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Datum 22 mei 2019

1. Inleiding bestuursrapportage

Begin 2019 heeft het college toegezegd periodiek over het sociaal domein te rapporteren
via bestuursrapportages. Voor u ligt de eerste bestuursrapportage sociaal domein, over
de periode tot en met kwartaal 1 2019. Na uw aanvullingen zullen we deze rapportage
verder optimaliseren in een volgende versie die in oktober verschijnt, over de periode tot
en met kwartaal 2 2019.
Deze rapportage doet verslag van de cijfers, kengetallen en ontwikkelingen in dit
domein. Waar mogelijk wordt duiding gegeven aan cijfers en getallen en wordt gekeken
of dit aanknopingspunten biedt om te sturen.
Bijna de helft van de begroting in Renkum zetten we in om sociale voorzieningen te
waarborgen, zoals welzijn, onderwijs, sport, hulp bij huishouden, enzovoorts. Die inzet
willen we effectief en efficiënt laten zijn, zodat onze inwoners hiervan optimaal gebruik
kunnen maken.
In de perspectiefnota 2020 en verder staat het volgende:
“De schaal en omvang van onze gemeente en onze dorpen maakt het goed mogelijk om
samenwerking dichtbij te realiseren. We kennen elkaar en dat maakt dat samenwerking
op veel terreinen op een natuurlijke manier kan ontstaan. We zijn zes dorpen en samen
één gemeente. Voor onze inwoners willen we een passend voorzieningenniveau
handhaven. “
We willen passende voorzieningen handhaven. Tegelijk zien we druk ontstaan op de
financiën, met name bij jeugd en (in mindere mate) bij de Wmo en BUIG. Om de
financiën te beheersen worden in de perspectiefnota voorstellen gedaan. Deze
rapportage kijkt terug en brengt feiten, cijfers en resultaten in beeld. Als u programma 1
in de voorjaarsnota hiernaast legt met de financiën, heeft u een integraal beeld waar het
sociaal domein staat.
Tenslotte merken wij op dat er een licht verschil kan zijn in de jaarrekeningen en de
financiële cijfers in deze rapportage. Reden hiervoor is het feit dat facturen in het sociaal
domein regelmatig (veel) later worden ingediend dan de periode waarin de dienst is
geleverd.

Op hoofdlijnen zijn de drie wetten naar kosten als volgt verdeeld:
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Figuur 1: verdeling kosten Sociaal Domein 2018

Figuur 2: verdeling kosten Sociaal Domein 2017 en 16

Het aantal unieke cliënten is per jaar
als volgt verdeeld:
Grafiek 1: aantal unieke cliënten Jeugd,
Wmo en P-wet
In figuur 1 en 2 is te zien dat de kosten voor zowel
jeugd, Wmo als de P-wet toenemen. De totale
kosten zijn voor participatie het hoogst, gevolgd
door jeugd, terwijl het aantal unieke cliënten voor
Wmo het hoogst is (figuur 3). Om de
ontwikkelingen in cliëntenaantallen verder te
duiden, wordt er per onderdeel (Wmo, participatie,
jeugd) een verdieping gemaakt.

2.

Wmo

2.1
Aantal unieke cliënten en (maatwerk)voorzieningen
Kijkend naar de afgelopen drie jaar is een gestage stijging te zien van het aantal cliënten
en ook van het aantal unieke voorzieningen (zie tabel 1). Er zijn dus vaker cliënten met
meerdere voorzieningen. Deze stijging is het duidelijkst waarneembaar bij de
voorzieningen voor gehandicaptenparkeerkaarten, rolstoelen en vervoer. De overall
stijging is een effect van de stelselwijzigingen die zijn doorgevoerd in 2015 en 2016: als
gevolg van de nieuwe Wmo en de nieuwe Wet langdurige zorg moeten mensen steeds
langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ouderen met een zorgvraag die vroeger naar het
verzorgingstehuis gingen blijven nu thuis wonen, en hebben daarom meer voorzieningen
vanuit de Wmo nodig. Dit effect wordt nog versterkt door de demografische
ontwikkelingen: Renkum is een vergrijsde gemeente, en bovendien worden mensen
gemiddeld genomen ook steeds ouder. Het cijfer 2019 geeft het aantal inwoners weer
dat momenteel (stand kwartaal 1 2019) een voorziening heeft (2509 inwoners, 3749
voorzieningen); dit aantal zal gedurende 2019 verder stijgen.
Wmo maatwerkvoorzieningen

