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ONDERWERP
Rapportage Sociaal Domein eerste halfjaar 2019 (Q1 en Q2 2019)

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 de Wet maatschappelijke ondersteuning, de 
Jeugdwet en de Participatiewet.

Conform het gestelde in het Beleidsplan Sociaal Domein 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 2019 (Q1 en Q2 2019) aan. 

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
 Wet maatschappelijke ondersteuning
 Jeugdwet
 Participatiewet
 Beleidsplan Sociaal Domein 

BESLUIT B&W
1. De Rapportage Sociaal Domein: eerste halfjaar van 2019 (Q1 en Q2 2019) vast te 

stellen.
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de Commissie Samenleving (C-stuk).

INLEIDING
Zoals aangegeven in de rapportage over 2018 en in het conceptbeleidsplan 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. U ontvangt over 2019 nog separate verantwoordingen in de vorm van een 
halfjaar- en een jaarrapportage. De voorliggende halfjaarrapportage sluit – anders dan 
voorgaande (half)jaarrapportages – meer aan bij de informatie die vanaf 2020 zal worden 
aangeboden in de reguliere planning en control cyclus.

Het beeld in het eerste halfjaar 2019
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 2019 is aan inwoners die 
dat nodig hadden tijdig passende ondersteuning geboden.

Hetgeen in de periode 2015 t/m 2018 is gerealiseerd is in het eerste halfjaar van 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. 

FINANCIEN
De uitgaven voor ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
en Jeugdwet zijn in de eerste helft van 2019 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 
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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 het eerste halfjaar van 2019, verwachten we de taken voor zowel 
de Wmo als de Jeugdwet en de Participatiewet in 2019 binnen de begrote budgetten te kunnen 
uitvoeren. 

BIJLAGEN
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