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1. INLEIDING 

 

Beknopte rapportage 

Zoals aangegeven in de rapportage over 2018, de halfjaarrapportage 2019 (Q1 en Q2) en in het beleidsplan 

sociaal domein 2020-2023 gaan we de verantwoording van de dienstverlening (de geboden ondersteuning) in 

het sociaal domein vanaf het jaar 2020 meenemen in de reguliere planning en control cyclus (kadernota, 

begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening). We gebruiken 2019 als overgangsjaar.  

De voorliggende jaarrapportage 2019 sluit – evenals de rapportage over het eerste halfjaar van 2019 – meer 

aan bij de informatie die vanaf 2020 zal worden aangeboden in de reguliere planning en control cyclus. 

Vanaf 2020 gaan we, naast de wettelijke beleidsindicatoren, daar waar nodig ‘eigen’ beleidsindicatoren 

toevoegen. Deze worden vervolgens opgenomen in de begroting en over gerapporteerd in de jaarstukken. 

Hierbij gaat het ook om informatie uit de monitoringsgesprekken met aanbieders, waaronder kwantitatieve en 

kwalitatieve gegevens over hetgeen geleverd wordt.  

 

Het beeld in 2019 

Uit de rapportage blijkt dat het positieve beeld zoals dat voor de periode 2015 t/m 2018 kon worden geschetst, 

is gecontinueerd: ook in 2019 is aan inwoners die dat nodig hadden tijdig passende ondersteuning geboden. 

 

Hetgeen in de periode 2015 t/m 2018 is gerealiseerd is in 2019 geborgd én verder doorontwikkeld. 

Bijvoorbeeld de integrale werkwijze van de toegang tot ondersteuning, de versterking van het algemene 

voorzieningenniveau én de transformatie (vernieuwing en doorontwikkeling in aanbod en werkwijze) van de 

ondersteuning. Deze transformatie - ook wel kanteling genoemd – wordt in belangrijke mate vorm gegeven 

door het realiseren van een samenhangend aanbod op de locatie Plein1.  

 

De uitgaven voor ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet 

zijn ten opzichte van de voorgaande jaren verder toegenomen. Deze kostenstijging is in overeenstemming met 

hetgeen we de afgelopen jaren in de respectievelijke jaarrekeningen en via andere bestuurlijke informatie 

hebben gemeld. We zien in dit verband niet alleen de aantallen cliënten op onderdelen stijgen, maar ook - en 

vooral - de complexiteit van de problematiek en de vereiste zwaarte van de ondersteuning toenemen. Dit 

laatste mede als gevolg van het rijksbeleid gericht op het langer zelfstandig blijven wonen van inwoners die 

ondersteuning nodig hebben.  

 

Ook binnen de Participatiewet zien we dat de problematiek van de cliënten zwaarder en meer divers wordt. Bij 

de Participatiewet komt dit onder andere door de afsluiting van de Wajong en de WSW, maar ook door de 

komst van statushouders met hun eigen problematiek. 

  

Op basis van de realisatie in 2019, constateren we dat de taken voor de Jeugdwet en de Participatiewet in 2019 

binnen de begrote budgetten zijn uitgevoerd. Bij de Wmo zien we op onderdelen (vervoersvoorzieningen, 

woonvoorzieningen en begeleiding) een zodanige stijging van de uitgaven dat de begrote budgetten zijn 

overschreden. Hierbij speelt de aanzuigende werking van de gewijzigde eigen bijdragesystematiek per 1 januari 

2019 een belangrijke rol. 

 

Bronnen 

• Kwartaalrapportages van en gesprekken met de aanbieders van Wmo-ondersteuning en 
 Jeugdhulp; 

• Informatie vanuit de Afdeling Welzijnszaken:  
- het Loket Heemstede (toegang en toeleiding); 

 -  het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede (toegang en toeleiding); 
 - contractmanagement individuele voorzieningen Wmo en Jeugdwet 
 - verantwoordingsgesprekken met aanbieders van gekantelde gesubsidieerde ondersteuning 

• Informatie vanuit de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) op het vlak van Wmo en     
Jeugdwet: factuurinformatie, betaling Sociale Verzekeringsbank; 

• Informatie vanuit de IASZ en Informatie vanuit de Afdeling Financiën. 
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2.        WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING…………………….. 

 

2.1       LOKET HEEMSTEDE 

 

Het Loket Heemstede is een samenwerkingsverband dat organisatorisch valt onder de Afdeling Welzijnszaken. 

De Loket-medewerkers zijn in dienst van andere organisaties, maar vallen gedurende hun inzet in het Loket 

(minimaal 10 uur per week) onder de functionele aansturing van de gemeentelijke coördinator. In het Loket 

zijn circa 15 medewerkers in de frontoffice werkzaam (ruim 6 fte). Daarnaast is sprake van partijen die met 

specifieke expertise in de zogenoemde “schil” functioneren en op verzoek van de frontoffice ondersteuning 

kunnen bieden.  

 

Het Loket Heemstede vormt de toegang tot de algemene voorzieningen en de maatwerkvoorzieningen op 

grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

 

De volgende uitgangspunten staan centraal in de werkwijze van het Loket Heemstede:  

-  aansluiten bij de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers; 

-  het waar mogelijk en passend voorliggend verwijzen naar algemene voorzieningen; 

-  integraal benaderen van de vraag; met 

- specifieke aandacht voor de mantelzorger (mate van belastbaarheid); 

- het in gesprek met de cliënt komen tot maatwerk. Hierbij wordt waar nodig uitgegaan van een 

integraal aanbod. 

Hieronder treft u de relevante kengetallen betreffende de inzet vanuit het Loket Heemstede. 

 
 Huisbezoeken Loket Heemstede 

 

 Q1 en Q2 
2015 

 
 

 2015 
 

2015 
 
 

Q3  en Q4  
2015  

Q1 en Q2  
2016 

Q3 en Q4  
2016 

  

Q1 en Q2 
2017  

Q3 en Q4  
2017 

Q1 en Q2  
2018 

Q3 en Q4 
2018 

Q1 en Q2 
2019 

Q3 en Q4 
2019 

Aantallen 465 580 585 964 524 585 574 876 535 574 

 

2.1.2    Sociaal team 

Het Sociaal team is een samenwerkingsverband bestaande uit het Loket Heemstede, het CJG Heemstede, de 

IASZ, de GGD Kennemerland, de woningbouwverenigingen, de politie (wijkagenten),  Brijder Verslavingszorg, 

GGZ InGeest en de Stichting WIJ (maatschappelijk werk). Het team komt circa eenmaal per 6 weken bijeen. In 

het Sociaal Team worden signalen van zorgmijdend gedrag ingebracht en wordt afgestemd of sprake is van een 

situatie die lokaal kan worden opgelost (en zo ja, door welke organisatie) of dat moet worden opgeschaald. 