2016

2017

2018

2019

Aantal unieke cliënten
Aantal unieke voorzieningen

2246
3829

2545
4388

2905
5137

2509
3749

Tabel 1: Wmo maatwerkvoorzieningen 2016 t/m 2018

2018

Figuur 3: aantal unieke cliënten per hoofdcategorie

2.2
Categorieën
Om verder inzicht te geven in de Wmo-voorzieningen waar onze inwoners gebruik van
maken en de ontwikkelingen in dit gebruik, wordt onderscheid gemaakt tussen de
volgende categorieën maatwerkvoorzieningen:
 ondersteuning thuis
 woonvoorzieningen
 vervoer
 begeleiding
 persoonlijke verzorging
 gehandicaptenparkeerkaart
 tegemoetkoming meerkosten
 verblijf
 beschermd wonen en maatschappelijke opvang (nu nog bij centrumgemeente
Arnhem doordecentralisatie per 2021)

Ondersteuning thuis en woonvoorzieningen
Met ingang van 2019 werd het abonnementstarief ingevoerd. De verwachting was dat de
invoering van het abonnementstarief per 1-1-2019 zou leiden tot een toename van het
aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen, en vooral voor Ondersteuning thuis. We
zien dit terug in een stijging van het aantal cliënten Ondersteuning thuis eerste kwartaal
2019 en in een stijging aantal cliënten dat een woonvoorziening aanvraagt. Deze effecten
zijn nu landelijk bij veel gemeenten zichtbaar.

Grafiek 2: Aantal unieke cliënten Ondersteuning Thuis en woonvoorziening

Doelgroepenvervoer
Het inrichten van het regionale systeem voor doelgroepenvervoer had kostenverlaging
tot doel. De praktijk wijst anders uit. De kosten zijn voor alle deelnemende gemeenten
hoger dan begroot. Redenen zijn de stijging van het aantal inwoners dat gebruik maakt
van doelgroepenvervoer en afbouw van de provinciale subsidie.

2016 - 2017 – 2018 – 2019

Grafiek 3: Aantal unieke cliënten vervoer
Begeleiding
We hebben Hulp bij het Huishouden 1 en 2 per 1 januari 2018 getransformeerd naar
Ondersteuning Thuis Licht, Midden en Zwaar om hierbij de ondersteuning vraaggerichter
in te zetten. Achterliggende gedachte was ook dat hiermee de uitgaven voor begeleiding
zouden afnemen. Dat effect is (nog) niet terug te zien als we kijken naar het aantal
cliënten en voorzieningen begeleiding. Als dit effect uitblijft moet de afweging worden
gemaakt of het instrument Ondersteuning Thuis heeft opgeleverd wat we ervan
verwachtten, en of we ermee doorgaan of niet.

2016 - 2017 – 2018 – 2019

Grafiek 4: Aantal unieke cliënten begeleiding

Persoonlijke verzorging
Een daling in de afgelopen jaren is te constateren op het aantal cliënten persoonlijke
verzorging. Dit heeft te maken met de knip die met de invoering van de nieuwe Wmo in
2015 is gemaakt tussen persoonlijke verzorging en persoonlijke verpleging.
Na de invoering van de Wmo 2015 waren veel mensen nog geïndiceerd voor persoonlijke
verzorging, terwijl de zorg eigenlijk thuishoorde in de Zorgverzekeringswet. In 2016 en
2017 is iedereen daarom opnieuw geïndiceerd en hebben veel cliënten alsnog een
indicatie voor verpleging gekregen.

