïndiceerde begeleiding 

(perceel jeugdige en gezin) geactualiseerd. 
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3.3. Jeugdhulp verblijf  

Jeugd 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Jeugdhulp 
verblijf 

€ 2.497.558 € 3.292.700 € 3.318.948 € -26.248 -1% 

 

 
 

De kosten en aantallen voor Verblijf nemen jaarlijks toe. De stijging in 2021 is fors ten opzichte van 

2020. Dit heeft te maken met de nafacturatie van het aanbod buiten de DLP om. Een deel van de 

kosten had betrekking op het jaar 2020 die in 2021 werden gedeclareerd. Ten opzichte van de 

begroting is er sprake van een tekort van € 26.248. 

 

We hebben een aantal maatwerkcontracten afgesloten met sommige aanbieders, omdat bij de 

regionale inkoop in 2021 een aantal aanbieders zich niet ingeschreven had voor o.a. het bieden van 

drie-milieu-voorzieningen. Dit zorgde ervoor dat er een leemte ontstond in het zorglandschap, nieuwe 

aanmeldingen konden dus niet worden geplaatst in dergelijke voorzieningen via de regionale inkoop. 

Daarom hebben we tijdelijk maatwerkcontracten afgesloten om passende zorg te kunnen blijven 

bieden aan onze jeugdigen.  De tarieven voor deze maatwerkcontracten liggen echter hoger dan wat 

we regionaal hebben afgesproken. Inmiddels wordt eraan gewerkt om de aanbieders die zich niet 

hadden ingeschreven alsnog te laten inschrijven zodat we één tarief hanteren ten behoeve van deze 

voorzieningen en voor de hele regio.  

 

Het aantal jeugdigen dat gebruik heeft gemaakt van Verblijf is in 2021 licht gestegen ten opzichte van 

2020.  In het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 zien juist een daling van de 

aantallen. Ook de totale kosten zijn licht gestegen in 2021 ten opzichte van de begroting. Verblijf is een 

dure voorziening en het is belangrijk dat we lokaal en regionaal op dit onderdeel blijven sturen. Lichte 

schommelingen in aantallen hebben direct invloed op de kosten.   

 

De ambitie is om jeugdigen die problemen ervaren zo veel mogelijk thuis te begeleiden of te 

behandelen en minder snel te kiezen voor een uithuisplaatsing in een residentiële setting. Als het kind 

toch uit huis wordt geplaatst dan willen we dat jeugdigen opgroeien in een pleeggezin of in een 

kleinschalige voorziening (gezinshuis) wordt geplaatst. In 2021 hebben we een plan uitgewerkt om 

deze ambitie te realiseren. Concreet betekent dit, dat aanbieders alternatieven uitwerken in de vorm 

van intensieve ambulante hulp ter voorkoming van uithuisplaatsingen en hun residentieel aanbod 

omvormen naar kleinschalige voorzieningen. Daarnaast willen we kennis en vaardigheden versterken 
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in de toegang om samen met ouders en jeugdigen passende ambulante zorg in te zetten in plaats van 

Verblijf. Deze maatregelen moeten leiden tot minder uithuisplaatsingen of kortere uithuisplaatsingen 

en dus tot minder kosten.  De voorlopige cijfers over kwartaal 1 en 2 van 2022 laten zien dat er een 

daling is van het aantal uithuisplaatsingen. 

 

3.4 Gedwongen kader 

Jeugd 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Gedwongen kader € 573.646 € 715.000 € 639.507 € 75.493 11% 

 

 
 

Eind 2020 en begin 2021 zijn er afspraken gemaakt met de gecertificeerde instellingen (Gi's) om 

ketensamenwerking te realiseren in het gedwongen kader. De ambitie is om jeugdigen hulp te bieden 

in het vrijwillige kader en zo min mogelijk in het gedwongen kader. We willen samen met onze Gi's dat 

de ondertoezichtstellingen (ots-en) korter worden.  Uit cijfers blijkt dat het aantal jeugdigen in het 

gedwongen kader aan het dalen is en de verwachting is dat deze trend zich voortzet de komende 

periode.  

We zien in de cijfers dat de kosten en het aantal unieke cliënten in 2021 aan het dalen is.  We zien wel 

een stijging in de kosten ten opzichte van 2020, maar die stijging is minder hoog dan verwacht vanwege 

een lichte daling in aantallen en een hoger tarief in 2021 als gevolg van nieuwe contracten met de Gi's.   

 

3.5 Ernstig enkelvoudige dyslexie 

Jeugd 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Ernstig enkelvoudige 
dyslexie 

€ 141.412 € 139.000 € 130.547 € 8.453 6% 
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Ernstig enkelvoudige dyslexie is een vorm van jeugdhulp ten behoeve van leerlingen in het 

basisonderwijs die ernstige lees- en of spellingsproblemen ervaren. De ondersteuning bestaat uit twee 

delen, te weten diagnostiek en behandeling gericht op het vergroten van de leesvaardigheden en het 

verminderen van de beperking.  

We zien een lichte daling van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van deze voorziening. Voor 2022 

hebben we opnieuw contracten afgesloten met aanbieders die deze vorm van jeugdhulp bieden. We 

willen samen met de partners dat het aantal aanmeldingen EED laag blijft, omdat de huidige aantallen 

regionaal gezien, maar ook voor Huizen relatief hoog zijn.    

 

3.6 Landelijk Transitie Arrangement 

Jeugd 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Landelijk transitie 
arrangement 

€ 304.245 € 637.000 € 527.977 € 109.023 17% 

 

 2020 2021 

Aantal jeugdigen 30 28 

 

Het Landelijk Transitie Arrangement is een set van afspraken met een beperkt aantal 

jeugdhulpaanbieders voor het leveren van uitzonderlijk aanbod dat zeer specialistisch is. Dit contract 

wordt door de VNG afgesloten en alle wettelijke verwijzers kunnen gebruikmaken van dit aanbod. Het 

aanbod is zoals gezegd zeer specialistisch en de tarieven liggen gemiddeld hoger dan de tarieven van 

het aanbod dat regionaal wordt ingekocht.  

Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van dit aanbod is vrij stabiel. De stijging in de kosten ten 

opzichte van het jaar 2020 kan worden verklaard door het feit dat voor enkele jeugdigen zware zorg 

werd ingezet als gevolg van de zware problematiek. Uit cijfers blijkt dat de meeste jeugdigen worden 

verwezen door de overige wettelijke verwijzers dan onze Uitvoeringsdienst. Hierdoor hebben we als 

gemeente op dit onderdeel van de jeugdhulp een beperkte sturing zowel op de inhoud als op financieel 

gebied.       