 

 

 

 

 

Cliënten Loket Heemstede  

 Aantal cliënten waarvoor een 

herbeoordeling in verband met een 

aflopende Wmo-verstrekking heeft 

plaatsgevonden 

Aantal cliënten die zich met een 

(nieuwe) vraag/melding tot het 

Loket hebben gericht 

 

Totaal  

2015 267 1.220 1.487 

2016 616 880 1.496 

2017 225 1.280 1.505 

2018 539 993 1.532 

2019  287 882 1.169 

 Sociaal team Heemstede 2013 2014 2015 2016  2017 2018 2019 

 

 Caseload (unieke 

personen/gezinnen) 

50 44 34 31 23 21 26 
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2.1.3     (voorkomen) Huisuitzettingen 

Indien sprake is van een voorgenomen huisuitzetting wordt vanuit het Loket Heemstede bezien of er – in het 

bijzonder indien de betrokkene/het betrokken gezin geen vervolgoplossing heeft - mogelijkheden zijn dit te 

voorkomen. Dit laat onverlet dat er gevallen zijn waarin een huisuitzetting - gelet op de oorzaak, c.q. de aard 

van de problematiek - niet voorkomen kan worden óf niet gewenst is. In die gevallen wordt vanuit het Loket zo 

mogelijk ondersteuning geboden bij de vervolgstappen. Het Loket Heemstede werkt bij deze inzet nauw samen 

met de partners uit het Sociaal Team. Uiteraard wordt getracht preventief op te treden, opdat het risico van 

een huisuitzetting zo veel mogelijk voorkomen kan worden.  

 

2.1.4    Voedselbank 

Huishoudens kunnen bij een maandelijks besteedbaar inkomen dat onder de gestelde norm ligt, in aanmerking 

komen voor een voedselpakket vanuit de Voedselbank. Het aanvragen van een voedselpakket verloopt via het 

Loket Heemstede. Bij een aanvraag wordt beoordeeld of de aanvrager in aanmerking komt voor de 

ondersteuning. Daarnaast wordt bekeken of - en zo ja welke - aanvullende ondersteuning in de specifieke 

situatie passend is. In alle gevallen is sprake van ondersteuning door het maatschappelijk werk. Er is sprake van 

een doorstroom van deelnemende huishoudens. Zo zijn in de tweede helft van 2019 3 huishoudens gestopt, 

maar zijn er ook 4 nieuwe huishoudens gestart bij de Voedselbank. 

 

2.2 DE WMO VOORZIENINGEN 

In de volgende paragrafen treft u het aantal uitstaande Wmo-voorzieningen aan en het aantal cliënten dat van 

deze voorzieningen gebruik maakt. We maken hierbij de verdeling tussen: 

• Individuele voorzieningen: vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen 

• Individuele voorziening: beschermd wonen (via centrumgemeente Haarlem) 

• Individuele voorzieningen: Huishoudelijke ondersteuning en Kortdurend verblijf 

• Algemene voorzieningen: Dagbesteding en Begeleiding individueel 

• Individuele voorzieningen: Begeleiding groep (dagbesteding) en Begeleiding individueel  

• Algemene voorziening: Lichte Dagopvang 

 

Aansluitend zijn de uitgaven voor deze voorzieningen in 2019 opgenomen. 

 

 Huisuitzettingen Heemstede  

 

Aantal voorgenomen  

huisuitzettingen (huurwoningen) 

Aantal 

daadwerkelijke 

huisuitzettingen 

Aantal voorgenomen  

huisuitzettingen dat voorkomen is 

 2013 21 9 12 57% 

 2014 11 4 7 64% 

 2015 8  3 5 63% 

 2016 10 2 8 80% 

 2017  8 3 5 63% 

 2018 4 0 4 100% 

 2019  3 1 2 75% 

 

 

Voedselbank  Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo  2017 Ultimo 2018 Ultimo 2019 

 Gezinnen                     20                     15                   17                    20                     19                  18                   19 
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2.2.1       Vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen 

In het volgende schema treft u het aantal nieuwe verstrekkingen aan per soort voorziening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende schema geeft inzicht in het totale aantal Wmo-voorzieningen dat in bruikleen uitstond.  

 

 Voorzieningen in 

bruikleen  

 

2015 

ultimo Q4  

2016 

ultimo Q4 

2017 

ultimo Q4 

2018 

ultimo Q4 

2019 

utimo Q4  

Vervoersvoorzieningen Scootmobielen                    116 130 148 119 120 

Aangepaste fietsen  74 78 84 78 74 

Bruikleenauto’s 3 3 3 2 2 

Buggy’s 6 7 7 8 8 

Gesloten 

buitenwagen 

2 3 2 2 1 

Handbikes  6 7 5 6 6 

Hulpmiddelen Rolstoelen 247 288 291 267 244 

Woonvoorzieningen Trapliften 190 207 210 189 164 

Tilliften 14 15 22 14 10 

Roerende 

woonvoorzieningen 

23 26 26 23 24 

Totaal  681 764 798 708 653 

 

2.2.2 Beschermd wonen 

Beschermd wonen wordt geboden aan mensen met psychische of psychosociale problemen die alleen met 

intensieve begeleiding in staat zijn zich te handhaven in de samenleving. De voorziening biedt aan hen de 

mogelijkheid om te wonen in een gewone wijk met toezicht en begeleiding.  

Per 1 januari 2015 is deze voorziening door het rijk gedecentraliseerd naar (tijdelijk) de centrumgemeenten. De 

gemeente Haarlem heeft de verantwoordelijkheid (én de middelen) gekregen om voor de regio’s Zuid-

Kennemerland en IJmond en de gemeente Haarlemmermeer de voorziening beschermd wonen te realiseren.  