2016 - 2017 – 2018 – 2019

Grafiek 5: Aantal unieke cliënten persoonlijke verzorging

Algemene voorzieningen
Het budget voor Algemene voorzieningen bestaat uit de volgende onderdelen:







Renkum voor Elkaar
mantelzorg
vrijwilligerswerk
Sterk Renkum
activiteiten in het kader van Right to challenge
kleine subsidies (Inloophuis Klein Heidestein Heelsum, Humanitas, Rechtswinkel,
Slachtofferhulp, Hart Veilig, Zonnebloem)

Uitgaven voorzieningen

Uitgaven

2016

2017

2018

2019

Werkelijk

1.514.869

1.265.224

1.397.945

182.827
(1ste kwartaal)

Tabel 2: Uitgaven algemene voorzieningen
De weergegeven uitgaven zijn de materiële budgetten voor de verschillende producten,
plus de personele lasten en overheadkosten van de gemeente. Het grootste deel van het
budget algemene voorzieningen wordt uitgegeven aan Renkum voor Elkaar.
De daling van uitgaven van 2016 naar 2017 wordt veroorzaakt door de beëindiging van
de subsidie aan Solidez en de start met Renkum voor Elkaar.

Uitgaven Renkum voor Elkaar

Uitgaven
Lumens (jeugd en jongerenwerk)
Stimenz (sociaal werk)
Huis van Renkum (sociaal werk)
Participe (coördinatie)
Odensehuis (laagdrempelige opvang
voor mensen met dementie)
Stg. Onderdak ((bemoeizorg)

2017
300.000
320.000
100.000
106.800
30.000

2018
308.040
328.576
102.680
109.662
30.804

2019
314.200
335.147
154.733
61.000
31.420

10.000

9.703

9.897

Totaal

866.800

Vrije ruimte

75.200

889.465
907.000
Incidenteel:
Wehelpen:
23.356
Bureau Oké:
10.150
Extra inzet Onderdak: 2780
Just for Kids:
2728
Boontjes doppen:
9031
145.000
(nog niet
besteed)
937.511,92
1.052.000

Totaal budget netwerkorganisatie
Tabel 3: uitgaven Renkum voor Elkaar

942.000

Uitgaven op overige budgetten: mantelzorg

Aantal aangevraagde
complimenten

2016

2017

2018

2019

483 x 150 =
72.450

449 x 150 =
67.350

587 x 150 =
88.040

Regeling aangepast

Tabel 4: uitgaven mantelzorg

Prestatie-indicatoren
Indicatoren zijn te halen uit de jaarrapportages van Renkum voor Elkaar, zoals:

Renkum voor Elkaar

2017

2018

Kortdurende individuele coachingstrajecten
(ondersteuning door sociaal werkers, maximaal
5 gesprekken.)

251

329

Aantal meldingen bij buurt-bemiddeling

68

69

Jongeren in contact net netwerk

677

1560

Jeugdigen die meehelpen en meebeslissen

383

817

Tabel 5: prestatie-indicatoren

2.3

* Pilot loopt van 1/6/18 tot 1/6/19.

Wat valt op?



Het aantal mantelzorgcomplimenten dat werd aangevraagd is gestegen in 2018.
Dit is te verklaren doordat de gemeente in 2018 verschillende activiteiten voor
mantelzorgers heeft georganiseerd waarbij ook de mogelijkheid naar voren is
gebracht om het mantelzorgcompliment aan te vragen.



Een toename van het bereik van Renkum voor Elkaar: na het opstarten
ontwikkeljaar in 2017 begint Renkum voor elkaar beter te draaien en dus ook
meer inwoners te bereiken in 2018.
Een daling van het totale budget algemene voorzieningen in de overgang van
2016 naar 2017. Dat heeft te maken met het beëindigen van subsidie aan Solidez
en start van Renkum voor Elkaar.
Het budget voor Renkum voor Elkaar is de afgelopen jaren licht gestegen door de
jaarlijkse loon- en prijsindicatie.