 

Wmo 
3.7 Hulp bij het huishouden  

Wmo 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Hulp bij huishouden € 3.291.602 € 3.874.000 € 3.501.530 € 372.470 10% 
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In 2021 is opnieuw een stijging in de kosten te zien ten opzichte van 2020. In 2020 was er een sterke 

stijging van het aantal voorzieningen ten opzichte van 2019. Dit heeft effect op de kosten van 2021, 

omdat deze inwoners veelal ook in 2021 huishoudelijke hulp zullen ontvangen. In 2021 is het aantal 

inwoners met huishoudelijke hulp opnieuw toegenomen (van 1068 in 1e kwartaal 2021 naar 1094 in 

4e kwartaal 2021). Dit valt grotendeels te verklaren door de vergrijzing, maar ook door het 

abonnementstarief.  

 

Vanaf 2021 passen we het HHM-KPMG normenkader toe voor de bepaling van de omvang van de 

hoeveelheid hulp. Dit normenkader gaat uit van een basismodule van 108 uur voor hulp bij het 

huishouden per woning. Dit komt neer op ongeveer 125 minuten per week en is dus in de basis minder 

dan het oude CIZ-normenkader. Er zijn in de gemeente Huizen in totaal 676 herindicaties uitgevoerd 

bij alle nieuwe cliënten en bij de bestaande cliënten met een indicatie van 120 minuten of meer. Door 

toepassing van het HHM-KPMG normenkader is de gemiddelde indicatie per cliënt afgenomen van 

176,1 minuten per week naar 148,3 minuten per week. Daarmee is een besparing van € 732.418 

gerealiseerd. Bestaande cliëntsituaties met een indicatie van 120 minuten of minder worden pas 

volgens het nieuwe normenkader beoordeeld na afloop van de huidige indicatie. 

 

Ondanks toepassing van het HHM-KPMG normenkader worden minder kosten bespaard dan bij start 

van het traject werd verwacht. Dit heeft twee redenen. Allereerst is bij het stellen van de herindicaties 

gebleken, dat de situatie bij een deel van de inwoners met hulp bij het huishouden is verslechterd na 

afgifte van de oorspronkelijke indicatie. Deze verslechtering was veelal niet bij de gemeente gemeld 

door de cliënt/zorgverlener, omdat de huishoudelijke taken nog binnen het oude (ruimere) 

normenkader konden worden uitgevoerd. Door de verslechtering is op basis van cliëntkenmerken 

vaker dan vooraf werd verwacht een verruiming ten opzichte van de basismodule uit het HHM-KPMG 

normenkader toegekend. Daarnaast is in de begroting voor komende jaren geen rekening gehouden 

met de autonome groei van het aantal inwoners met hulp bij het huishouden. Zowel vanwege het 

abonnementstarief, maar ook vanwege de dubbele vergrijzing zal het aantal inwoners met hulp bij het 

huishouden in de toekomst verder toenemen.  

 

Feit blijft, dat de kosten en het tekort voor de voorziening hulp bij het huishouden veel hoger zouden 

zijn, wanneer we het normenkader niet hadden toegepast. De verwachte besparingen door het KPMG-

HHM normenkader zijn doorberekend voor 2022 t/m 2024. Er is berekend dat er door de toepassing 

van het normenkader vanaf 2022 ieder jaar consequent €151.620 minder kosten voor hulp bij het 

huishouden worden gerealiseerd dan het jaar ervoor. Dit komt doordat het aantal uur hulp bij instroom 

in de voorziening hulp bij het huishouden lager is bij toepassing van het nieuwe normenkader en we 

verwachten dat de omvang bij een inwoner minder snel toeneemt dan voorheen, omdat taken, die de 

inwoner nog zelf kan doen niet worden overgenomen door de hulp. Het positieve financiële effect van 

het normenkader zal de komende jaren dus nog steeds merkbaar zijn. Voor meer informatie over de 

effecten van het KPMG-HHM normenkader verwijzen we u graag naar de eerder met u gedeelde 

KPMG-HHM rapportage. 
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3.8 Wmo Begeleiding 

Algemene ontwikkeling begeleiding voor volwassenen 

Het aantal mensen met een behoefte aan begeleiding blijft toenemen. De belangrijkste structurele 
oorzaken hiervoor zijn de dubbele vergrijzing, ambulantisering van de GGZ en personeelstekorten en 
wachtlijsten bij de GGZ.  In 2020 en 2021 kwamen daar de effecten door de corona-maatregelen bij, 
denk bijvoorbeeld aan de psychische gezondheid van jongvolwassen, waarvan nog onduidelijk is hoe 
lang deze effecten invloed hebben. 
 
Desondanks is het aantal mensen dat gebruik maakt van geïndiceerde begeleiding, niet toegenomen 

en vertoont zelfs vanaf de tweede helft van 2021 een duidelijke afname. Deze daling van aantallen 

vertaalt zich ook in een afname van de kosten van geïndiceerde begeleiding. Dit is een opvallende 

trend na jaren van toename. Deze afname in 2021 is de te opvallender, omdat door de corona 

maatregelen een aantal mensen tijdelijk individuele begeleiding ontvingen in verband met het tijdelijk 

sluiten van dagbestedingslocaties.  

 

Deze afname is het resultaat van een verschuiving naar andere vormen van begeleiding: meer inzet 

van lichtere, goedkopere ondersteuning en minder inzet van de geïndiceerde, zwaardere en duurdere 

ondersteuning. Deze verschuiving hebben we kunnen realiseren door de start medio 2021 van drie 

gemeentelijke begeleiders. De inzet is gericht op het behoud of vergroten van de zelfredzaamheid en 

participatie, en om door de inzet van eerdere, lichtere ondersteuning, zwaardere problemen en 

zwaardere inzet te voorkomen. De begeleiders leveren zelf lichte ondersteuning en maken 

samenwerking op casusniveau mogelijk met andere partijen in het lokale voorveld. Hierdoor kan meer 

maatwerk worden geleverd in de ondersteuning en makkelijker op- en afgeschaald worden dan 

wanneer geïndiceerde individuele begeleiding wordt ingezet. 