 

 Aantal nieuwe verstrekkingen  2015 2016 2017 2018 2019 

Vervoersvoorzieningen 
 

Collectief vervoer 164 172 179 191 205 

Scootmobielen                    29 41 36 48 44 

Aangepaste fietsen  14 15 16 28 19 

Onderhoud/reparatie 

vervoersvoorzieningen 

6 11 10 12 5 

Handbikes en buggy’s 7 2 0 3 2 

Bruikleen auto 0 0 1 0 - 

Hulpmiddelen Rolstoelen 56 59 70 67 58 

Woonvoorzieningen Roerende woonvoorzieningen 45 44 44 56 69 

Woningaanpassingen 

(onroerend) 

31 35 30 16 49 

Verwijdering van 

woonvoorzieningen 

12 14 17 14 16 

Trapliften 31 29 39 30 40 

Tilliften 6 4 9 2 6 

Onderhoud/ reparatie 

woonvoorzieningen 

34 27 24 33 33 

Verhuizen en herinrichten 4 1 4 4 9 

Totaal  439 454 479 504 555 
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In het onderstaande treft u het aantal Heemsteedse cliënten aan dat conform de informatie van de gemeente 

Haarlem ultimo 2019 woont in een instelling voor beschermd wonen (zorg in natura). 

 

Deze taak wordt naar verwachting per 2022 - evenals de taken op het vlak van Maatschappelijke Opvang - bij 

de individuele gemeenten neergelegd. Dit betekent tevens dat ook de middelen door het rijk vanaf dat 

moment aan de individuele gemeenten zullen worden verstrekt.  

 

2.2.3  Economisch daklozen 

Sinds 2017 is conform regionale afspraak de verantwoordelijkheid voor de (toegang tot) tijdelijke huisvesting 

van economisch daklozen neergelegd bij de individuele gemeenten. De regeling die we hiervoor hebben 

vastgesteld, biedt, onder voorwaarden en met verplichtingen voor de aanvrager, de mogelijkheid van het 

bieden van tijdelijke huisvesting voor in beginsel 3 maanden. De advisering over aanvragen is belegd bij het 

Loket Heemstede.  

 

2.2.4     Huishoudelijke ondersteuning en Kortdurend verblijf 

In het volgende schema geven we u inzicht in het aantal uitstaande individuele voorzieningen voor 

Huishoudelijke ondersteuning en Kortdurend verblijf. Het betreft géén (unieke) cliënten.  

 

Deze cliënten maken gebruik van het ondersteuningsaanbod van 13 gecontracteerde aanbieders; 6 aanbieders 

bieden ondersteuning aan minimaal 50 cliënten. 

 

2.2.5    Dagbesteding en Individuele begeleiding 

Het volgende schema geeft inzicht in de al vóór 2015 aangeboden gesubsidieerde algemene voorziening Lichte 

Dagopvang. 

 

 Heemsteedse cliënten Beschermd wonen   ZIN PGB Totaal 

 Ultimo Q4 2015 28 3 31 

 Ultimo Q4 2016 25 3 28 

 Ultimo Q4 2017  28 1 29 

 Ultimo Q4 2018 19 2 21 

 Ultimo Q4 2019 23 2 25 

Economisch daklozen Aantal aanvragen  Ondersteuning 

Maatschappelijke Opvang 

Opgelost zonder 

toewijzing 

Verstrekking tijdelijke 

huisvesting 

2017 7 2 4 1 

2018 2 0 2 0 

2019  3 0 3 0 

Uitstaande individuele voorzieningen  
(ZIN en PGB) 

2e helft  
2015 

2e helft  
2016 

2e helft  
2017 

1e helft 
2018 

2e helft 
2018 

 

1e helft 
2019 

2e helft 
2019 

Toegang met 
beschikking 

Kortdurend verblijf  - 2 3 3 6 4 8 

Huishoudelijke 
ondersteuning 

422 432 447 463 445 474 530 

Huishoudelijke 
ondersteuning met 
(eenvoudige) begeleiding 

194 188 165 174 164 145 144 

Huishoudelijke 
ondersteuning intensief 

   4 4 7 6 

Totaal  616 622 615 644 619 630 688 
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In het volgende schema geven we u inzicht in het aantal uitstaande algemene voorzieningen voor de 

gekantelde Dagbesteding (en het vervoer) en Individuele Begeleiding. Dit (gesubsidieerd) aanbod is per 1 

januari 2018 gerealiseerd. 

 

 

 

In het volgende schema treft u een overzicht aan van het aantal uitstaande individuele 

(maatwerk)voorzieningen voor de ondersteuning in de vorm van Begeleiding Groep/Dagbesteding (en het 

vervoer) en Individuele begeleiding. 
 

 

In totaliteit wordt voor begeleiding gebruik gemaakt van 20 aanbieders.  

Aan 5 aanbieders wordt een subsidie verleend. Met de andere aanbieders is een overeenkomst gesloten. 
 

 Lichte Dagopvang Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2018 Ultimo 2019 

Lichte Dagopvang (psychosociale 
problematiek) 

 

44 45 32 28 26 

Dagbesteding en Begeleiding Individueel 1e helft 2018 2e helft 2018 1e helft 2019 

 

2e helft 2019 

 Dagbesteding (gekanteld) voor volwassenen die 
ten gevolge van het ouder worden kampen met 
beperkingen 

99 92  

 

163 

 

 

164 Dagbesteding voor volwassenen met 
psychiatrische problematiek 

24 29 

Dagbesteding voor volwassen met een 
lichamelijke of zintuigelijke beperking of 
chronische ziekte met lichamelijke problematiek 

13 15 

Vervoer bij Dagbesteding 97 117 133 134 

Begeleiding Individueel (gekanteld) 74 70 73 86 

Totaal  307 352 369 384 

Begeleiding Groep en Individueel (PGB en ZIN) 2e helft  
2015 

2e helft 
2016 

2e helft 
2017 

1e helft 
2018 

2e helft 
2018 

1e helft 
2019 

2e helft 
2019 

 Begeleiding Groep 112 105 162 23 29 23 28 

Vervoer bij Begeleiding Groep  60 74 104 13 16 9 10 

 Begeleiding Individueel  122 135 185 97 86 88 98 

Totaal  294 314 451 133 125 120 136 
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2.2.6 Samenvatting  

Verdeling zorg in natura en persoonsgebonden budget 

In onderstaand schema treft u de verdeling aan van de uitstaande verstrekkingen voor de bovenstaande 

voorzieningen in Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB).  

 
Het volgende schema geeft samengevat een totaaloverzicht van de uitstaande voorzieningen.  

 

 

2.2.7    Wat valt op? 

➢ Het totaal aantal uitstaande voorzieningen in 2020 laat ten opzichte van 2019 een verdere stijging 

zien. Deze stijging betreft vooral: 

• het gebruik van Huishoudelijke ondersteuning (+70 voorzieningen), 

• het gebruik van Begeleiding groep/Dagbesteding (+28 gekantelde voorzieningen) en 

• het gebruik van begeleiding individueel (+5 gekantelde en + 12 niet gekantelde voorzieningen). 

