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ONDERWERP
Rapportage Sociaal Domein eerste halfjaar 2018 (Q1 en Q2 2018)
SAMENVATTING
Per 2015 zijn verschillende taken, gericht op het bieden van ondersteuning aan
(thuiswonende) inwoners die belemmeringen ondervinden in hun functioneren als gevolg van
beperkingen en problematiek, naar gemeenten gedecentraliseerd. Het betreft taken op het
vlak van het Sociaal domein die zijn opgenomen in de volgende wetten: de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Conform het gestelde in het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018 wordt de uitvoering
van deze (nieuwe) taken in het Sociaal Domein gemonitord via rapportages. Bijgevoegd treft
u in dit kader de Rapportage Sociaal Domein eerste halfjaar 2018 (Q1 en Q2 2018) aan.
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Verwervingsstrategie voorzieningen Jeugdwet en Wmo per 2018
BESLUIT B&W
1.
De Rapportage Sociaal Domein: eerste halfjaar van 2018 (Q1 en Q2 2018) vast te
stellen.
2.
Dit besluit ter kennisname te brengen van de Commissie Samenleving (C-stuk).
INLEIDING/MOTIVERING
Op halfjaarlijkse basis wordt uw college in de vorm van een rapportage geïnformeerd over de
uitvoering van de (gedecentraliseerde) taken op het vlak van het Sociaal Domein. Bijgevoegd
treft u de Rapportage Sociaal Domein: eerste halfjaar van 2018 (Q1 en Q2 2018) aan.
Inhoud Rapportage
In de voorliggende rapportage treft u de kwantitatieve en kwalitatieve informatie over het
eerste halfjaar van 2018 aan (Q1 en Q2). Uit de rapportage blijkt dat het positieve beeld zoals
dat voor de periode 2015 t/m 2017 kon worden geschetst, is gecontinueerd: ook in het eerste
halfjaar van 2018 is aan inwoners die dat nodig hadden tijdig passende ondersteuning
geboden. De uitvoering heeft plaatsgevonden met nadruk op integraliteit en maatwerk en
conform de uitgangspunten van het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018.
Doorontwikkeling en transformatie
Hetgeen in de periode 2015 t/m 2017 is gerealiseerd is in het eerste halfjaar van 2018 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 - is per 2015 gestart en per 2018 verder vorm
gegeven, onder andere via de (nieuwe) verwerving van ondersteuning.
Per 2018 wordt, na een intensief regionaal aanbestedingsproces, de individuele
ondersteuning grotendeels op grond van nieuwe overeenkomsten geboden. Hierbij is - in
vergelijking met de voorgaande periode - deels sprake van nieuwe partijen en nieuwe
producten. Daarnaast is per 2018 voor een groot deel van de ondersteuning op het vlak van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - in het kader van de genoemde kanteling overgegaan naar ondersteuning in de vorm van (niet vrij toegankelijke) algemene
voorzieningen. Het bovenstaande betekent dat het ondersteuningsaanbod per 2018 in
voorkomende gevallen anders is dan in de voorgaande periode.
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FINANCIEN
In de periode 2015 t/m 2017 is het uitgangspunt om de (nieuwe) taken binnen de verstrekte
rijksbudgetten uit te voeren (ruimschoots) gerealiseerd. In 2017 was daarbij sprake van een
toename van de uitgaven.
Op basis van de kosten in het eerste halfjaar van 2018 (Q1 t/m Q2) wordt in de voorliggende
rapportage - met de van toepassing zijnde nuancering - een prognose gemaakt voor de
uitgaven in geheel 2018. Daaruit kan worden afgeleid dat de uitgaven voor ondersteuning ten
opzichte van de voorgaande jaren verder toenemen.
Opgemerkt wordt dat deze (geleidelijke) stijging van de uitgaven conform eerder gegeven
prognoses is en in overeenstemming met hetgeen de afgelopen jaren in de respectievelijke
jaarrekeningen en via andere bestuurlijke informatie is gemeld. Deze stijging van de uitgaven
wordt met name veroorzaakt doordat de aantallen cliënten op onderdelen stijgen, de
complexiteit van de problematiek toeneemt (leidend tot zwaardere en duurdere
ondersteuning) en de nieuwe verwerving van individuele voorzieningen per 2018 op
onderdelen heeft geleid tot hogere tarieven.
Ondanks de geprognosticeerde stijging van de uitgaven, is de verwachting dat in Heemstede
de taken ook in 2018 binnen de beschikbare (ontschotte) middelen kunnen worden uitgevoerd.
Heemstede wijkt hiermee in positieve zin af van het landelijke beeld.
BIJLAGE
Rapportage Sociaal Domein: eerste halfjaar 2018 (Q1 en Q2).
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