 

De verschuiving naar meer inzet van lichtere ondersteuning vertaalt zich niet direct in hogere aantallen 

en hogere kosten bij (alle) andere partijen in het voorveld, zoals hieronder te zien is. De inzet van 

andere partijen gebeurt op basis van subsidieafspraken waarbij een vaste capaciteit wordt ingezet voor 

een vast bedrag. In 2021 is ingezet op de versterking van het voorveld door meer inzet mogelijk te 

maken van opbouwwerk door Versa en meer inzet op de ondersteuning van maatjes door de 

vrijwilligerscentrale. Op eenzelfde wijze kunnen de komende jaren andere onderdelen van het 

voorveld versterkt (of afgebouwd) worden, al naar gelang de ontwikkeling van de vraag en de 

beschikbaarheid van (financiële) middelen.   

 

De werkwijze met gemeentelijk begeleiders is medio 2021 ingezet. Effecten zijn dan ook nog niet volop 

in de aantallen en kosten van 2021 zichtbaar. Met het opschalen van het aantal gemeentelijk 

begeleiders, wordt ook de samenwerking met lokale partijen versterkt. Doordat 2022 het eerste 

volledige jaar wordt met deze werkwijze, verwachten wij dat deze resultaten in 2022 nog meer 

zichtbaar zijn.  

 

Door de eerder genoemde effecten (vergrijzing, ambulantisering, personeelstekorten GGZ, etc.), is de 

verwachting dat de vraag naar ondersteuning de komende jaren groot blijft. Deze ontwikkelingen 

blijven daarmee de omvang en kosten van de gemeentelijke begeleiding onder druk zetten 
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Tenslotte: de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne doet ook een beroep op de inzet van de 

gemeentelijk begeleiders en andere lokale vormen van begeleiding waarbij nu nog niet duidelijk is in 

welke mate en hoe lang deze groep mensen ondersteuning nodig heeft. Het daadwerkelijke effect is 

nu nog niet te duiden. De ondersteuning van de vluchtelingen komt niet terug in de aantallen 

hieronder. 

 

Lokaal team lichte begeleiding 18+ 
 2021 Mei 2022 

Aantallen 122 75 

Kosten € 68.575 x 

 

De gemiddelde duur van een traject bij deze begeleiders is ongeveer 7,5 uur, hiermee zijn de trajecten 

aanzienlijk korter dan bij de geïndiceerde individuele ondersteuning. De ervaring is dat we in deze 

trajecten daadwerkelijk in staat zijn om mensen goed te ondersteunen zonder dat zwaardere zorg 

nodig is. Verwijzing naar een maatwerkvoorziening, gedurende of na begeleiding door de lokaal 

begeleider, is tot nu toe vrijwel niet nodig geweest. 

 

Er wordt veel geschakeld en samengewerkt met andere partijen in het voorveld. Belangrijke partners 

in dit lokale netwerk zijn Versa welzijn, MEE, de vrijwilligerscentrale en casemanagers dementie. Met 

deze partijen wordt regelmatig samengewerkt bij inwoners, vindt wederzijds doorverwijzen plaats en 

zijn werkafspraken gemaakt.  

 

Er is berekend wat het financiële effect is tot en met maart van de inzet van de lokale begeleiders.  

Indien er geen lokaal begeleiders waren aangesteld, waren de (geschatte) kosten voor de inzet van 

maatwerkvoorzieningen HBEL breed €313.807. De kosten voor begeleiders in deze periode bedragen 

€192.962, Daarmee wordt over deze periode (start – maart 2022) €120.845 aan kosten bespaard.  

 

Begin 2022 is het aantal begeleiders 18+ uitgebreid naar zeven fte die gefaseerd zijn gestart in het 

eerste kwartaal van 2022. Hiermee kan de verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg verder 

worden opgeschaald. Daarmee is de verwachting dat de beoogde besparing op geïndiceerde reguliere 

begeleiding voor 2022 wordt gehaald. 

 

Sociaal wijkteam 
 2018 2019 2020 2021 

Aantallen 

casussen* 

78 65 78 63 

Kosten € 109.146 € 111.405 € 114.190 € 103.907 

* naast de casussen zijn er ongeveer vier maal zo veel losse contacten per jaar, waar eenmalig contact voldoende is. Deze 

worden niet apart geregistreerd. 

 

De meeste casussen voor het sociaal wijkteam komen binnen via diverse 

contactpersonen/organisaties waar de medewerkers van het sociaal wijkteam mee samenwerken: 

huisartsen, praktijkondersteuners, gemeentelijke consulenten, wijkagenten, woningbouwvereniging 

etc. Daarnaast nemen inwoners ook rechtstreeks contact op met het sociaal wijkteam, voor zichzelf of 

voor iemand in de omgeving. Vervolgens leggen medewerkers van het wijkteam dan indien nodig 

ongevraagd, dus zonder dat de inwoners zelf een vraag heeft, contact met de inwoners. Doordat het 
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sociaal wijkteam met mensen contact legt zonder dat er een vraag is van de inwoner en dit vervolgens 

naar andere vormen van ondersteuning toe leidt, vullen dit team en de gemeentelijke begeleiders 

elkaar goed aan.  

 

Algemeen maatschappelijk werk Versa (AMW) 

In 2021 hebben het gemeentelijke begeleidingsteam en de maatschappelijk werkers van Versa welzijn 

werkafspraken gemaakt. Op basis van de ontwikkeling van de vraag van inwoners die steeds meer in 

het voorveld worden opgepakt, wordt bekeken of opschaling voor voorzieningen wenselijk en mogelijk 

is.  
 2018 2019 2020 2021 

Aantallen reguliere 

casussen 

167 146 138 141 

Aantallen briefadressen - 4 (start) 14 17 

Aantal 

maatwerktrajecten 

- 5 5 6 

Sociaal juridisch 

raadswerk 

- - 127 66 

Kosten € 90.000 € 90.000 € 128.250 € 121.649 

Daarnaast zijn er ongeveer 100 korte contacten per jaar waarvoor geen casus wordt aangemaakt. 

 

Overige individuele ondersteuning door Versa 
 2018 * 2019 * 2020 2021 

Aantallen casussen 

mantelzorgondersteuning 

n.b. n.b. 25 33 

Aantal casussen 

wonen/welzijn/zorg/alarmering 

n.b. n.b. 105 109 

Welzijn op recept/beweegcoaches n.b. n.b. 45 23 

Intensieve koppelingen vrijwillige 

thuishulp 

21 31 22  

Kosten € 77.391 € 59.607 € 73.965 € 121.224 

* in 2018 en 2019 zijn deze aantallen niet in de rapportages vermeld. 