 

➢ Bij de stijging van het gebruik van Huishoudelijke ondersteuning en de woonvoorzieningen speelt een 

rol dat op grond van landelijke regelgeving de eigen bijdrage systematiek per 1 januari 2019 is 

gewijzigd. Van een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage geldt per 1 januari 2019 een vaste 

bijdrage van € 17,50 per periode van 4 weken. Landelijk wordt het effect van deze wijziging 

gemonitord. 

 

➢ We zien dat de toename vooral een gevolg is van het gebruik door inwoners die als gevolg van het 

ouder worden kampen met beperkingen. Dit betreft vooral ouderen met psycho-geriatrische 

problematiek. Mogelijk oorzaken zijn de vergrijzing en de (landelijke) verschuiving van intramurale 

ondersteuning naar het langer zelfstandig blijven wonen van deze doelgroep.  

Ook de toenemende ondersteuning aan inwoners met psychiatrische problematiek en met een 

verstandelijke beperking is in belangrijke mate het gevolg van de verschuiving van intramurale 

ondersteuning naar het langer zelfstandig laten wonen van deze doelgroep.  

Onderverdeling uitstaande voorzieningen  2e helft 
2015 

2e helft 
2016 

2e helft 
2017 

 

2e helft 
2018 

1e helft  
2019 

2e helft 
2019 

Totaal 944 981 1.098 1.157 1.255 1.374 

Individuele voorzieningen Zorg in natura   826 860 994 719 815 923 

Persoonsgebonden budget 74 76 72 58 48 40 

Algemene voorzieningen 

V 

Zorg in natura 44 45 32 380 392 411 

Uitstaande voorzieningen (ZIN en 
PGB) 

 2e helft 
2015 

2e helft 
2016 

2e helft 
2017 

2e helft 
2018 

1e helft 
2019 

2e helft 
2019 

Kortdurend verblijf  Individuele 
voorzieningen 

 

0 2 3 6 4 4 

Huishoudelijke ondersteuning 422 432 447 445 474 530 

Huishoudelijke ondersteuning met 
(eenvoudige) begeleiding 

194 188 165 164 145 141 

Huishoudelijke ondersteuning intensief - - - 4 7 6 

 
Dagbesteding (gekanteld)  Algemene 

voorzieningen 
- -  - 136 163 164 

Vervoer bij Begeleiding Groep (gekanteld) - - - 117 133 135 

Begeleiding individueel (gekanteld) - - - 70 73 75 

Lichte Dagopvang (gekanteld) 44 45 32 28 23 26 

Begeleiding Groep  Individuele 
voorzieningen 

112 105 162 29 23 28 

Vervoer bij Begeleiding Groep  60 74 104 16 9 12 

Begeleiding Individueel  122 135 185 86 88 98 

Totaal  954 981 1.098 1.101 1.142 1.219 
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De stijging van de ondersteuning in totaal gezien én op verschillende onderdelen is in overeenstemming met 

wat we de afgelopen jaren in de respectievelijke jaarrekeningen en via andere bestuurlijke informatie hebben 

aangegeven. Voor het komende halfjaar verwachten we dat de stijging voortzet, zij het in geringe mate.  
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2.3    UITGAVEN WMO VOORZIENINGEN 

 

In de onderstaande schema’s treft u achtereenvolgens aan: 

- de uitgaven aan voor de vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen.  

- de uitgaven aan voor de inzet van Huishoudelijke ondersteuning. 

- de uitgaven voor de inzet van Begeleiding (Individueel en Groep) en kortdurend verblijf. 
-  
U treft tevens de omvang van de beschikbare budgetten voor de betreffende ondersteuning aan.  

 

2.3.1    Vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen 

In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven voor alle uitstaande voorzieningen op dit 

vlak ten opzichte van het budget/de inkomsten.   

 

Uitgaven 

vervoersvoorzieningen, 

woonvoorzieningen en 

hulpmiddelen ,  

 

Dekking Budget plus 

inkomsten 

2019  

Uitgaven eerste 

helft 2019 

Uitgaven 2019 

Vervoersvoorzieningen  Algemene 

middelen 

€ 841.000 € 297.859 € 579.692 

Hulpmiddelen en overige 

vervoersvoorzieningen 

€ 94.538 € 301.078 

Woonvoorzieningen (inclusief 

adviezen) 

Algemene 

middelen 

€ 250.000 € 205.920 € 342.616 

Totaal  € 1.091.000 € 598.317 € 1.223.386 

 

In onderstaand schema treft u ter vergelijking het overzicht van de uitgaven in de jaren 2015 t/m 2018 aan.  

 

De uitgaven voor vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen, woonvoorzieningen voor geheel 2019 laten een 

overschrijding zien. Deze wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de uitgaven voor de 

woonvoorzieningen met € 137.000. Er zijn meer (duurdere) woonvoorzieningen verstrekt. Hierbij speelt het 

effect (de aanzuigende werking) van de lagere eigen bijdrage een rol. Zo zijn er mensen die met het aanvragen 

van een woonvoorziening hebben gewacht tot 1 januari 2019. 

 

Als kanttekening merken we nog op dat de kosten voor wat betreft de woonvoorzieningen per jaar sterk 

kunnen fluctueren: de jaarlijkse uitgaven zijn hierdoor in beginsel niet goed voorspelbaar.  

 

Verder zijn de uitgaven voor de rolstoelen in het tweede halfjaar van 2019 gestegen doordat we vanaf 1 mei 

2019 hogere huurprijzen zijn verschuldigd. Per deze datum hebben we – na een aanbestedingsprocedure - een 

nieuwe overeenkomst gesloten met de leverancier van deze voorzieningen.  

 

 Budget plus inkomsten (eigen 

bijdragen)  

Uitgaven  Resultaat   

2015 1.636.730 1.211.594 425.136 

2016 1.520.000 1.206.388 313.612 

2017 1.270.000 1.016.349 253.732 

2018 1.150.000 1.059.562 90.438 
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2.3.2      Huishoudelijke ondersteuning 

In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onderstaand schema treft u ter vergelijking het resultaat van de afgelopen 4 jaren aan.  

 

In 2019 zien we ten opzichte van 2018 een stijging van de uitgaven ten behoeve van de Huishoudelijke 

ondersteuning naar een bedrag van € 1.334.978. De stijging van de uitgaven met bijna 5% is het gevolg van de 

indexering van de tarieven per 1 januari 2019. In deze indexering is het effect meegenomen van de nieuwe cao 

die is afgesloten voor de medewerkers huishoudelijke ondersteuning deels meegenomen.  