3. Werk en inkomen
3.1
Participatiewet
De uitgaven aan uitkeringen liggen structureel hoger dan het door het Rijk aan de
gemeente Renkum toegekende budget BUIG. De reden hiervoor is dat de gemeente aan
100-120 huishoudens meer een uitkering verstrekt dan waar het Rijk bij het vaststellen
van de bijstandsbehoefte van uit gaat. De doelstelling voor de komende jaren is door het
vergroten van uitstroom en het beperken van instroom deze achterstand van 100-120
inwoners ten opzichte van het verdeelmodel in te lopen, vanuit de visie dat werk en
inkomen een belangrijke basis is voor een zelfstandig bestaan.

2016 – 2017 - 2018

Figuur 4:bestandsopbouw april 2019

De tekorten bedroegen respectievelijk 12,6% (2016), 22% (2017) en 9,6% (2018). Deze
tekorten zijn voor een groot gedeelte (8,75%) door de gemeente zelf gefinancierd als
eigen risico binnen de systematiek van de Vangnetuitkering Participatiewet. Voor het
overige deel van het tekort wordt jaarlijks een aanvraag bij het Rijk gedaan voor een
Vangnetuitkering Participatiewet.
Door een neerwaartse aanpassing van € 274.000 in de Rijksbijdrage BUIG (april 2019) is
het verwachte tekort voor 2019 toegenomen van 7,5% naar 12,2%.

Jaar

Definitieve
Rijksbijdrage

Totale
uitgaven

Tekort in €

Tekort in %

2014

7.330.000

8.184.000

854.000

11,65%

2015

7.021.000

7.838.000

817.000

11,64%

2016

7.588.000

8.543.000

955.000

12,59%

2017

7.372.924

8.997.750

1.624.826

22,04%

2018

8.217.948

9.004.020

786.072

9,50%

Tabel 6:Ontwikkeling budget en uitgaven 2014-2018

Bijstandsbudget en uitgaven
De toename van de uitgaven tussen 2016 en 2017 komt voornamelijk door de
huisvesting van een grote groep statushouders die de eerste jaren veelal zijn
aangewezen op een uitkering.
Daarnaast neemt het aantal loonkostensubsidies voor inwoners met een
arbeidsbeperking toe. Vanaf 2018 neemt het aantal te huisvesten statushouders af
onder invloed van een dalende taakstelling en toenemende uitstroom naar werk.
Daarnaast hoeven minder inwoners gebruik te maken van een bijstandsuitkering door
een aantrekkende arbeidsmarkt. In 2018 is het beroep op bijstand binnen de gemeente
met 4% afgenomen. Deze ontwikkeling is beperkt zichtbaar in de uitgaven door een
stijging van het aandeel van loonkostensubsidies voor inwoners met een
arbeidsbeperking.
In het eerste kwartaal 2019 zien we een verdere daling van 3% in het aantal mensen
met een bijstandsuitkering. Deze daling komt voor het grootste deel voor rekening van
uitstroom naar werk en een afnemende instroom in de uitkering. De verwachting is dat
onder invloed van de aantrekkende arbeidsmarkt deze dalende lijn zich doorzet.
Het aandeel van zogenaamde zak-en-kleedgelduitkeringen is in het eerste kwartaal van
2019 met 6% gedaald. Deze ontwikkeling wordt volledig gestuurd door beschikbare
plaatsen in de GGZ-locaties binnen de gemeente.