 

Versa ondersteunt inwoners onder meer in het kader van mantelzorgondersteuning, bij problemen 

rondom het ouder worden, bij het in beweging komen en bij een beperking. De welzijnswerkers 

merken dat de casussen in de loop der jaren ‘zwaarder’ worden, onder meer doordat inwoners met 

een zwaardere beperking nog thuis wonen.  Daar waar dergelijke inwoners tot 2015 veelal in een 

instelling of verzorgingshuis woonden, komen ze nu in contact met een welzijnsprofessional. In die zin 

is er ook hier sprake van een verschuiving van zorg richting de gemeentelijke welzijnsondersteuning.   

 

Opbouwwerk Versa 
 2021 

Aantallen Nog niet bekend 

Kosten € 40.104 * 

* Start 1 november 2021 

*Beschikte subsidie opbouwwerkers in 2022. 
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Vanaf 1 november 2021 zijn er in Huizen twee opbouwwerkers gestart in Oost en in West. 

Zij beogen het versterken van de sociale basis, dat mensen elkaar ondersteunen in de wijk. Hiervoor 

werken ze samen met actieve wijkbewoners en bewonersinitiatieven. Daarnaast werken ze samen met 

professionals zoals de gemeentelijke begeleiders de andere medewerkers van Versa Welzijn.  

 

Twee specifieke opgaves waar de opbouwwerkers aan werken, zijn: 

- Versterken en begeleiden. Oog te hebben voor de mogelijkheden van mensen en die te 

versterken en te verbinden. Hiervoor is het van belang dat de opbouwwerkers zelf bekende 

gezichten zijn, door actief aanwezig te zijn bij wijkactiviteiten. Mensen verbinden met het 

collectief vraagt geduld en presentie. 

- Plekken voor ontmoeting. Twee wijkcentra zijn de komende jaren sterk in ontwikkeling: de 

Draaikom en het Holleblok. Eén van de twee opbouwwerkers heeft hierin een dragende rol. 

  

Bovenstaande processen zijn in gang gezet, waarbij de eerste resultaten zijn dat veel inwoners de 

Draaikom (weer) weten te vinden als wijkcentrum. De signaalfunctie van Versa omtrent inwoners die 

meer hulp nodig hebben, kan goed worden uitgevoerd doordat de lijnen met de gemeentelijke 

begeleiders kort zijn. Daarnaast zijn de opbouwwerkers actief ingezet voor de opvang van Oekraïners. 

Vanaf 2022 is er een tijdelijke opbouwwerker voor ouderen gestart. Zij heeft al diverse gesprekken 

gevoerd met bewoners van de aanleunwoningen bij Voor Anker en aan de Loefzij. Daarnaast is er sinds 

2021 tijdelijk een opbouwwerker voor de energietransitie werkzaam, deze wordt ingezet door de 

afdeling Wonen. 

 

Vrijwilligerscentrale: vrijwillige thuishulp en maatjesproject 
 2018 2019 2020 2021 

Aantal koppelingen 

vrijwillige  

thuishulp * 

Kortdurende en 

langdurige hulp: 

1791 

Kortdurende en 

langdurige hulp: 

1443 

Langdurige hulp: 

152 

Nog geen cijfers 

 

Maatjesproject - - - 12 hulpvragers 

Kosten €81.650 €81.650 €83.283 €102.465 

* De afgelopen jaren is de wijze van rapportage enkele keren gewijzigd. 

 

Vrijwillige thuishulp 

Vrijwillige thuishulp zijn vrijwilligers die klaar staan om inwoners te helpen met kleine klusjes in en om 

het huis. En met vele andere vormen van ondersteuning. Deze hulp is voor mensen, jong en oud, die 

zelfstandig wonen en niet kunnen terugvallen op familie, vrienden of mantelzorgers. Of voor wie 

andere hulp niet haalbaar of betaalbaar is.   

 

Maatjesproject 

Een maatje is een vrijwilliger die een andere inwoner een steuntje in de rug geeft als het leven (tijdelijk) 

wat tegenzit. Of wanneer iemand sommige dingen lastig vindt om alleen te doen. Het leuke van een 

maatje is dat het contact gelijkwaardig is. Er is ook een intensief maatjesproject voor maatjes van 

kwetsbare inwoners. Hierbij vraagt deskundigheid en begeleiding extra aandacht.   
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Geïndiceerde, individuele begeleiding 18+ 

Individuele voorziening 
begeleiding Wmo 

Jaarrekening 
2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Wmo begeleiding € 2.669.480 € 2.569.430 € 2.494.315 € 75.115 3% 

Kortdurend verblijf € 64.240 € 80.000 € 60.693 € 19.307 24% 

Zelfstandig leven € 24.906 € 1.000 € -670 € 1.670 167% 

Totaal € 2.758.626 € 2.650.430 € 2.554.338 € 96.092 4% 

 

Aantal indicaties individuele voorziening wmo begeleiding regulier  

 
 

Aantal indicaties individuele voorziening wmo begeleiding specialistisch 

 
 

De grafieken hierboven laten een afname zien van indicaties vanaf medio 2021 bij zowel de reguliere 

als specialistische begeleiding. De afname in kosten van geïndiceerde begeleiding regulier ligt in lijn 

met de beoogde, en al ingeboekte, besparingen op deze voorziening.  

 

Het blijkt dat de lokale begeleiders ook een deel van de ondersteuning opvangen die voorheen door 

specialistische begeleiding werd opgepakt. Deze ervaringen met de inzet van de gemeentelijk 

begeleiders wordt het komend jaar benut voor het meer afbakenen van aard en omvang van het 

perceel van de specialistische begeleiding. Hierbij is nog steeds in beeld om op termijn de 

specialistische begeleiding anders te organiseren (partnerschappen met een beperkt aantal 

zorgpartijen, resultaatafspraken op het niveau van de doelgroep, lumpsum financiering). Deze 

beoogde andere werkwijze sluit aan op de inzet van gemeentelijke begeleiders en de lokale 

samenwerking, en beoogt ook een besparing op de kosten van geïndiceerde specialistische 

begeleiding. 

 

Op dit moment is een nieuwe werkwijze voor de specialistische begeleiding nog niet gerealiseerd. De 

beoogde besparingen voor 2022 worden hiermee dan ook niet (geheel) behaald. Een (klein) deel van 

de beoogde besparingen op specialistische begeleiding wordt nu wel gerealiseerd door de inzet van 
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lokale, lichtere ondersteuning. De komende tijd wordt met deze gegevens het tijdspad en de mogelijke 

besparingen bij de specialistische begeleiding geactualiseerd. 