 

Aanvullend hierop kunnen aanbieders in aanmerking komen voor een extra vergoeding, de zogenoemde 

arbeidstoeslag. Deze betalen we na afloop van het kalenderjaar en is afhankelijk van de feitelijke gemiddelde 

ureninzet per cliënt en of de aanbieder de nieuwe loonschaal voor medewerkers huishoudelijke ondersteuning 

heeft ingevoerd. De extra uitgaven hiervoor zijn meegenomen in de totale uitgaven. 

  

2.3.3     Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf 

 

Begeleiding Groep/Dagbesteding en 

Begeleiding Individueel   

Begroting 2019 

  

Uitgaven  

1e helft 2019 

Uitgaven 2019 

Beschikbaar budget voor Zorg in natura (ZIN) van 

gecontracteerde en gesubsidieerde aanbieders 

en PGB’s (incl inloopgelden GGZ) 

€ 2.115.000 

. 

  

Subsidiebedragen partijen Dagbesteding en 

Inloop GGZ 

 € 700.490 € 1.440.499 

Subsidiebedragen partijen Begeleiding 

Individueel 

 € 89.256 € 202.255 

Uitgaven ZIN gecontracteerde aanbieders 

Begeleiding Individueel 

 € 175.500 € 380.701  

Uitgaven ZIN gecontracteerde aanbieders 

Begeleiding Groep 

 € 41.938 € 117.782 

Uitgaven Kortdurend verblijf  € 0               € 7.540 

Uitgaven PGB  € 50.000 € 69.000 

Totaal        € 2.115.000 € 1.057.184       € 2.217.777 

 

In onderstaand schema treft u ter vergelijking de uitgaven (en het beschikbare budget) van de afgelopen 4 

jaren aan.  

Huishoudelijke ondersteuning  Begroting 2019  Uitgaven eerste  

halfjaar 2019 

Uitgaven 2019 

Beschikbaar budget  voor Zorg in 

Natura (ZIN) en PGB  

€ 1.440.000   

Uitgaven ZIN  € 628.611 € 1.334.858 

Uitgaven PGB € 37.000 € 120 

Totaal  € 1.440.000 € 665.611 € 1.334.978 

Huishoudelijke ondersteuning  Budget/ inkomsten  Uitgaven  Resultaat   

2015 € 1.830.712 € 1.410.815 € 419.897 

2016 € 1.610.473 € 1.276.779 €  333.694 

2017   € 1.495.923 € 1.250.359 €  245.564 

2018 € 1.549.985 € 1.272.160 € 277.825 
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De uitgaven voor begeleiding, dagbesteding en inloop GGZ bedragen € 2.217.777. Dit bedrag is hoger dan de 

werkelijke uitgaven in voorgaande jaren, omdat we nu ook de uitgaven voor de inloop GGZ en de lichte 

dagbesteding hierin zijn meegenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiding groep en 

individueel en Kortdurend 

verblijf 

Budget Uitgaven  Resultaat 

2015 €  1.929.378 € 1.123.779 € 805.599 

2016 €  1.980.785 €  1.022.520  € 958.265 

2017 €  1.790.000 €  1.406.857  € 383.143 

2018 € 1.882.675 € 1.693.752 € 188.923 
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3        JEUGDWET………………………………………………………………………  

 

3.1    Centrum Jeugd en Gezin Heemstsede 

Het CJG Heemstede is een samenwerkingsverband dat organisatorisch valt onder de Afdeling Welzijnszaken. De 

medewerkers van het CJG (de CJG-coaches) zijn voor het merendeel in dienst van andere organisaties, maar 

vallen gedurende hun inzet in het CJG onder de functionele aansturing van de gemeentelijke coördinator. In 

het CJG zijn circa 8 medewerkers in de frontoffice werkzaam (circa 4 fte). Daarnaast is sprake van partijen die 

met specifieke expertise in de zogenoemde “schil” functioneren en op verzoek van de frontoffice 

ondersteuning kunnen bieden.  

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt een belangrijke rol bij de toegang tot individuele voorzieningen 

in het kader van de Jeugdwet. Naast het CJG biedt de Jeugdwet ook andere toegangsmogelijkheden. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen het vrijwillige én het gedwongen kader. Toegang tot het vrijwillige kader 

kan ook worden verkregen via een verwijzing van een (huis)arts. De toegang tot het gedwongen kader vindt 

plaats via gecertificeerde instellingen, de kinderrechter of het openbaar ministerie.  

 

De volgende uitgangspunten staan centraal in de werkwijze van het CJG Heemstede: 

-  aansluiten bij de eigen kracht en het eigen netwerk van gezinnen; 

-  het waar mogelijk en passend voorliggend verwijzen naar algemene voorzieningen; 

- het waar mogelijk en passend zelf ondersteuning bieden; 

-  het integraal benaderen van de vraag; 

- het in gesprek met de cliënt komen tot maatwerk; 

- het signaleren van en reageren op onveilige opvoedingssituaties van jeugdigen; 

- het waar nodig coördineren van de ondersteuning die wordt ingezet.  

 

In het volgende overzicht treft u de inzet van het CJG aan. 

 

 Nieuwe zaken  (inclusief 

herbeoordelingen)  

Eenmalige opvoed- en 

opgroeivragen 

Aantal gezinnen 

opvoedondersteuning 

 

Aantal huisbezoeken         

2015 428 200 125 274 

2016 529 130 84 473 

2017 456 135 59 504 

2018 465 140 75 552 

2019 360 200 50 550 

 

Themabijeenkomsten 

In 2019 heeft het CJG in het kader van opvoedondersteuning 23 themabijeenkomsten georganiseerd met in 

totaal circa 208 deelnemers. 

 

Bezoekers website CJG 

In het onderstaande overzicht treft u het bezoek aan de website van het CJG aan  

 

Website CJG  Q3 t/m Q4  

2015 

Q3 t/m Q4 

2016  

Q3 t/m Q4 

2017 

 Q1 t/m Q2 

2018 

Q3 t/m Q4 

2018 

Q1 t/m Q2 

2019 

Q3 t/mQ4 

2019 

Bezoeken 5.187 4.956 4.125 4.864 5.010 7.352 10.485 

Unieke bezoekers 4.323 4.172 3.462 4078 4.440 6.572 8.233 
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3.2 Informatie over de inzet van jeugdhulp 

Onderstaande tabel geeft het volgende beeld van de ontwikkeling van het aantal cliënten dat jeugdhulp 

ontvangt.  