Bijstandsopbouw april 2019

2019

Figuur 5: bestandsopbouw april 2019

Het is de ambitie in Renkum dat inwoners naar vermogen participeren. Op basis van de
bestuursopdracht Werk & Inkomen verwachten we in 2019 en 2020 meer mensen
duurzaam aan het werk te helpen.
De arbeidsparticipatie binnen het Renkumse bestand ligt hoger dan het landelijke
gemiddelde: 12% van de Renkumse uitkeringsgerechtigden heeft parttime inkomsten uit
arbeid. Het landelijk gemiddelde aan parttime inkomsten is 8,9% (Bron: Divosa factsheet
Parttime werk in de bijstand, 2019).
Als werk niet mogelijk is, ondersteunen we onze inwoners met maatschappelijke
participatie als vrijwilligerswerk en activerend werk. Waar inwoners naar vermogen
participeren benaderen wij hen vanuit re-integratie regelluw. Wij leggen hen dan geen
actieve arbeidsverplichting op. Deze verschuiving is ook onderdeel van de
bestuursopdracht Werk & Inkomen.

3.2
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Gemeente Renkum is sinds 2018 zelf verantwoordelijk voor de werkgelegenheid van 83
Wsw-medewerkers (73 fte). Het is heel positief dat alle gedetacheerde medewerkers bij
dezelfde opdrachtgever aan de slag konden blijven. Wij profiteren van de goede
economie. Begin 2019 zijn nog 2 medewerkwerkers vanuit een (onbetaalde) vangnetplek
individueel gedetacheerd bij een opdrachtgever.

Werkplekken WSW

2018

Figuur 6: Werkplekken WSW

De lasten van naar verwachting € 2.840.000 in 2019 worden grotendeels voldaan uit de
rijksbijdrage Wsw en de opbrengsten uit de detachering. Het eventuele tekort op de
exploitatie wordt gedekt uit de reserve SD.

3.3
Minima
De hieronder vermelde cijfers hebben betrekking op bij de gemeente Renkum
geregistreerde personen/huishoudens, die een totaalinkomen hebben van maximaal
120% van de bijstandsnorm. Maar ook personen en gezinnen die zijn toegelaten tot de
Wet schuldsanering natuurlijke personen of de gemeentelijke schulddienstverlening
gedurende het schulddienstverleningstraject:
-

Gelrepas: 1334 personen
Gebruik gemaakt van de Gelrepas: 1141 keer
Kindpakket: 337 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar, afkomstig uit 183
gezinnen. In 2019 kunnen ook kinderen van 4 en 5 jaar een beroep doen op het
kindpakket. Hoeveel kinderen dat zullen zijn, is nog niet bekend.

We voeren in 2019 de minima effect rapportage uit. We hebben 971 huishoudens
gevraagd een vragenlijst over de minimaregelingen in te vullen. Bovendien zijn
vragenlijsten neergelegd bij de bibliotheek van Renkum en Oosterbeek, bij de receptie in
het gemeentehuis, de Poort van Doorwerth en het Huis van Renkum.

4.

Jeugd

4.1
Jeugdhulpgebruikers
In onderstaande grafiek is te zien dat het percentage jeugdigen dat gebruik maakt van
jeugdhulp toeneemt van 11,15% in 2016 naar 15,25% in 2018. Dit betekent dat er
jaarlijks meer jongeren en kinderen gebruik maken van een maatwerkvoorziening
jeugdhulp. Het lijkt erop dat de toename afvlakt.

Grafiek 7: % jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp

4.2
Verdeling PGB en ZIN
Zoals in onderstaande tabel te zien is, worden de meeste maatwerkvoorzieningen
verstrekt in de vorm van ZIN. Het aantal PGB’s van 2016 tot 2018 neemt af en het
aantal jeugdigen dat gebruik maakt van maatwerkvoorzieningen Zorg In Natura neemt
toe.

2016
2017
Jeugdigen 0-23 jaar 7155
7067
ZIN
715
901
PGB
83
75
Totaal jeugdhulp
798
976
Tabel 7: Aantal jeugdigen en jeugdhulpgebruik

2018
7003
1020
48
1068

PGB’s
Hoewel we een afname zien in het aantal ouders/jeugdigen met een PGB, nemen de
gemiddelde kosten per ouder/jeugdige met een PGB van 2017 tot 2019 toe. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat er PGB’s verstrekt worden voor intensievere
ondersteuning.