 

 

3.9 Wmo Dagbesteding   

 

Algemene ontwikkeling dagbesteding 

In het algemeen zijn vanaf begin 2021 twee bewegingen zichtbaar:  

- Meer uitstroom dan voorgaande jaren. Relatief veel mensen gingen over van de geïndiceerde 

Wmo dagbesteding naar Wlz dagbesteding,  

- Minder instroom dan voorheen bij geïndiceerde Wmo dagbesteding. In de plaats daarvan 

maken mensen wel gebruik van: 

o lokale voorliggende voorzieningen zoals Om de Hoek en het Geheugenhuis, of op 

andere plekken via het DOEN-programma.  

o Dagbehandeling via de ziekenkostenverzekering (dagbehandeling), die voorliggend is 

op de Wmo. 

 

Resultaat is dat alle mensen die een vorm van dagbesteding nodig hebben, een passende plek 

gevonden hebben. Hierbij is er een (kleine) wachtlijst bij het Geheugenhuis, mede nog een gevolg van 

beperkte capaciteit door corona maatregelen en het stoppen van vrijwilligers in deze periode.  Het 

totaal aantal mensen dat vanuit de gemeente een vorm van dagbesteding ontvangt, is wat afgenomen. 

De gemeentelijke kosten voor dagbesteding zijn in 2021 fors afgenomen, meer dan de afname van het 

aantal mensen. Dit komt met name door een afname van de kosten van de relatief dure geïndiceerde 

dagbesteding. 

 

Dagbesteding via ons eigen team DOEN bij lokale organisaties (excl plaatsing bij Om de Hoek, 

Geheugenhuis, Tijd voor Meedoen) 

DOEN, onderdeel van Zicht op Werk, is in de loop van 2021 gestart met het begeleiden en plaatsen van 

mensen met een behoefte aan dagbesteding die relatief weinig begeleiding nodig hebben. Deze 

mensen zouden voorheen een indicatie krijgen voor een individuele voorziening dagbesteding. Met 

deze andere werkwijze is de ambitie om voor meer mensen dagbesteding te realiseren bij lokale, 

maatschappelijke organisaties en minder gebruik te maken van geïndiceerde dagbesteding bij 

zorginstellingen. Hiermee wordt ingezet op meer welzijn en minder zorg, normalisatie van (mensen 

met) problemen, ontschotting tussen de diverse vormen van dagbesteding en werkervaringsplekken, 

en goedkopere ondersteuning.  

Om deze lokale plekken te realiseren, wordt gebruik gemaakt van de werkwijze en plekken van het 

Zicht op Werk-programma. Hiermee komen plekken beschikbaar die eerder alleen werden ingezet 

voor activering/werkervaring voor mensen in een uitkeringssituatie. 

 

De eerste helft van 2021 is benut om de beoogde nieuwe werkwijze neer te zetten. Deze staat nu: bij 

nieuwe aanmeldingen voor lichte dagbesteding wordt nu eerst gekeken naar de lokale mogelijkheden, 

waarbij het verbrede palet van mogelijkheden in beeld is. De periodes met corona-maatregelen 

hadden tot gevolg dat al bekende organisaties of plekken minder of geen mogelijkheden hadden voor 
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nieuwe mensen en het lastig was nieuwe plekken te werven. Na de zomer namen de mogelijkheden 

stapsgewijs toe om nieuwe plekken te werven. Cijfers over 2021 zijn nu niet beschikbaar. 

 

Geheugenhuis 
 2018 2019 2020 2021 

Unieke 

deelnemers* 

55 70 (incl. man-

telzorgers ) 

n.b. 44 

Gemiddeld aantal 

deelnemers per 

dagdeel 

n.b. 10 3-6 6-8 

Uitstroom  n.b. n.b. 19 15 

Kosten € 96.383 98.375 € 100.835,-  € 100.308 

* bij een deel van de deelnemers is ook de mantelzorger intensief betrokken en kan deze bij de professionals terecht voor 

informatie, advies of een luisterend oor.  

 

Het overgrote deel van deelnemers is gedurende één dag per week in het Geheugenhuis aanwezig. 

Ongeveer 16% is gedurende twee dagen per week aanwezig en ruim 10% gedurende drie dagen per 

week.  

 

Ontwikkelingen 2021 

- I.v.m. Covid-maatregelen en daardoor onder andere beperkingen in de inzet van vrijwilligers, 

is er met name in 2020 een grote terugval in aantallen deelnemers en later ook in aantallen 

vrijwilligers.  

- Ondanks veel inspanningen is het moeizaam om nieuwe vrijwilligers te werven. Ook doordat 

vrijwilligers niet willen vastzitten aan een vast dagdeel per week.  En niet alle vrijwilligers 

kunnen zelfstandig een groep draaien met de professionals als achterwacht. Daardoor moeten 

professionals vaker dan voorheen op de groep staan om deze draaiend te houden. Hiervoor 

moet in 2022 naar een oplossing gezocht worden.  

- Door de Covid-maatregelen zijn nieuwe initiatieven ontstaan: mensen met 

geheugenproblemen worden ook thuis bezocht. 

- Grotendeels door de maatregelen was er in 2021 gemiddeld een wachtlijst van 10 personen, 

zowel voor nieuwe instroom als voor uitbreiding van het aantal dagen.  Er is meestal geen 

tussenoplossing nodig omdat de mensen bij aanmelding veelal in het beginstadium van 

dementie zitten en het absoluut wenselijk is dat ze naar het geheugenhuis gaan, o.a. om de 

mantelzorger te ontlasten, maar niet noodzakelijk. Als er wel urgentie is, dan kunnen mensen 

via een (tijdelijke) indicatie naar geïndiceerde dagbesteding of wordt naar overige 

ondersteuning binnen het voorveld gezocht (bv. inzet van een vrijwilliger).   

Om de Hoek 
 2018 2019 2020 2021 

Aantal unieke 

bezoekers 

55 59 61 54 

Aantal dagen inloop per 

week 

3 4 4, later 3 3 

Gemiddeld aantal 

bezoekers per dag 

19 17 14 15-19 

Kosten € 151.712 € 154.852 €158.723  € 155.859 
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Om de Hoek organiseert wekelijkse, laagdrempelige activiteiten gericht op ontmoeting, recreatie en 

"het meedoen" voor mensen met (langdurige) psychische, verstandelijke en/of lichamelijke 

beperkingen. Deelnemers worden geactiveerd in het dagelijkse leven en gestimuleerd om zelf 

vrijwilligerswerk te gaan doen. Door specifieke activiteiten voor en door de GGZ-doelgroep zelf te 

ontwikkelen in een algemeen wijkcentrum waar ook activiteiten voor andere mensen plaatsvinden, 

kan de doelgroep gemakkelijker integreren en deelnemen aan de maatschappij. In deze projecten 

wordt ook aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. 