 

Aantal jeugdigen 2015 2016 2017 2018  2019  

(1e helft) 

2019 

jeugdhulp ZIN en PGB 522 517 655 572 576 614 

 

Er zijn in 2019 in totaal 914 voorzieningen verstrekt en in totaal 725 beschikkingen verzonden voor vrijwillige 

individuele ondersteuning op grond van de Jeugdwet. De beschikking kan gericht zijn op meerdere vormen van 

ondersteuning. Voor ondersteuning in het gedwongen kader (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) wordt 

door ons geen beschikking afgegeven.  

 
3.3 Uitgaven jeugdhulp 

In het volgende schema treft u de kosten (afgerond) aan voor de inzet van ondersteuning aan jeugdigen. Ter 

vergelijking hebben we de daadwerkelijke uitgaven in de jaren 2015 t/m 2018 toegevoegd.  

 

Soort kosten Begroting 2019 

 

 

Kosten eerste 

helft 2019 

Uitgaven 

2019 

Beschikbaar budget 

2018 voor Zorg en 

natura (ZIN) en PGB’s 

€  3.160.000 

          

  

Kosten ZIN aanbieders 

o.g.v. overeenkomsten 

€  1.077.500 2.401.193 

Kosten 

Jeugdbescherming en 

Jeugdreclassering 

(bevoorschotting) 

€  119.000 26.665 

2.Kosten Vrij 

gevestigden o.g.v. 

overeenkomsten 

€  248.938 535.363 

Uitgaven PGB  €  69.000 110.000 

Kosten ondersteuning 

landelijke instellingen  

€  35.139 31.385 

Kosten vervoer €  600 1.492 

Totaal             € 3.160.000 € 1.550.177        3.106.096 

 

 

Voor de volledigheid merken we op dat de stijging van de uitgaven het gevolg is van de toename van (de 

omvang van) het gebruik van ondersteuning én van de nieuwe overeenkomsten en de hierin opgenomen 

gestegen/geïndexeerde tarieven.  

 

Geconcludeerd kan dat voor 2019 sprake was van een passend budget.  

Uitgaven 2015 t/m 2018 Budget  Uitgaven  Resultaat   

2015 € 2.291.640 € 1.461.695 € 829.945 

2016 € 3.176.561 € 2.296.049 € 880.522 

2017 € 3.312.447 € 2.599.918 € 712.529 

2018 € 2.980.000 € 2.842.906 € 137.094 
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4       PARTICIPATIEWET 

 

De beleidsadvisering en de uitvoering van de Participatiewet is belegd bij de Intergemeentelijke Afdeling 

Sociale Zaken (IASZ). De IASZ verzorgt hiernaast de administratieve taken in het kader van de uitvoering van de 

Jeugdwet en de Wmo en participeert in het Loket Heemstede en het sociaal team. Daarnaast is sprake van 

intensieve afstemming met het CJG Heemstede.  

 

4.1 De Participatiewet  

De Participatiewet vormt het vangnet van de sociale zekerheid. Met het afsluiten van de Wet Sociale 

Werkvoorziening (WSW) en de beperking van de toegang tot de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten (Wajong) is de doelgroep van de Participatiewet omvangrijker geworden.  

 

Als alternatief voor het afsluiten van de WSW, c.q. de sociale werkvoorziening, wordt een nieuwe voorziening 

opgebouwd: beschut werken. Dit is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of 

psychische beperkingen zodanige begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig hebben dat dit van een 

reguliere werkgever niet kan worden verlangd. Daarnaast hebben werkgevers en overheden zich verbonden 

aan de doelstelling om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: garantiebanen.  

 

4.1.1 Toegang tot de Participatiewet 

Het proces voor de aanvraag van een bijstandsuitkering start op het Werkplein in Haarlem, zijnde de 

centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. Het doel van dit toegangsproces is 

om klanten vanaf het moment van melding direct te kunnen ondersteunen bij het zoeken naar werk. Daarbij 

werken we samen met het UWV, het Werkgeversservicepunt en re-integratiepartners (Pasmatch en Agros).  

 

4.1.2 Aantal uitkeringen  

In de onderstaande tabel treft u het aantal uitkeringen aan (voor alleenstaanden, alleenstaande ouders of 

gehuwden) dat eind december 2019 (Q4) op grond van de Participatiewet aan Heemsteedse inwoners werd 

verstrekt. Voor het volledige beeld treft u tevens het aantal uitkeringen aan (ten behoeve van alleenstaanden, 

alleenstaande ouders of gehuwden) dat we op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) hebben verstrekt. We geven tevens de vergelijking met het 

aantal uitkeringen dat we ultimo december 2017 en 2018 verstrekten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen constateren dat het absolute aantal uitkeringen eind december 2019 ten opzichte van eind 

december 2018 zeer licht is gedaald (2%). Het gemiddeld aantal uitkeringen per maand is gedaald van 249 in 

2018 naar 240 in 2019. Een daling van 4%.  

 

Naast de hierboven genoemde bijstandsuitkeringen wordt ook aan beginnende – en oudere zelfstandigen hulp 

geboden. In het 2019 worden drie personen financieel ondersteund die een eigen bedrijf hebben opgezet 

vanuit de bijstand en wordt één oudere zelfstandige financieel ondersteund tot aan haar pensioen. 

 

 

 

Aantal uitkeringen 

Heemstede 

31 december 2017 31 december 2018 31 december2019 

Participatiewet 227 221 218 

IOAW 23 18 17 

IOAZ 3 3 3 

Totaal 253 242 238 
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In de volgende tabel geven we aan hoeveel nieuwe uitkeringen in 2019 zijn toegekend én hoeveel uitkeringen 

in die periode zijn beëindigd. U treft hierbij tevens de vergelijkbare gegevens over 2017 en 2018 aan.  

 

Nieuwe uitkeringen 2017  2018  2019 

Nieuw  Beëindigd Nieuw Beëindigd Nieuw Beëindigd 

Participatiewet 75 89 75 81 66 69 

IOAW 15 10 4 9 4 5 

IOAZ 2 1 0 0 0 0 

Totaal 92 100 79 90 70 74 

 

Uitkeringen kunnen om verschillende redenen eindigen. Natuurlijk door het vinden van betaald werk, maar 

bijvoorbeeld ook door verhuizing, het ontvangen van een schenking of erfenis, samenwonen of het bereiken 

van de AOW-leeftijd. In 2019 zijn 28 uitkeringen beëindigd als gevolg van het vinden van betaald werk (38%). 