2016
2017
2018
€ 6.792,79
€ 6.589,90
€ 10.283,99
Tabel 8: Gemiddelde kosten per ouder/jeugdige met een PGB

2019
€ 11.899,28

*Het gaat hier om verplichtingen en dus niet om de werkelijk gerealiseerde kosten. Een verplichting houdt in dat er op basis
van de indicatie (aantal uren, duur), een bedrag voor de voorziening gereserveerd wordt. De werkelijke kosten zouden anders
uit kunnen pakken door bijvoorbeeld voortijdse beëindiging van de voorziening of inzet van minder uren dan geïndiceerd.

Zorg in Natura

2016
2017
2018
Unieke cliënten
715
901
1024
Unieke voorzieningen
1.246
1.941
2.537
Verplichtingen
€ 11.481.061,97
€ 12.741.273,25 € 18.141.185,52
Tabel 9: aantal unieke cliënten, unieke voorzieningen en verplichtingen jeugdhulp 20162018

Bij ZIN nemen zowel het aantal cliënten en het aantal voorzieningen als de kosten toe.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er van 2016 tot 2018 een toename is in het aantal
voorzieningen per inwoner. Dit zou met verschillende zaken te maken kunnen hebben: zo
zouden de hulpvragen van inwoners complexer kunnen zijn, maar zou het ook kunnen
dat er meer afgeschaald wordt, waardoor er een nieuwe, lichtere voorziening toegekend
wordt. Om achter de verklaring te komen is er een verdiepend onderzoek nodig.

4.3
Verdeling voorzieningen jeugdhulp en kosten 2018
Gezien de stijgingen in het jeugdhulp gebruik en de kosten, is het interessant te bekijken
welke vorm van jeugdhulp het meeste ingezet wordt en welke vorm van jeugdhulp het
meeste kost voor de gemeente Renkum. In deze rapportage maken we onderscheid
tussen de volgende hoofdcategorieën jeugdhulp: gezinsondersteuning kinderopvang,
GGZ, Jeugd en Veiligheid en Jeugdhulp (ambulant).

Aantal cliënten per hoofdcategorie

2018

Figuur 7: Aantal cliënten per categorie (hoofdgroep)

In figuur 7 is te zien dat de categorie Jeugdhulp (Ambulant) in 2018 veruit het meest
ingezet werd. Dit is jeugdhulp die op een andere plek dan de locatie van de aanbieder
plaatsvindt, bijvoorbeeld thuis of op school. Daarna volgt de categorie GGZ, waarvan het
product Jeugd-GZZ behandeling buiten een instelling het meeste inzet wordt. Dit product
behelst de behandeling van een psychische aandoening volgens de DSM. Het gaat bij dit
product echter om basis GGZ en niet om hoog-specialistische GGZ.

Kostenverhouding voorzieningen

2018

Figuur 8: Verplichtingen per categorie

Hoewel Jeugdhulp (ambulant) het meest ingezet werd in 2018, zijn de kosten voor deze
vorm van hulp niet het hoogst. In figuur 8 is te zien dat de categorieën GGZ en Jeugden veiligheid het meeste kosten. Verklaring hiervoor is dat de voorzieningen binnen deze
categorieën zwaarder en duurder zijn dan de voorzieningen binnen de categorie
ambulante jeugdhulp.

4.4
Ontwikkelingen per jaar per categorie
Naast de verdeling van de aantallen en de kosten, is het tevens interessant om per
categorie te bekijken wat de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn geweest. Door
beëindiging van diagnose combinaties (DBC’s) en versimpeling van producten, is het
moeilijk exacte trends over de jaren heen te geven. Echter wordt er toch per categorie
een globaal beeld van de ontwikkelingen geschetst.

Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang
In 2018 is de nieuwe voorziening gezinsondersteuning kinderopvang van start gegaan. In
2018 maakten er in totaal 36 gezinnen gebruik van deze voorziening en werden er 52
voorzieningen ingezet. In onderstaande tabel is te zien dat de inzet van de voorziening in
de eerste drie kwartalen van 2018 toeneemt. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat de
voorziening de oude voorziening Sociaal Medische Indicatie vervangt. Mogelijk liepen er
nog Sociaal Medische Indicaties door tot 2018, waardoor er minder voorzieningen
gezinsondersteuning kinderopvang ingezet werden. In het laatste kwartaal van 2018 is er
een lichte afname van het aantal voorzieningen te zien, wat mogelijk komt doordat nog
niet alle indicaties van het laatste kwartaal verwerkt waren.

2016 – 2017 - 2018

Grafiek 8: aantal unieke cliënten Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang

De voorziening kan voorkomen dat hulpvragen verergeren en er een zwaardere
voorziening nodig is. Ouders worden ontlast wat preventief werkt waardoor aantallen en
kosten in mindere mate in een zwaarder en duurder product terug komen. Er wordt een
evaluatie van de voorziening gedaan waarin ook bekeken wordt of deze voorziening
daadwerkelijk kan voorkomen dat problematiek verergert.

GGZ
GGZ-voorzieningen worden ingezet voor kinderen en jongeren waarbij een vermoeden of
sprake is van een psychische stoornis. In 2018 waren er 408 jeugdigen die gebruik
maakten van een voorziening in de categorie GGZ. Er werden in totaal 742 voorzieningen
ingezet. Opvallend is dat het aantal voorzieningen bijna twee keer zo hoog is als het
aantal “unieke cliënten”. Dit is te verklaren door de knip tussen diagnose en behandeling
die bij het beëindigen van de DBC systematiek 31 december 2017 is ontstaan. Daardoor
valt één combinatie uiteen in minimaal 2 componenten.

In 2018 lijkt het aantal unieke
cliënten ongeveer gelijk over de
kwartalen. Er zijn dan ook geen
opvallende trends te zien. Om de
cijfers verder te kunnen duiden is
er meer informatie nodig. Denk
bijvoorbeeld aan het aantal
verwijzingen per verwijzer, het
aantal voorzieningen per cliënt
geduid naar op- en afschalen,
cijfers van andere gemeenten en
achtergrondinformatie zoals de
sociaal economische status van
inwoners.
Grafiek 9: Aantal unieke cliënten GGZ
Jeugd en veiligheid
Onder jeugd en veiligheid valt onder andere pleegzorg en voogdij. De voogdij binnen
onze gemeente is voor het grootste deel niet uit onze gemeente afkomstig (Pluryn) maar
brengt wel hoge kosten voor een relatief laag aantal cliënten met zich mee. Landelijk en
regionaal zien we op het gebied van veiligheid een afname in het aantal onder
toezichtstellingen terwijl er anderzijds sprake is van een lichte toename in kinderen die
onder voogdij worden geplaatst en in verblijf komen.

Jeugdhulp (ambulant)
Ambulante jeugdhulp is hulp die binnen het gezin geboden wordt. Deze hulp is voor
kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden en
opgroeien. Hoewel er nog geen exacte totale aantallen ambulante hulp genoemd kunnen
worden, lijkt op basis van bestudering van de verschillende vormen ambulante hulp, dat
er vanaf het eerste kwartaal 2018 een toename in de verschillende vormen van
ambulante ondersteuning is. Dit zou met verschillende zaken te maken kunnen hebben:
enerzijds zou het kunnen dat er eerder gesignaleerd wordt, waardoor er eerder
ambulante ondersteuning ingezet wordt, anderzijds zou het kunnen dat ouders eerder
een opvoedvraag hebben. Ook zou ambulante ondersteuning of speciaal onderwijs
substitutie kunnen zijn voor zwaardere vormen van hulp. Dit verband is alleen moeilijk
aan te tonen. Om de stijging van de ambulante jeugdhulp verder te verklaren, is er meer
informatie nodig via bijvoorbeeld de wettelijk verwijzers van jeugdhulp of een
diepteonderzoek.