 

Ontwikkelingen 2021 

- In verband met Covid-maatregelen en de beperkingen daardoor bij de inzet van vrijwilligers, 

was in de loop van 2020 en 2021 een opening van de inloop op drie dagen maximaal haalbaar. 

- Een aantal vaste bezoekers deed vanwege Covid (angsten) of vanwege de afkeer tegen de 

geldende Covid-maatregelen tijdelijk niet mee, of komt incidenteel langs. Ze zijn daarom niet 

meegenomen in de bezoekersaantallen, maar worden op deze en andere manieren wel 

gevolgd. 

- Covid-maatregelen hadden impact op de groepsstructuur en groepsgrote van de inlopen, de 

groepscohesie. Desondanks bleef het aantal bezoekers in 2021 stabiel, wanneer de mensen 

meetellen die vanwege Covid-maatregelen niet naar de inlopen kwamen, maar wel op andere 

wijze in beeld bleven.  

- Deelnemers komen daarnaast vaker per week naar de inlopen (dus meer bezoekers per dag) 

en worden actiever (ook in andere centra). We willen dit mogelijk (blijven) maken en 

stimuleren. 

- Dit jaar stroomden mensen in via de activeringsmedewerkers Doen! Deze nieuwe deelnemers 

vragen over het algemeen meer aandacht, begeleiding en ruimte. Met het creëren van meer 

prikkelarme momenten in het schema, zoals het omvormen van de vrijdag tot een prikkelarme 

inloop, kunnen we tot nu toe aan deze vraag voldoen.  

 

Tijd voor Meedoen (gestopt per juni 2021) 
 2019 2020 2021 

Aantal deelnemer 

per jaar 

310 Niet bekend* Niet bekend* 

Kosten € 144.384 € 131.777  € 64.753 * 

* Door interne problematiek medio 2020 bij TvM en de Corona-crisis, zijn er geen jaarcijfers bekend van 2020 en 2021. In 

april 2021 is de subsidie aan TvM stopgezet.  

 

Aan TijdvoorMeedoen hebben al vanaf de start veel deelnemers meegedaan. Veel deelnemers zijn 

bekenden van de gemeente, veelal omdat zij een bijstandsuitkering ontvangen en vanuit die 

hoedanigheid bekend zijn geraakt met TvM. Via het gemeentelijke project Meedoen zijn deelnemers 

overgegaan naar TvM voor hun (verplichte) dagbesteding, tegenprestatie of onderdeel van een re-

integratietraject. Verder zijn via Wmo-consulenten inwoners doorverwezen naar TvM voor allerlei 

activiteiten of diensten. Het voor-en-door- inwoners concept van TvM bleek van grote waarde voor 

het succes van TvM.  

 

Na de opheffing van TvM heeft de gemeente tijdelijk de regie genomen met de inzet van twee 

coördinatoren die de rust weer moesten laten terugkeren en de overgang naar Versa moesten 
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begeleiden. In die periode starten ook de gemeentelijke begeleiders waar gelijk een relatie mee kon 

worden gelegd. Dat gold ook voor het leggen van (her)nieuwde relaties met Zicht op Werk. Met veel 

deelnemers zijn gesprekken gevoerd over wat zij graag wilden of moesten doen, bijvoorbeeld in het 

kader van werk. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal deelnemers naar Zicht op Werk zijn gegaan of 

naar een andere plek. 

 

Geïndiceerde dagbesteding 18+ 

Wmo 
Jaarrekening 

2020 
Begroting 2021 

na wijziging 
Jaarrekening 

2021 
Saldo   

Dagbesteding € 448.501 € 333.207 € 243.454 € 89.753 27% 

 

 
 

Bij geïndiceerde dagbesteding is er sprake van een afname in de aantallen en kosten. Dit heeft als 

belangrijkste redenen: 

- De forste afname van kosten wordt voor € 55.000 euro verklaard doordat posten waren 

opgenomen voor 2020 die uiteindelijk niet tot daadwerkelijke kosten hebben geleid. Dit zijn 

daardoor meevallers in 2021 en dit bedrag is daarom in mindering gebracht op de 

jaarrekening 2021. De daadwerkelijk gemaakte kosten in 2021, door benutte indicaties in 

2021, liggen daarmee € 55.000 hoger dan het netto resultaat van € 242.187 wat hierboven te 

lezen is. Deze daadwerkelijke kosten zijn nog steeds fors minder dan de kosten in 2021 en de 

begroting 2021. 

- Minder instroom: inwoners zijn meer doorverwezen naar lokale voorliggende voorzieningen 

zoals Om de Hoek en het Geheugenhuis en andere lokale plekken via DOEN (onderdeel van 

zicht op werk). Daarnaast maken relatief veel mensen gebruik van dagbehandeling via de 

zorgverzekeringswet, die voorliggend is op de Wmo. 

- Meer uitstroom: er was begin 2021 een groep inwoners die graag op de dagbestedingsplek 

wilde blijven waar ze al zaten, terwijl deze zorgaanbieders geen contract voor (lichte) Wmo 

dagbesteding wilde aangaan, maar wel dagbesteding bleven aanbieden voor mensen met 

een Wlz indicatie. Dit betrof vooral voorzieningen voor mensen met geheugenproblemen en 

vormen van dementie. Een groot deel van deze groep is vervolgens in de loop van 2021 

uitgestroomd naar de Wlz. Deze uitstroom naar Wlz voorzieningen verliep hierdoor sneller 

dan verwacht, wat een signaal is dat mensen wellicht langer dan gepast vanuit de Wmo 

ondersteuning kregen en dus later dan gepast doorstromen naar de Wlz. We hebben daarom 

in onze werkprocessen meer aandacht ingebouwd voor deze doorstroom en voor het 

motiveren van mensen om een Wlz indicatie aan te vragen.  
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- Vanwege corona maatregelen konden locaties niet (altijd) op volle kracht draaien en kon niet 

iedereen de benodigde dagbesteding krijgen. Om dit te ondervangen is bij een aantal 

mensen de ondersteuning via dagbesteding tijdelijk omgezet in ondersteuning via individuele 

begeleiding. 