Ter vergelijking: in 2018 is nog 52% van de uitkeringen beëindigd als gevolg van het aanvaarden van arbeid. 

 

4.1.3 De arbeidsverplichting 

In de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. De eerder 

aangegeven 238 uitkeringen (paragraaf 4.1.2) betreffen 282 volwassenen (uitkeringsontvangers). Zij zijn 

verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een 

voorziening gericht op arbeidsinschakeling.  

Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan in individuele gevallen tijdelijk ontheffing van deze 

verplichting verleend worden. In onderstaande tabel treft u het aantal uitkeringsontvangers met en zonder 

arbeidsverplichting aan. Ook in dit geval treft u de vergelijking met voorgaande jaren aan. 

 

Aantal uitkeringsontvangers Heemstede 31 december 2017 31 december 2018 31 december 2019 

Bijstandontvangers met arbeidsverplichting 222 202 201 

Bijstandsontvangers zonder 

arbeidsverplichting 

78 86 81 

Totaal 300 288 282 

 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de leeftijdsopbouw van de uitkeringsontvangers in Heemstede. 

 

Uitkeringsontvangers naar leeftijd Ultimo december 

2018 

Verhoudingsgewijs Ultimo december 

2019 

Verhoudingsgewijs  

24 jaar en jonger 21 7% 18 7% 

25 t/m 34 jaar 54 19% 56 20% 

35 t/m 44 jaar 59 21% 63 22% 

45 t/m 54 jaar 72 25% 60 21% 

55 jaar en ouder 82 28% 85 30% 

Totaal 288 100% 282 100% 

 

4.1.4 Maatregelen en boetes 

In voorkomende gevallen kan aan uitkeringsontvangers een maatregel of boete worden opgelegd bij het niet of 

onvoldoende nakomen van (arbeids)verplichtingen (bijvoorbeeld bij het niet of onvoldoende solliciteren, het 

niet accepteren van passende arbeid of bij het verstrekken van onvoldoende of onjuiste informatie). Het aantal 

in 2019 opgelegde maatregelen en boetes treft u onderstaand aan. Ter vergelijking geven we het totaal aantal 

opgelegde maatregelen en boetes in 2018.  
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Opgelegde maatregelen 2018 2019 

 6 6 

 

Opgelegde boetes 2018 2019 

 9 5 

 

4.1.5 Financieel overzicht uitkeringen (uitgaven ten opzichte van budget) 

De uitgaven over 2019 op het vlak van de Participatiewet, IOAW en IOAZ bedroegen € 3.411.000 (dit is inclusief 

vakantiegeld). Het door het rijk verstrekte budget voor het hele jaar is € 3.508.000 (BUIG 2019). De 

geprognotiseerde baten/inkomsten van debiteuren voor 2019 zijn circa € 136.000.  

 

Het ontvangen rijksbudget én de genoemde baten zijn tezamen voldoende om de uitgaven voor geheel 2019 te 

kunnen dekken.  

 

Soort uitkering Uitgaven  

2019 

Prognose 2019  Budget en 

inkomsten 2019  

Dekking 

Uitkeringen Participatiewet €  3.411.000 nvt  € 3.508.000   

 

Rijksbudget BUIG 2019 

Uitkeringen IOAW      circa   € 136.000 Inkomsten debiteuren 

Uitkeringen IOAZ 

 

4.2 WSW en Re-integratie 

 

4.2.1  Inzet WSW 

De WSW is afgesloten voor nieuwe instroom. Ondanks dat de toegang tot de WSW is afgesloten, kan het aantal 

fulltime plekken toenemen. Dit heeft te maken met het feit dat personen met een indicatie van de ene 

gemeente kunnen verhuizen naar de andere. 

 

De huidige Heemsteedse WSW-ers (56 fulltime plekken) hebben een dienstverband bij Paswerk. Dit betreft 62 

personen. 

 

Dienstverbanden WSW Fulltime SW plekken 

31 december 2017 62 

31 december 2018 59 

31 december 2019 56 

 

4.2.2 Inzet re-integratie 

Elke uitkeringsgerechtigde met een arbeidsverplichting wordt via een re-integratietraject ondersteund. Zoals in 

paragraaf 4.1.3 aangegeven betreft dit 201 Heemsteedse inwoners. De ondersteuning wordt uitgevoerd door 

de consulenten van de IASZ in samenwerking met gecontracteerde re-integratiebedrijven (Agros en Pasmatch) 

en Startbaan. Alle uitkeringsgerechtigden met een arbeidsverplichting hebben een individueel re-integratie 

traject.  

 

4.2.3 Participatie/Tegenprestatie 

Met alle klanten die vallen onder de doelgroep voor de tegenprestatie wordt gesproken over de bijdrage die zij 

kunnen leveren aan de maatschappij door middel van participatie. Alle klanten met een uitkering voor 

levensonderhoud zijn gevraagd om aan te geven wat zij al doen op het gebied van mantelzorg en/of 

vrijwilligerswerk. Geconstateerd kan worden dat een groot deel van de doelgroep is vrijgesteld (op grond van 

het feit dat sprake is van aantoonbare medische beperkingen of omdat al wordt deelgenomen aan een extern 

re-integratietraject) én dat er bij het overige deel van de doelgroep al een aanzienlijk participatieniveau 

aanwezig is. Het gedwongen opleggen van een tegenprestatie is daarmee niet noodzakelijk. 
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Voor een klein deel van de klanten geldt dat zij op zoek zijn naar passend vrijwilligerswerk, maar dat nog niet 

hebben kunnen realiseren. Veelal hebben zij zich ingeschreven bij de Vrijwilligerscentrale Haarlem of het 

Vrijwilligerspunt Heemstede, maar zijn zij om verschillende redenen nog niet geschikt als vrijwilliger. Zo zijn 

sommige klanten - veelal statushouders - op dit moment de Nederlandse taal nog niet voldoende machtig. 

Deze belemmering zal door taal- en inburgeringscursussen na verloop van tijd verminderen. Samen met de 

Stichting WIJ - via intensievere inzet vanuit het Vrijwilligerspunt Heemstede – werken wij aan de vergroting van 

de participatiemogelijkheden voor deze doelgroep. Samen met de stichting Taalcoaches wordt er gewerkt aan 

het vergroten van de individuele taalvaardigheid van statushouders. 

 

4.2.4 WSW en re-integratie: financieel 

De uitgaven ten behoeve van de WSW (in de vorm van bevoorschotting van Paswerk) en ten behoeve van de 

re-integratie (inzet van gecontracteerde partijen) blijven binnen het voor 2019 begrote budget (€ 1.777.000).  