 

Het eerste kwartaal in 2022 laat zien dat de afname van het aantal indicaties van geïndiceerde 

dagbesteding doorzet. Deze afname is wel minder groot dan eind 2020/begin 2021, wat logisch is 

gezien de grote groep die de eerste helft van 2021 doorstroomde naar de Wlz en gezien het opheffen 

van de corona-maatregelen. 

 

3.10 Hulpmiddelen 

Wmo  
Jaarrekeni

ng 2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarreken
ing 2021 

Saldo   

Rolstoelen € 296.750 € 251.000 € 256.489 € -5.489 -2% 

Woonvoorzieninge
n 

€ 665.628 € 521.000 € 533.039 € -12.039 -2% 

Individueel 
vervoer 

€ 441.832 € 338.000 € 323.439 € 14.561 4% 

Hulpmiddelen 
totaal 

€ 1.404.210 € 1.110.000 € 1.112.967 € -2.967 0% 

 

In onderstaande figuur zijn de verstrekkingen van alle HBEL-gemeenten samen (lichtblauw) 

weergegeven en het aandeel daarvan van de gemeente Huizen (donkerblauw). 
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In 2021 hebben we samen met de andere gemeenten een aanbestedingstraject doorlopen voor een 

nieuw contract hulpmiddelen, dat per 1 april 2022 in is gegaan. De kwaliteitseisen zijn door de 

gemeenten vastgelegd, het contract wordt gegund aan de drie aanbieders met de financieel meest 

gunstige offertes.  

 

Voor 2021 zien we een daling in de kosten ten opzichte van 2020, ondanks de prijsstijgingen van 12,5% 

per 1 oktober 2020 en 5% per 1 oktober 2021 bij de tussentijdse verlengingen van het lopende 

contract.  Dit komt doordat er in 2020 relatief veel dure hulpmiddelen zijn verstrekt. Het ging hierbij 

voornamelijk om woonvoorzieningen, waarbij woningen van inwoners fors verbouwd werden. Er is in 

2020 een analyse uitgevoerd waarin geconcludeerd werd dat dit vaker gebeurde dan strikt 

noodzakelijk, daarom is de werkwijze aangepast. Bij woningaanpassingen van meer dan € 10.000 

wordt voortaan met het vier ogen principe gewerkt. Bij de vraag voor een complexe woningaanpassing 

wordt altijd eerst overleg gepleegd met een juridisch kwaliteitsmanager. Samen wordt het 

vervolgonderzoek bepaald. Dit kan bestaan uit een bouwkundig advies met een vooraf bepaalde 

kostenraming. Daarnaast wordt er ingezet op verstrekking van de goedkoopste adequate voorziening, 

bijvoorbeeld het plaatsen van een zorgunit in plaats van een aanbouw. Op die manier wordt 

voorkomen dat er onnodig dure woningaanpassingen worden gerealiseerd. Consulenten zijn ook 

getraind om in andere situaties het goedkoopste adequate hulpmiddel in te zetten, zodat de kosten 

voor hulpmiddelen zo laag mogelijk blijven en de verwachte prijsstijgingen zo goed mogelijk 

opgevangen kunnen worden. 

 

Doordat het aantal verstrekkingen van een individuele vervoersvoorziening in 2021 lager was dan in 

2020, zijn ook de kosten voor deze voorziening afgenomen en binnen de begroting gebleven. Het totaal 

aantal individuele inwoners met een individuele vervoersvoorziening is de afgelopen jaren min of meer 

constant gebleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeente Huizen 
vervolgblad 26 
 
 
 
 
 

3.11 Vervoer 

 

Wmo vervoer 

Wmo 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Collectief vervoer € 617.406 € 760.414 € 720.201 € 40.213 5% 

 

 

 
 

In bovenstaande tabel is het aantal verstrekkingen voor een voorziening weergegeven. Bij de Wmo 

taxi is het aantal verstrekkingen echter niet zo zeer bepalend voor de kosten. Het totaal aantal 

inwoners met deze voorziening is normaal gesproken wel bepalend voor de mate van gebruik en de 

bijbehorende kosten. Het aantal unieke inwoners met een regionale Wmo vervoerspas is licht gedaald 

na 2019. Waarschijnlijk komt dit doordat er vanwege corona minder inwoners zijn ingestroomd in deze 

voorziening. Ook kan het zijn dat inwoners, die maar incidenteel vervoer nodig hebben vaker een 

beroep doen op het ANWB-automaatje of de belbus. De kosten voor het collectieve Wmo vervoer zijn 

toegenomen ten opzichte van 2020 doordat de Wmo taxi's gedurende een deel van 2020 niet reden 

vanwege corona. In 2021 was het aantal ritten nog wel lager dan vóór corona.   

 

 

Belbus en automaatje 
Belbus 2018 2019 2020 2021 

Aantal ritten* 3655 3721 2288 2616 

Kosten € 31.631 € 32.485 € 33.093 € 43.294 

*een deel van de ritten (ongeveer 30%) is t.b.v. vervoer van deelnemers van en naar het Geheugenhuis. 

 
Automaatje  2018 ** 2019 * 2020 2021 

Aantal ritten 224 1217 726 1568 

Kosten x € 14.800 € 15.170 € 18.827 

* in 2019 waren er daarnaast 300 unieke deelnemers en 38 chauffeurs.  
** gestart in de loop van 2018 

 

Vanwege Corona is het gebruik van deze vervoersvoorzieningen sterk gedaald in 2020. In 2021 is het 

gebruik weer toegenomen. We merken dat inwoners die maar incidenteel een vervoersbehoefte 
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hebben, die ze niet zelf kunnen oplossen, vaak gebruik maken van de vervoersvoorzieningen in het 

voorveld en daardoor geen Wmo vervoerspas hoeven aan te vragen. De voorzieningen sluiten aan bij 

de behoefte van de inwoners; uit eerdere enquêtes bleek dat de tevredenheid onder de deelnemers 

hoog was.   

 

3.12 RTC 

 

RTC 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

RTC € 442.499 € 62.000 € 62.446 € -446 -1% 

 

Na een eerste bezuinigingsronde is de vergoeding van het verplicht eigen risico vanuit de RTC 

teruggebracht van maximaal € 380,- in 2020 naar maximaal € 200,- per jaar in 2021. In de begroting 

2021 is hiermee rekening gehouden waardoor een aanzienlijk lager bedrag werd gereserveerd. Omdat 

het aantal aanvragen over de gehele periode van de regeling stabiel/gelijk is gebleven kon een 

adequate inschatting worden gemaakt van het benodigde budget. 