 

4.3 Beschut werken  

De toegang tot nieuw Beschut werken loopt via het UWV. In 2019 heeft het UWV voor één Heemsteedse 

inwoner een indicatie beschut werk afgegeven. Deze persoon is gestart op een beschutte werkplek bij 

Pasmatch. 

 

4.4 Garantiebanen 

Verschillende doelgroepen komen in aanmerking voor een garantiebaan. Het gaat daarbij om wajongers met 

arbeidsvermogen (verantwoordelijkheid UWV), leerlingen uit het voorgezet speciaal onderwijs en 

praktijkonderwijs en mensen die onder de participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon 

kunnen verdienen (verantwoordelijkheid gemeente). Registratie van kandidaten voor de garantiebanen vindt 

plaats in het zogenoemde doelgroepenregister. Wanneer een werkgever een baan wil invullen met iemand uit 

deze doelgroep wordt door het Werkgeversservicepunt gezocht naar de beste kandidaat voor de functie. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kandidaatverkenner. In Heemstede zijn alle personen die vallen onder 

de gemeentelijke verantwoordelijkheid en die bemiddelbaar zijn in de kandidaatverkenner geplaatst. 

Daarnaast helpen onze re-integratiepartijen individuele klanten bij het vinden van een passende garantiebaan. 

Eind 2019 waren veertien inwoners die in het doelgroepregister staan én behoren tot de gemeentelijke 

doelgroep aan het werk met loonkostensubsidie. Alle gemeentelijke klanten zijn in beeld bij de IASZ en met hen 

wordt op individueel niveau een passend traject doorlopen.  
 

Garantiebanen  Per ultimo december 2017 Per ultimo december 2018 Per ultimo december 2019 

Aan het werk met 

loonkostensubsidie 

4 6 14 

 

4.5 Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening  

 

 

4.5.1   Verstrekkingen en uitgaven bijzondere bijstand 

Het budget voor verstrekkingen op het vlak van bijzondere bijstand bedraagt voor 2019 € 230.000.  

 

Bijzondere bijstand: 

verstrekkingen en uitgaven 

Aantal 

verstrekkingen  

2019 

Uitgaven 2019 Budget 2019 Dekking 

Incidentele verstrekkingen 198 € 227.000 € 230.000 Algemene middelen 

Maandelijkse verstrekkingen 49 

 

De uitgaven voor bijzondere bijstand over 2019 blijven daarmee binnen het begrote bedrag. 
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4.5.2  Verstrekkingen en uitgaven minimabeleid 

In 2017 is nieuw minimabeleid vastgesteld waarbij speciale aandacht is gegeven aan de participatie van 

kinderen. Zowel de regelingen, als de vergoedingen, als de doelgroep zijn uitgebreid. 

Om het nieuwe minimabeleid onder de aandacht te brengen van de potentiele doelgroep zijn sinds 2017 

verschillende acties ondernomen. Zo is er een nieuwe campagne gestart met advertenties in lokale weekbladen 

en is het minimabeleid onder de aandacht gebracht via de facebookpagina van de gemeente. Diverse 

maatschappelijke organisaties (waaronder scholen, kerken en sportverenigingen) zijn aangeschreven om het 

minimabeleid onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Voor Vluchtelingenwerk en het onderwijs zijn 

nog speciale bijeenkomsten georganiseerd. De toegang tot het minimabeleid is ook opengesteld voor kinderen 

in gezinnen waar het inkomen hoger is dan het norminkomen maar die door deelname aan een (minnelijke) 

schuldenregeling over een feitelijk inkomen op bijstandsniveau beschikken. 

 

In 2018 is besloten om als pilot aan kinderen in minimagezinnen een kleding cadeaukaart ter beschikking te 

stellen. Van deze regeling is goed gebruik gemaakt. Eind 2019 wordt deze actie herhaald zoals verzocht in de 

motie “Meer maatwerk in het minimabeleid”. 

 

De volgende tabel geeft inzicht in het aantal verstrekkingen op het gebied van het gemeentelijke minimabeleid 

en de uitgaven hiervoor in de eerste helft van 2019.  

 

Minimabeleid:  

verstrekkingen en uitgaven 

Verstrekkingen 

2018 

Verstrekkingen 

2019 

Uitgaven 2019 Budget 2019 Dekking 

Studiekosten kinderen   78 99        €   15.533    Algemene 

uitkering Bijles/huiswerkbegeleiding 5 2 €   1.473 

Fietsregeling 25 32 €   7.173 

Computerregeling 20 28         €   11.096 

Eropuit! regeling Kind   111 122 € 38.045 

Kledingcadeaukaart 162 158 € 15.800 

Eropuit! Regeling Volwassenen 152 180 € 24.963 

Bijdrage collectieve 

ziektekostenverzekering 

247 268 €  60.143 

Totaal               € 174.226 €  173.000  

 

Bovenop deze directe uitgaven is er ook nog een subsidie verstrekt van € 5.000 aan het Fonds Urgente Noden.  

De uitgaven voor heel 2019 liggen vrijwel exact op het begrote bedrag.  

 

Compensatie ex-Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 

Per 1 januari 2015 zijn de landelijke regelingen voor de financiële compensatie van mensen met een chronische 

ziekte of handicap1 zijn afgeschaft. Ter compensatie hiervan is lokaal een regeling opgesteld op grond waarvan 

chronische zieken en gehandicapten met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage in 

de extra kosten die zij hebben. Deze bijdrage is bepaald op € 385,00 per persoon. Indien ook sprake is van het 

betalen van een Wmo eigen bijdrage wordt dit bedrag verhoogd met € 60,00. De aanvraagtermijn voor een 

vergoeding over 2019 staat open tot 1 juli 2020.  

 

 

 
1 De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER). 

Verstrekkingen  

2015 

Verstrekkingen  

2016 

Verstrekkingen 

2017 

Uitgaven m.b.t. 

2017 

Verstrekkingen 

2018 

Uitgaven mbt 

2018 

Verstrekkingen 

2019 

Uitgaven m.b.t. 

2019 

81 130 137 € 52.745 159 € 61.215 151 € 62.295 
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4.5.3          Uitgaven schuldhulpverlening 

In 2019 maakten in 2019 67 Heemsteedse inwoners gebruik van een vorm van schuldhulpverlening. 

  

 Schuldhulpverlening Uitgaven 2019  Budget  2019 Dekking 

  € 57.000 € 73.000 Algemene uitkering 

 

De uitgaven voor schuldhulpverlening over 2019 blijven daarmee binnen het begrote bedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