 

Participatiewet 
 

3.13 Uitkeringen 

Participatiewet 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

BUIG € 10.402.632 € 10.843.750 € 10.348.601 € 495.149 5% 

Rijksbijdrage BUIG € -11.543.517 € -10.940.852 € -10.940.852 € 0 0% 

 

In het onderstaande figuur zijn het aantal verstrekte uitkeringen te zien vanaf 2020 tot 2022. In het 

figuur is een licht dalende trend te zien in het aantal uitkeringen tussen 2020 en 2021 en hierdoor is 

de jaarrekening van 2021 lager dan in het jaar 2020. Een verklaring voor de dalende trend is de krappe 

arbeidsmarkt ondanks de coronacrisis. Om die reden is het relatief makkelijk om aan werk te komen, 

waardoor minder inwoners een uitkering nodig hebben.   
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3.14 Re-integratie 

Participatiewet 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Re-integratie € 1.508.701 € 1.165.801 € 1.093.390 € 72.411 6% 

 

We zien in 2021 een daling van de kosten voor uitstroom naar werk ten opzichte van 2020. Dit komt 

door een daling in het aantal interventies bij Zicht op Werk. In 2020 waren er per kwartaal 275 tot 333 

interventies. In 2021 waren dat er in het eerste kwartaal 282 en is het daarna afgenomen naar 230 in 

het tweede, 212 in het derde en 174 in het vierde kwartaal. Een verklaring voor de daling in het aantal 

kandidaten van Zicht op Werk ligt in een verbeterde arbeidsmarkt ondanks de coronacrisis. Mede door 

de coronasteunmaatregelen heeft de coronacrisis geen grote effecten gehad op de arbeidsmarkt. De 

lagere kosten worden daarnaast veroorzaakt door het actieplan jeugdwerkloosheid, hierdoor zijn veel 

jongeren uitgestroomd en doordat ze bij de eerste aanvraag al een jongerencoach spreken, was een 

aanvraag uitkering vaak niet meer nodig.   

 

3.15 Bijzondere bijstand 

Participatiewet 
Jaarrekening 

2020 
Begroting 2021 

na wijziging 
Jaarrekening 

2021 
Saldo   

Bijzondere bijstand € 903.804 € 1.371.457 € 845.799 € 525.658 38% 

 

Het voordeel van € 525.658 tussen het begrote budget in 2021 en de jaarrekening 2021 is te verklaren 

doordat de kosten en de extra coronamiddelen TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) 

op de bijzondere bijstand post waren geboekt. Inwoners maakte echter weinig gebruik van de TONK-

regeling waardoor er een positief resultaat op de balans ontstaat. 

 

 
Waar we in de toekomst naar willen kijken is de bekendheid van de bijzondere bijstand. Vanwege het 

afschaffen van de RTC op 1 januari 2021 hadden we een stijging verwacht in het aantal unieke cliënten 

in de bijzondere bijstand. Deze stijging is echter achterwege gebleven. Het is mogelijk dat inwoners 

niet weten dat ze bij de gemeente terecht kunnen voor bijzondere bijstand. Dit gaan we onderzoeken, 

en indien nodig vervolgacties op uitzetten. 
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3.16 Kindarrangement 

Participatiewet 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Kindarrangement € 245.577 € 223.703 € 220.869 € 2.834 1% 

 

Het kindarrangement is speciaal voor kinderen tussen de 4-17 jaar die leven in een gezin met een laag 

inkomen. Via het online platform ‘Meedoen HBEL’ kunnen ouders aanspraak maken op bijvoorbeeld 

een tweedehands fiets, kledingpakket of zwemabonnement. In onderstaande tabel is te zien dat het 

aantal unieke toewijzingen kinderarrangement tussen 2020 en 2021 is gestegen van respectievelijk 57 

cliënten in 2020 naar 66 cliënten in 2021. De kosten tussen 2020 en 2021 zijn echter gedaald met € 

24.708. Deze daling in kosten is te verklaren doordat de computerregeling in 2020 is geïntroduceerd. 

Inwoners kunnen echter maar één keer in de vier jaar gebruik maken van de computerregeling. 

Hierdoor vallen enkele hoge computerregeling aanvragen in 2021 weg, omdat deze al in 2020 zijn 

aangevraagd en uitgekeerd.  

 

 

 
 

3.17 Schuldhulpverlening 

Participatiewet 
Jaarrekening 

2020 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Jaarrekening 
2021 

Saldo   

Schuldhulpverlening € 213.570 € 403.856 € 270.560 € 133.296 33% 

 

Als we de begroting van 2021 met de jaarrekening van 2021 vergelijken dan is er sprake van een 

voordeel van € 133.296. Dit komt door de ophoging van de begroting door ontvangen coronamiddelen 

van het Rijk. Het Rijk ging er namelijk vanuit dat de kosten zouden gaan stijgen doordat er meer 

inwoners gebruik zouden maken van schuldhulpverlening in verband met de corona-maatregelen.  

 

De kostenstijging voor schuldhulpverlening heeft inderdaad plaatsgevonden. Het verschil tussen 

jaarrekening 2020 en jaarrekening 2021 bedraagt namelijk € 56.990. De stijging is minder hoog dan 

vooraf werd ingeschat. Dit is deels toe te kennen aan de wetswijziging op 1 januari 2021, waardoor 

gemeenten eerder mensen kunnen helpen die door schulden in de problemen komen. Via 

vastenlastenpartners zoals verhuurders van woningen en drinkwaterbedrijven krijgt de gemeente 

signalenen binnen van betaalachterstanden en met die inwoners wordt vervolgens contact gezocht. 

Zodoende kunnen beginnende schulden snel worden opgelost, voordat ze in de schuldhulpverlening 

terecht komen.  
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Een andere verklaring voor de minder hoge stijging van de jaarrekening van 2021 is  de inzet van het 

voorveld in de gemeente Huizen. In de gemeente Huizen hebben we een jongeren budgetcoach die in 

2021 tientallen laagdrempelige financiële vragen heeft beantwoord richting jongeren en enkele 

jongeren met ernstige problematiek heeft geholpen en/of doorverwezen. Daarnaast zijn er in 2021 45 

inwoners geholpen met de thuisadministratie door de vrijwilligers organisaties Schuldhulpmaatjes, 

Humanitas en Huize Tolvrij. 

 


